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Qigong vergroot 
overlevingskansen bij longkanker
Chinese onderzoekers melden opmerkelijke resultaten 

Dagelijkse qigong-oefeningen kunnen de overlevingskansen van mensen met long-
kanker en nasofarynxcarcinoom drastisch vergroten. Dat melden Chinese onderzoe-
kers, verbonden aan de medische universiteit van Guilin, in Medicine. Volgens de Chi-
nezen, die tientallen kankerpatiënten 10 jaar volgden, kan de toevoeging van qigong 
aan de reguliere behandeling de overlevingskansen met een factor 18 verhogen. 

Qigong-oefeningen bestaan uit bewe-
gingsoefeningen en uit statische 
oefeningen, waarbij de beoefenaars 
specifieke houdingen langere tijd aan-
houden, en uit ademhalingsoefenin-
gen. Hoewel de grondbeginselen en 
onderbouwing van qigong niet worte-
len in de Westerse medische weten-
schap, wint qigong in het Westen wel 
aan populariteit. Onder meer kanker-
patiënten ontdekken qigong als een 
aanvullende behandeling, die vol-
gens verkennende wetenschappelijke 
studies de levenskwaliteit verhoogt, 
vermoeidheid vermindert, het immuun-
systeem stimuleert en de concentratie 
van stresshormonen als cortisol in het 
bloed verlaagt.1 Daarnaast zijn er aan-
wijzingen dat qigong ook de slaapkwa-
liteit van kankerpatiënten verbetert.2-3 
In hun Medicine-publicatie4 beschrijven 
de onderzoekers een studie waaraan 
in totaal 122 mannen en vrouwen met 
longkanker en nasofarynxcarcinoom  

 
meewerkten. Hun gemiddelde leeftijd 
was 60 jaar. 
 
In deze groep besloten 76 patiënten uit 
eigen beweging om aan qigong te gaan 
doen, de overige 46 patiënten niet. De 
onderzoekers nemen die term overi-
gens niet in de mond. In plaats daarvan 
spreken ze consequent over ‘morning 
breathing exercises’. Uit de literatuur-
verwijzingen en de bijlagen, waarin de 
Chinezen de oefeningen nauwgezet 
omschrijven, blijkt echter dat het hier 
wel degelijk om qigong gaat. 
De patiënten in de qigong-groep pro-
beerden elke ochtend een uur aan hun 
oefeningen te besteden, en slaagden 
daar redelijk goed ook. Gemiddeld vol-
tooiden de proefpersonen jaarlijks 279 
qigong-sessies. 
 
Overleving 
Nadat er 10 jaar waren verstreken, was 
er van de 46 kankerpatiënten die niet 
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aan qigong deden nog welgeteld één 
in leven. De 10-jaarsoverlevingskans in 
deze groep was dus 2,2 procent. Van 
de 76 patiënten in qigong-groep waren 
daarentegen nog 30 procent van de stu-
diedeelnemers in leven. De 10-jaars-
overlevingkans in deze groep was dus 
39,5 procent. Het verschil tussen de 
overleving in de twee groepen was dus 
een factor 18 groot. De onderzoekers 
noemen dat verschil ‘indrukwekkend’. 
 
Mechanisme 
Gedurende het onderzoek bepaalden de 
Chinezen meerdere keren de concentra-
tie zuurstof en koolzuur in de lucht die 
de studiedeelnemers uitademden. Zo 
konden de onderzoekers achterhalen 
dat gedurende de 10 jaar die de stu-
die duurde de overlevers in de qigong-
groep geleidelijk een beetje minder 
zuurstof en een beetje meer kooldi-
oxide gingen uitademen. Gedurende 
het onderzoek verminderde dan ook het 
aantal keren per minuut dat de overle-
vende qigongbeoefenaars in rust moes-
ten ademhalen. 
De Chinezen vermoeden dat het fre-
quent uitvoeren van qigong-oefenin-
gen de weefsels in het lichaam van 
meer zuurstof voorziet, en daardoor de 
groei van tumoren vertraagt. Sommige 
oncologen hebben, op basis van over-
wegend fundamenteel onderzoek, wel 

eens geopperd dat een tekort aan zuur-
stof de groei5 en verspreiding6 van som-
mige tumoren bewerkstelligt. 
 
Slot 
De onderzoekers concluderen uit hun 
studie dat complementaire en op maat 
gemaakte bewegingsprogramma’s zoals 
qigong van groot belang kunnen zijn bij 
de bestrijding van kanker. Qigong heeft 
niet alleen geen of bijna geen bijwerkin-
gen, maar is ook nog eens goedkoop, 
schrijven ze in de laatste alinea van hun 
artikel. ∞

Dit artikel is integraal gepubliceerd op de website van Medicine 
(tinyurl.com/kanker-qigong). In het artikel bevindt zich een link naar een bij-
lage, waarin de onderzoekers de qigong-oefeningen nauwgezet beschrijven. 
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