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Geen (potentiële) belangenverstrengeling 
  



Inhoud 

• Voedingstoestand  

• Voeding en lichamelijke activiteit 

• Voedingstoestand, voeding en lichamelijke 
activiteit: 
 Wanneer ontstaan problemen? 

 Haalbaarheid leefstijlinterventie 

 Wisselwerking tussen lichamelijke activiteit en voedingstoestand 

• PAP-Studie 

 

 

 



  Belang voedingstoestand bij 
  patiënten met kanker 
 

Voedingstoestand positief gerelateerd aan 
gezondheidsuitkomsten 

 
 Kwaliteit van leven 
 Complicaties 
 Tolerantie behandeling 
 Overleving 

 
 

Lis CG, et al. Nutr J. 2012 Apr 24;11:27. 

Pressoir M, et al. Br J Cancer. 2010;102(6):966-971. 

Tian J, et al. World J Gastroenterol. 2007;13(30):4136-4140. 

 



      Ondervoeding     
      multidimensioneel probleem 

 

Malnutrition is a state of nutrition in which a  

deficiency or excess (or imbalance) of energy, protein, and 
other nutrients  

causes  

measurable adverse effects on tissue/body form (body shape, 
size and composition) and function,  

and clinical outcome (ESPEN) 

 

 
 

 

 

Lochs H, et al. Clin Nutr   2006;25(2):180-6. 

 

 

 

 



Inname nutriënten  
Benutting/verbruik nutriënten  
(Inflammatoire factoren) 

 

 

Voedingstoestand 

Lichaamssamenstelling 
Lichaamsfunctie 
Uitkomst 
 



Inname nutriënten: energie en eiwit 

Jager-Wittenaar H, et al. Head Neck. 2011 Jun;33(6):863-70. 



Inname nutriënten 

Eiwit  

Vet  

Koolhydraten  

Overige 

Verbruik nutriënten 

Basaal metabolisme 

Thermisch effect 

Lichamelijke activiteit 

Voeding en lichamelijke 
activiteit 



Gezonde ouderen 

• Eiwitinname voor, tijdens of na lichamelijke activiteit 
verhoogt snelheid spiereiwitsynthese na de activiteit 

• Bij ouderen positief effect van inspanning op eiwitsynthese 
dat 1 tot 2 dagen na de lichamelijke activiteit kan 
aanhouden 

 
 

 

 

Wall BT, Cermak NM, van Loon LJ. Sports Med. 2014 Nov;44 Suppl 2:S185-94. 

 

 

 

 

 

Voeding en lichamelijke 
activiteit 



Balans tussen inname en verbruik van nutriënten  

Behoud van gezonde voedingstoestand 

 

Discussievraag: 

• Hoe zorgen dat patiënten met kanker zoveel mogelijk 
in balans komen/blijven? 

 

Voeding en lichamelijke 
activiteit 



Voedingstoestand, voeding 
en lichamelijke activiteit 

• Wanneer ontstaan problemen? 

 

• Is leefstijlinterventie haalbaar bij patiënten met 
kanker? 

 

• Wat is bekend over wisselwerking tussen voeding, 
lichamelijke activiteit en voedingstoestand bij 
patiënten met kanker? 

 



Wanneer ontstaan problemen? 

 A Voor de diagnose 

 B Tijdens de behandeling 

 C Na de behandeling 

Voedingstoestand, voeding 
en lichamelijke activiteit 



Bij diagnose: 

• Gewichtsverlies bij  

 447 hoofdhalskanker-  

 patiënten 

• Critical weight loss: 

 ≥5% in 1 maand  

 ≥10% in 6 maanden 

• Prevalentie: 19% 

 

 
 

 

Jager-Wittenaar H, et al. Support Care Cancer. 2007 Sep;15(9):1045-50. 

Voedingstoestand: 
al verschil bij diagnose? 



Stappen per dag: 

• Case control 

• N=50 NSCLC 

• N=35 Healthy 

• Significant verschil  

NSCLC and healthy  

persons 

 

 

Lichamelijke activiteit: 
Al een verschil bij diagnose? 

Granger CL, et al. Lung Cancer 2014-2 0169-5002 83(2):292-9 



Gecombineerde leefstijlinterventie haalbaar 
bij patiënten met kanker? 

Voedingstoestand, voeding 
en lichamelijke activiteit 



Leefstijlinterventie tijdens 
behandeling 

• Ovariumca. 

• Adjuvante chemoth. 

• N=27 

• Individuele coaching 

• 30 min. 

• Registered Dietitian  

• Dieetadv. hoge nutr. dichth. 

• Coaching behoud lich. act. 

Grueningen, von VE, et al. Gyneologic Oncology 122 (2011) 328-333 



Leefstijlinterventie tijdens 
behandeling 

Grueningen, von VE, et al. Gyneologic Oncology 122 (2011) 328-333 



Wat is bekend over wisselwerking tussen 
lichamelijke activiteit en voedingstoestand bij 
patiënten met kanker? 

• Tijdens behandeling 

• Na behandeling 

Voedingstoestand en 
lichamelijke activiteit 



Voedingstoestand en lichamelijke 
activiteit tijdens behandeling 

 
 
 
Stene GB, et al. Critical reviews in Oncology/Hematology 88(2013) 573-593 



Voedingstoestand en lichamelijke 
activiteit tijdens behandeling 

Systematic review 
• 16 trials met patienten met kanker 
• Tijdens behandeling! 
• Duurtraining en weerstandstraining 
• Spierkracht beter dan bij gebruikelijke zorg 
• 6 trials spiermassa  
• tendens: behoud van spiermassa tijdens behandeling 

 
 
 
Stene GB, et al. Critical reviews in Oncology/Hematology 88(2013) 573-593 



• Relatie tussen voedingstoestand, lichamelijke 
activiteit bij survivors van gastroïntestinale kanker 

• N=70 

• Cross-sectioneel 

Voedingstoestand en lichamelijke 
activiteit na behandeling 

Zalina AZ, et al. Mal J Nutr. 18(2) 2012: 255-264  



Voedingstoestand en lichamelijke 
activiteit na behandeling 

PG-SGA =  assessment instrument voor voedingstoestand  
  op alle domeinen 

Zalina AZ, et al. Mal J Nutr. 18(2) 2012: 255-264  



Voedingstoestand 

 

Metingen PAP 



Voedingsinname 

 Dagboekjes 

 

 

Metingen PAP 



Fysieke activiteit 

 

 

 

 

Metingen PAP 



• Voedingstoestand vaak al verminderd bij 
diagnose 

• Literatuur suggereert haalbaarheid 
(gecombineerde) leefstijlinterventie tijdens 
behandeling 

• Voedingstoestand mogelijk gunstig beïnvloed 
wanneer focus op voeding EN beweging komt te 
liggen  

• Echter, meer inzicht nodig in mogelijk 
synergistisch effect tussen voeding en beweging 
bij ondervoeding 

 

Conclusie 



AFSLUITER 

 
eventuele 

overige gegevens 

 

 

Dank voor jullie 
aandacht! 
 

 


