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Conditie topsporter op peil 
Na behandeling borstkanker 

Van de redactie 

Borstkanker en de behandeling daarvan maken patiënten minder fit, maar hoeven 
voor sporters nog niet het einde van hun carrière te betekenen. Als ze het kunnen op-
brengen om te blijven trainen, valt de afname van hun uithoudingsvermogen reuze 
mee en is een volledig herstel van de fitheid mogelijk. Dat suggereert een gevalsstu-
die die Amerikaanse oncologen, verbonden aan het academisch ziekenhuid van de 
universiteit van Vermont, publiceerden in Medicine & Science in Sports & Exercise. 

De Amerikanen bestudeerden een vrou-
welijke mountainbiker van 39 jaar, die 
op wedstrijdniveau actief was in haar 
sport. Toen artsen bij haar een uitge-
zaaide vorm van HER2-positieve borst-
kanker ontdekten, werkte de vrouw 
wekelijks 4 tot 5 lange en intensieve trai-
ningen af.  
De maximale zuurstofopname van de 
vrouw was 50,1 milliliter per minuut 
per kilogram lichaamsgewicht. De maxi-
male zuurstofopname is de belangrijk-
ste maat van het uithoudingsvermogen. 
De opname van de vrouw was bijzonder 
goed. Bewegingswetenschappers clas-
sificeren vrouwen van 35 tot 40 jaar als 
‘uitzonderlijk fit’ als hun maximale zuur-
stofopname groter is dan 44.  

De artsen gaven de vrouw enkele maan-
den doxorubicine en cyclofosfamide, 
daarna drie maanden paclitaxel en tras-
tuzumab en tenslotte een jaar alleen 
trastuzumab. Ze onderging bovendien 
een borstamputatie en bestraling.  

 
Doortrainen tijdens de 
behandeling 
Tijdens haar behandeling bleef de vrouw 
trainen, maar past haar trainingsschema 
aan in overleg met haar artsen. Die von-
den de aanpassing nodig, omdat het kan-
kermedicijn doxorubicine de hartspier 
kan aantasten. De artsen waren bang 
dat de combinatie van chemotherapie 
en intensieve training voor de hartspier 
te veel van het goed was.  
Ze verminderde tijdens het eerste jaar 
haar totale hoeveelheid lichamelijke 
activiteit met een factor drie, bijvoor-
beeld door hoog-intensieve trainingen 
te vervangen door lange wandelin-
gen en fietstochten met een stevige 
snelheid, en voegde yoga aan haar 
trainingsroutines toe. Ondanks die aan-
passing bewoog de vrouw nog steeds 
veel: op een dag had ze ongeveer even-
veel lichaamsbeweging als gezondheids-
wetenschappers en voorlichters aan de 
bevolking als geheel per week advise-
ren. Toen haar behandelingen achter de 
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rug waren, hervatte de vrouw haar eer-
dere trainingsroutines. 
 
Fitheid tijdens en na de 
behandeling 
Vlak na haar chemobehandelingen was 
de maximale zuurstofopname van de 
vrouw met 14 procent verminderd tot 
43. Na haar operatie was dat alweer 
opgelopen tot 47. Ondanks de chirurgi-
sche ingreep wist de vrouw bijna twee 
derde van haar ingeleverde fitheid weer 
terug te veroveren.  
Tweeënhalf jaar nadat borstkanker bij 
haar was ontdekt, was haar maximale 
zuurstofopname alweer 49,2. Ze was 
weer praktisch zo fit als voordat haar 
ziekte werd ontdekt. 
“Ons onderzoek suggereert dat een uit-
zonderlijk fit individu de belasting van de 
behandeling van borstkanker het hoofd 

kan bieden, en uiteindelijk alle fitheid 
die ze verliest weer kan terugverove-
ren”, schrijven de onderzoekers. “Deze 
vrouw kon dankzij haar fysieke activiteit 
niet alleen haar fitheid behouden, maar 
ook voorkomen dat ze dikker werd.”  
De meeste vrouwen worden dikker tij-
dens hun borstkankerbehandeling. Het 
vet dat ze winnen zit vooral in de buik-
holte, rond de organen. Anders dan 
onderhuids vet zorgt dat vet voor een 
significante verhoging van de kans op 
chronische ziekten zoals diabetes type-2 
en kanker. 
“Doordat ze bleef doorgaan met trai-
nen, bleef deze vrouw zichzelf zien als 
een atleet”, vervolgen de onderzoekers. 
“Dat zelfbeeld zorgde ervoor dat ze zich-
zelf ondanks de borstkankerdiagnose 
zowel lichamelijk als emotioneel goed 
bleef voelen.” ∞
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