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Ontnuchterende studie 
Kiezen voor alternatieve behandeling verdubbelt 
sterftekans

Kankerpatiënten die een reguliere therapie afwijzen, en in plaats daarvan kiezen 
voor een alternatieve behandeling, vertweevoudigen de kans dat zij aan de gevolgen 
van hun ziekte zullen overlijden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie die onderzoe-
kers van Yale School of Medicine binnenkort publiceren in de Journal of the National 
Cancer Institute (JNCI). 
 
Elke oncoloog komt in aanraking met 
kankerpatiënten die niet geloven in 
reguliere behandelingen, en meer ver-
trouwen hebben in alternatieve behan-
delingen – ook al zijn er geen studies 
waaruit blijkt dat die alternatieve behan-
deling effectief is. “We hebben in onze 
klinieken veel te veel van die patiënten 
zien langskomen”, zegt onderzoekslei-
der James Wu, als radioloog verbonden 
aan het Yale Cancer Center, in een pers-
bericht.1 “Vandaar onze interesse in dit 
onderwerp.” 
 
Wu en zijn medewerkers beklemtonen 
dat hun onderzoek patiënten betreft die 
reguliere behandelingen in de vorm van 
chemotherapie, bestraling, operaties 
en antihormoonbehandelingen afwe-
zen, en niet gaat over kankerpatiënten 
die hun reguliere behandeling combi-
neerden met complementaire en inte-
gratieve methoden. 
 

Overlevingskansen 
In de Amerikaanse National Cancer Data-
base vonden de onderzoekers de gege-
vens van 281 kankerpatiënten die een 
alternatieve behandeling kozen boven 
een reguliere. De onderzoekers had-
den geen gegevens tot hun beschikking 
over het soort alternatieve behandeling 
waarvoor de patiënten opteerden. 
 
De onderzoekers beperkten zich tot 
de periode 2004-2013, en tot patiën-
ten met een nog niet gemetastaseerde 
vorm van borst-, prostaat, long- of 
darmkanker. Die patiënten waren overi-
gens opvallend vaak hoger opgeleid en 
jonger dan de groep van kankerpatiën-
ten als geheel. 
 
Voor elke patiënt die zich op een alter-
natieve manier liet behandelen zochten 
de onderzoekers twee willekeurige pati-
enten die in veel opzichten leken op de 
alternatief behandelde patiënten, maar 
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wèl kozen voor een reguliere behandel-
methode. Toen de onderzoekers vervol-
gens nagingen hoe lang de patiënten in 
leven bleven, ontdekten ze dat na zeven 
jaar ongeveer 25 procent van de regulier 
behandelde patiënten was overleden. In 
de andere groep was dat ongeveer 50 
procent. Het verschil tussen de effecti-
viteit van de reguliere versus de alterna-
tieve behandelmethoden was het meest 
schrijnend bij de darmkankerpatiënten. 
In die groep was na zeven jaar 80 pro-
cent van de regulier behandelde patiën-
ten nog in leven. Van de patiënten die 
kozen voor een alternatieve behande-
ling overleefde slechts 35 procent. 

“Onze onderzoeksresultaten laten zien 
dat patiënten die kiezen voor alternatieve 
behandeling, in plaats van een behande-
ling waarvan de effectiviteit is bewezen, 
minder kans hebben om hun ziekte te 
overleven”, vertelt eerste auteur Skyler 
Johnson. “We hopen dat oncologen deze 
informatie kunnen gebruiken in gesprek-
ken met hun patiënten.” ∞

Het onderzoek dat in dit artikel wordt besproken is inte-
graal gepubliceerd op internet. https://tinyurl.com/
alternatief-versus-regulier
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