Vasten tijdens chemotherapie
Borstkankerpatiënten gezocht voor onderzoek
Van de redactie

Misschien werkt chemotherapie bij borstkanker beter bij vrouwen die een paar dagen vasten voor een behandeling. En misschien zorgt vasten er ook nog eens voor
dat chemokuren minder bijwerkingen hebben. Misschien, want zeker weten doen
we het niet. Een onderzoek, dat op dit moment wordt uitgevoerd bij 15 Nederlandse
ziekenhuizen, moet meer duidelijkheid geven. Vrouwen met borstkanker die binnenkort chemo’s zullen krijgen kunnen meedoen.
“Er moet een oplossing komen voor het
gegeven dat chemotherapie niet alleen de
zieke cellen in het lichaam aantast, maar
ook de gezonde cellen”, vertelt internist-endocrinoloog en hoogleraar Hanno
Pijl op de website www.tegenkanker.nl.
(tinyurl.com/hanno-pijl) “Patiënten kunnen hondsberoerd worden van een chemobehandeling.” Pijl, die overigens
ook lid is van de Gezondheidsraad, vermoedt dat vastenkuren deel kunnen uitmaken van die oplossing. Samen met
internist-oncoloog Judith Kroep, net als
Pijl verbonden aan het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC), werkt hij aan
een onderzoek dat daarover meer duidelijkheid moet verschaffen. In die studie
willen de onderzoekers 250 vrouwen met
borstkanker drie dagen voor hun chemobehandeling, en op de dag van de behandeling zelf, laten vasten. “We willen graag
weten of deze voedingsaanpak naast het
beschermen van de gezonde cellen ook
de kankercellen effectief kan aanpakken”, aldus Pijl.

“De term ‘vasten’ is misschien niet helemaal correct”, vervolgt de onderzoeker.
“We kiezen we niet voor volledig vasten, maar voor een eiwit- en caloriearm
dieet.”

“We kiezen we niet voor
volledig vasten, maar voor
een eiwit- en
caloriearm dieet.”
Verhongerende kankercellen
Het idee achter de studie is dat tijdens
perioden van vasten of weinig eten de
concentratie van celgroeibevorderende
stoffen in het bloed tijdelijk vermindert.
Eén daarvan is het groeihormoon IGF-1.
Voor gezonde cellen is die afname niet
schadelijk. Zij schakelen hun metabolisme een paar tandjes terug en raken in
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sluimertoestand. Tegelijkertijd investeren ze hun resterende energie in reparatieprocessen en processen die nodig zijn
voor hun behoud. Ze gaan zich bijvoorbeeld beschermen tegen giftige stoffen.
Kankercellen, zo wil de theorie, kunnen dat allemaal niet. Ze zijn geprogrammeerd om te groeien, ongeacht de
gevolgen daarvan voor hun omgeving
– en zichzelf. Een sluimertoestand kennen ze niet en ze blijven zich, ook bij een
tekort aan voedingsstoffen en de afwezigheid van groeifactoren, delen. Het
uiteindelijke gevolg is dat ze verhongeren. De hoop van Pijl en zijn collega’s is
dat onder deze omstandigheden kankercellen verhoogd kwetsbaar zijn voor
de chemobehandelingen.
Het onderzoek van Pijl bouwt voort op
dat van de Amerikaanse wetenschapper Valter Longo, over wiens onderzoek
in OncoZorg in december 2015 nog een
artikel publiceerde (pp 21-5). Longo ontwikkelde met financiële ondersteuning
van de Amerikaanse overheid trouwens
ook de dieetvoeding die de Nederlandse
deelnemers aan onderzoek van het
LUMC zullen gebruiken.

Verkeerde aanpak?
Het onderzoek naar de rol van vasten
bij chemobehandelingen is om nog een
andere reden belangrijk. Bij artsen en
zorginstellingen groeit de belangstelling
voor voeding, en bij kankerpatiënten ligt
tot nu toe de nadruk op het ‘bijvoeden’
van patiënten met extra calorieën en
eiwitten. Misschien, zo vertelde Pijl in
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februari 2016 in een interview met het
tijdschrift Medische Oncologie, is die
benadering niet optimaal. Hij hield rekening met de mogelijkheid dat het verlies
van eetlust bij kankerpatiënten mogelijk
een beschermingsmechanisme is.
“Voor zover ik weet treedt bij alle verworven ziekten, behalve hyperthyreoïdie, minder eetlust op”, vertelde Pijl. “Ik
denk dat we moeten onderzoeken of het
wel terecht is om kankerpatiënten bij te
voeden. Een paper in Nature laat zien
dat tumoren bij muizen die gedwongen
worden gevoed, juist sneller groeien! De
moeite waard dus om hier ook bij mensen goed naar te kijken.”
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dien minder tekenen van schade aan
het DNA dan bij vrouwen die niet hadden gevast. Ook dat doet vermoeden
dat vasten gezonde cellen tegen chemokuren beschermt. Bijwerkingen had het
vasten niet.
“Door deze pilot weten we dat vasten
rond chemotherapie mogelijk én veilig is”, vertelde de eerste auteur Stefanie de Groot na het verschijnen van het
onderzoek in BMC Cancer in 2015. “Verder heeft het ons veel nuttige informatie gegeven voor het vervolgonderzoek.
Als dat positieve resultaten oplevert,
kan het dieet snel geïmplementeerd
worden in het behandeltraject van
borstkankerpatiënten.”

Wie wil?

Pilot-studie
Geïnspireerd door de theorieën en het
onderzoek van Longo voerden Judith
Kroep, Hanno Pijl en hun collega’s eerder
een pilot-studie uit waaraan 13 vrouwen
met borstkanker in een vroeg stadium
meewerkten. De resultaten daarvan zijn
verschenen in BMC Cancer.1 “Zeven van
hen hadden 24 uur voor en 24 uur na
elke chemokuur niet gegeten”, vertelt
Pijl op TegenKanker.nl. “Bij de patiënten
die vastten, bleek het aantal rode bloedcellen en bloedplaatjes opvallend groter
te zijn. Dat positieve resultaat vraagt
om een breder onderzoek.” In de witte
bloedcellen van de vrouwen die hadden
gevast vonden de onderzoekers boven-

Dat vervolgonderzoek is nu dus begonnen, hoewel de onderzoekers nog niet
alle 250 studiedeelnemers hebben die
ze voor hun onderzoek nodig hebben.
Vrouwen die willen meedoen zijn dus
welkom. Omdat er in totaal vijftien ziekenhuizen aan het onderzoek meewerken zullen de meeste deelnemers in een
ziekenhuis in hun eigen regio terechtkunnen. Aanmelden is mogelijk via tinyurl.
com/borstkanker-vasten. Pijl ontraadt
kankerpatiënten met klem om op eigen
houtje te gaan vasten. “We weten nu
nog niet genoeg”, zegt de hoogleraar op
Tegenkanker.nl. “In het bijzonder mensen die door de ziekte al veel gewicht
hebben verloren of kankerpatiënten met
diabetes moeten niet gaan experimente∞
ren. Dat is gevaarlijk.”
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