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Prostaatkanker
Bewegen verbetert de kwaliteit van leven 

Door: Willem Koert

De meeste mannen met een westerse levensstijl zullen, als ze maar oud genoeg worden, prostaatkanker krij-
gen. Wereldwijd loopt op dit moment wel een dozijn trials. Deze moeten uitwijzen in hoeverre bewegings-
programma’s de perspectieven van deze mannen kunnen verbeteren. Onderzoekers zijn hoopvol, maar voor-
zichtig. Ze weten dat de medicijnen die prostaatkanker onder controle houden ook het positieve effect van 
beweging verminderen. 

In Europa en de Verenigde Staten is prostaatkanker 
onder mannen het meest voorkomende kankertype. Eén 
op de zes mannen zal vroeg of laat van zijn arts de bood-
schap krijgen dat hij prostaatkanker heeft. Dat betekent 
echter niet dat die vijf andere mannen gevrijwaard zullen 
blijven van prostaatkanker. Volgens op autopsieverslagen 
gebaseerde extrapolaties heeft bijna een vijfde van alle man-
nen van 50 tot 60 jaar prostaatkanker, meestal  zonder zich 
daarvan bewust te zijn. In de groep mannen van 70 tot 80 
jaar heeft de helft van alle mannen prostaatkanker. Waar-
schijnlijk krijgen bijna alle mannen prostaatkanker, als ze 
maar oud genoeg worden. 

Oncologen verwachten dat in 2030 het aantal man-
nen met prostaatkanker zal zijn verviervoudigd. Die toe-
name is het gevolg van de veroudering, van een verbeterde 
detectie en misschien ook van een ongezonde leefstijl, al 
zijn de studies op dat punt niet erg duidelijk. Overgewicht 
bijvoorbeeld verhoogt de kans op prostaatkanker, maar bij 
een toename van de BMI met vijf punten stijgt het risico 
op prostaatkanker met slechts vijf procent. Bewegingsar-
moede is ook een risicofactor, maar de kans dat mannen die 
veel bewegen prostaatkanker krijgen, is slechts tien procent 
minder dan de kans van mannen die nauwelijks bewegen.1 

Bijna de helft van alle mannen bij wie prostaatkan-
ker wordt ontdekt, zal behandeld worden met antiandro-
genen zoals flutamide, bicalutamide en nilutamide. Deze 
blokkeren de werking van het mannelijke geslachtshor-
moon testosteron in het lichaam, al of niet in combinatie 
met een medicijn als gosereline, dat de aanmaak van het 
mannelijke geslachtshormoon testosteron door de testes 
vermindert. Vaak stopt die behandeling de groei van de 
tumoren. Het definitief verwijderen van prostaatkanker-
cellen uit een lichaam is in de meeste gevallen niet moge-
lijk. Daarom is voor de overweldigende meerderheid van 
de patiënten prostaatkanker een ziekte waarmee ze zullen 
moeten leven; er zijn mannen die enkele tientallen jaren 
prostaatkanker kunnen overleven dankzij antiandro-
gene hormoontherapie. Dankzij steeds betere medicijnen 
groeit hun aantal snel. 

Bijwerkingen hormoonbehandelingen
De kwaliteit van leven bij antiandrogene hormoon-

therapie is echter niet hoog. Mannen verliezen hun libido, 
worden in de regel impotent, verliezen botmassa en spier-
massa, bouwen vetmassa op en krijgen vaak te maken met 

borstvorming, stemmingsstoornissen, opvliegers en chro-
nische vermoeidheid.

Onlangs publiceerden epidemiologen van de Universi-
teit van Harvard een onderzoek onder 700.000 Amerikaanse 
en Zweedse mannen, waaruit bleek dat slechts 35 procent 
van de mannen, bij wie prostaatkanker was geconstateerd, 
aan die ziekte overleed.2 Het klinkt misschien onwaar-
schijnlijk, maar mannen met prostaatkanker overleden in 
dit onderzoek vooral als gevolg van hart- en vaatziekten. 

Gezondheidswetenschappers waren niet verrast. Stu-
dies hadden al aangetoond dat antiandrogene hormoon-
behandelingen bijwerkingen hadden die deden vermoeden, 
dat de voornaamste gezondheidsrisico’s van behandelde 
prostaatkankerpatiënten wel eens uit deze hoek zouden 
kunnen komen. Meer dan de helft van alle mannen die een 
langdurige antiandrogene hormoonbehandeling ondergaat, 
heeft een verminderde gevoeligheid voor insuline.3 Boven-
dien hebben veel van hen een hoge concentratie cholesterol 
en triglyceriden in het bloed. Dat betekent dat hun risico op 
diabetes type-2 en vooral hart- en vaatziekten is verhoogd.

Een belangrijke oorzaak van die risico’s is de afname 
van de spiermassa door de hormoonbehandeling en een 
toename van de vetmassa. Oncologen van Massachusetts 
General Hospital publiceerden in 2004 een studie waarin 
door antiandrogene hormoontherapie mannen in een jaar 
tijd gemiddeld zes kilo vet opbouwden en tegelijkertijd 
twee kilo spiermassa verloren.4 Er waren zelfs mannen die 
in een jaar tijd tien kilo dikker werden. De oorzaak van die 
verandering van lichaamssamenstelling ligt voor de hand. 
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Spiercellen hebben een androgeenreceptor. Via die receptor 
houdt testosteron het spierweefsel op peil. Het wegvallen 
van testosteron door de antiandrogene hormoontherapie 
betekent dat spiercellen niet alleen kleiner en zwakker wor-
den, maar ook minder glucose en vetzuren kunnen opne-
men uit het bloed en verbranden. 

De overlevingskansen van prostaatkankerpatiënten 
nemen door antiandrogene hormoontherapie weliswaar 
toe, maar de prijs die de patiënten daarvoor betalen is een 
verminderde cardiovasculaire en metabole gezondheid.5 
Tegelijkertijd melden studies dat bij zestig procent van 
de kankerpatiënten de afbraak van spiermassa alledaagse 
activiteit als wandelen, traplopen en opstaan uit een stoel 
bemoeilijkt.6

Bewegingsprogramma’s
Een krachtig middel tegen spierzwakte en spier-

afbraak is krachttraining. Het is niet verwonderlijk dat 
er in diverse landen trials lopen waarin onderzoekers 

prostaatkankerpatiënten, die antiandrogene hormoon-
therapie krijgen, gezond proberen te houden met kracht-
training. Als die trials zijn voltooid, weten we of dit een 
optie is, maar de reeds gepubliceerde verkennende studies 
hebben al geleerd dat antiandrogene hormoontherapie de 
positieve effecten van krachttraining op de spieren sterk 
vermindert. In één studie kregen mannen een beperkte 
periode medicijnen die de concentratie van testosteron met 
een factor tien verlaagden.9 Als de mannen zich een paar 
keer per week inspanden in een fitnesscentrum en daarbij 
de belangrijkste spieren van hun lichaam met weerstand-
machines en gewichten trainden, bouwden zij bijna de helft 
minder spiermassa op dan mannen die ook trainden maar 
bij wie de testosteronhuishouding niet was verstoord. 

Daarbij moeten we trouwens meteen opmerken dat de 
meeste mannen die antiandrogene hormoontherapie krij-
gen niet alleen middelen gebruiken die hun concentratie 
testosteron verlagen, maar ook middelen die de werking 
van testosteron opheffen. In het lichaam van die prostaat-
kankerpatiënten staat testosteron dus nog verder buitenspel 

dan in het lichaam van de proefpersonen in de zojuist 
genoemde studie. 

Bescheiden en indrukwekkend 
In onderzoek waarin bewegingswetenschappers ‘echte 

prostaatkankerpatiënten’ laten trainen, zijn de effecten van 
krachttraining tegelijkertijd bescheiden en indrukwekkend.
• Een decennium geleden publiceerde de Canadese onco-

loog en bewegingswetenschapper Roanne Segal bijvoor-
beeld een studie waaraan 135 mannen met prostaatkan-
ker meewerkten.10 Segal liet de helft van de mannen 
gedurende twaalf weken drie keer per week aan kracht-
training doen. De mannen trainden met een belas-
ting waarbij ze nog maar net twaalf herhalingen kon-
den maken. Bij elke training werkten de mannen negen 
oefeningen af. Van elke oefening werden twee series van 
herhalingen gemaakt. 
 Bij gezonde mannen verbetert een dergelijk schema 
altijd de lichaamssamenstelling in die zin, dat de spier-
massa toeneemt en de vetmassa afneemt. De lichaams-
kracht neemt toe, het lichaam wordt vaak gevoeliger 
voor insuline en de cardiovasculaire gezondheid verbe-
tert. Het gros van die effecten trad in Segals onderzoek 
echter niet op. Weliswaar werden de patiënten die train-
den een beetje sterker, maar hun lichaamssamenstelling 
verbeterde niet. 

• Een studie die langer duurde dan twaalf weken is die 
van Daniel Abido Galvão, een bewegingswetenschapper 
die in 2006 promoveerde aan Edith Cowan University 
in Australië op het proefschrift Resistance Exercise in 
Men Receiving Androgen Deprivation Therapy for Pros-
tate Cancer. Het is integraal op internet beschikbaar. 
In zijn proefschrift en in de daarop gebaseerde weten-
schappelijke publicaties11, doet Galvão verslag van zijn 
36 weken durende experiment met 72 mannen met 
prostaatkanker die antiandrogene hormoontherapie 

Beweging verhoogt overlevingskansen
Niet alleen krachttraining maar ook andere vormen 

van beweging, zoals wandelen en fietsen, zouden de over-
levingskansen van mannen met prostaatkanker kunnen 
verbeteren. Dat blijkt uit recente epidemiologische stu-
dies. In 2011 publiceerden onderzoekers van de Univer-
siteit van Harvard in de Journal of Clinical Oncology bij-
voorbeeld een studie waarin ze een kleine 3000 mannen 
met een niet uitgezaaide vorm van prostaatkanker jaren-
lang volgden.7 Hoe meer de onderzoekers lichamelijk 
actief waren, des te groter was hun overlevingskans, ont-
dekten de onderzoekers. Wandelden de mannen dagelijks 
maar liefst twee uur en een kwartier, dan was hun kans om 

te overleven drie keer hoger dan die van mannen die niet 
of nauwelijks bewogen. 

Twee uur en een kwartier is erg veel. Gelukkig blijkt 
uit een ander epidemiologisch onderzoek uit Harvard 
dat ook een minder veeleisende inspanning een duide-
lijk positief effect heeft. Erin Richman publiceerde in 
Cancer Research een onderzoek, waarvoor zij ongeveer 
1500 mannen met prostaatkanker gemiddeld twee jaar 
volgde.8 Wandelden die mannen minstens drie uur per 
week met een flink tempo, dan ontwikkelde hun ziekte 
zich de helft minder snel dan bij mannen die minder 
lichamelijk actief waren.
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krijgen. De mannen in de experimentele groep deden 
twee keer per week aan krachttraining. Per sessie deden 
de mannen twaalf oefeningen en werkten van elke oefe-
ning vier series af. 
 De kracht van de mannen nam fors toe, en verdubbelde 
bijna in de beenspieren. In tests die maten hoe makke-
lijk of moeilijk alledaagse activiteiten als wandelen, ach-
teruitlopen, traplopen en opstaan uit een stoel voor de 
mannen was, was sprake van een duidelijke vooruitgang. 
De spier- en vetmassa van de mannen veranderde ech-
ter niet. Bij mannen die ook antiandrogene hormoon-
therapie kregen, maar niet aan krachttraining deden, 
nam in dezelfde periode de spiermassa met enkele pro-
centen af en nam de vetmassa met enkele procenten 
toe. Krachttraining kan dus de achteruitgang van de 
lichaamssamenstelling als gevolg van de antiandrogene 
hormoontherapie voorkomen. De lichaamssamenstel-
ling verbeteren door krachttraining bij deze groep lijkt 
echter niet mogelijk, concludeerden onderzoekers van 
de University of Maryland 2010 dan ook in een recente 
overzichtsstudie.12 

Integrale aanpak
Het is spijtig dat krachttraining mannen met pros-

taatkanker niet meer kan bieden. De kwaliteit van leven 
in mannen met behandelde prostaatkanker is niet goed. 
Uit onderzoek naar mensen met andere vormen van kan-
ker is gebleken dat er een rechtstreeks verband is tussen 
de omvang van het positieve effect van krachttraining op 
de spieren en de kwaliteit van leven.13 Hoe meer kracht en 
spiermassa kankerpatiënten opbouwen, des te meer neemt 
de kwaliteit van hun leven toe. 

In de studies naar de effecten van krachttraining op pros-
taatkankerpatiënten is toch ook sprake van een bescheiden 
verbetering van de kwaliteit van leven. Uit  die onderzoeken 

blijkt  beweging mannen een beetje meer energie te geven 
en het lichamelijk functioneren te verbeteren. 

Meer resultaat heeft wellicht een integrale benadering 
waarmee Britse oncologen experimenteren. Zij proberen 
de totale leefstijl van prostaatkankerpatiënten te verande-
ren. De onderzoekers proberen de mannen minder snel 
opneembare koolhydraten en minder ongezonde vetten te 
laten eten, minder alcohol te laten drinken en meer natuur-
lijke en vezelrijke voedingsmiddelen in hun dieet te laten 
opnemen. Daarnaast proberen zij mannen in hun dagelijks 
leven minstens een half uur lichamelijk actief te laten zijn, 
bijvoorbeeld door te wandelen. Tenslotte laten de onder-
zoekers de mannen twee keer per week sporten in een fit-
nesscentrum, waar de mannen cardiotraining combineren 
met een bescheiden krachttraining.

In een in 2011 verschenen pilotstudie werden de man-
nen door die benadering in een periode van twaalf weken 
energieker, fitter en sterker.14 

Weer bleek een verbetering van de lichaamssamenstel-
ling niet mogelijk, maar de deelnemers aan de studie ervoe-
ren de benadering uiterst positief. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat de Britten in het najaar van 2012 publiceerden. 
Daarin beschreven ze op een kwalitatieve manier de psy-
chologische effecten van hun integrale aanpak.15 

De deelnemers merkten dat ze, door het bezig zijn met 
bewegen en gezonde voeding, minder gedachten spendeer-
den aan hun ziekte of de gevolgen daarvan. “Je denkt niet 
telkens meer dat je dood zult gaan”, vertelde een deelnemer. 
“Je bent weer in staat om door te gaan met je leven en ervan 
te genieten.” In het verlengde daarvan vertelden de deel-
nemers ook hoe ze door het programma minder gevoelig 
waren voor pijntjes en domweg gelukkiger waren. Boven-
dien waren de mannen, misschien wel voor de eerste keer 
in lange tijd, trots op zichzelf. “Ik voelde me geweldig toen 
ik in staat was om een kilometer te roeien op de cardio-
machine”, vertelde een deelnemer. “Ik weet ook wel dat ik 

er geen wereldrecord mee heb gevestigd. Maar ik voelde me 
gewoon goed omdat ik het kon.”
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