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De blauwdruk van een leven 
zonder borstkanker 
Recente leefstijladviezen van het WCRF 
 

Door: Wereld Kanker Onderzoek Fonds 

Op de valreep van mei 2017 publiceerde het World Cancer Research Fund (WCRF) 
een rapport dat alle wetenschappelijke kennis over het verband tussen leefstijl en 
borstkanker samenvat. Het verslag is waardevol voor zorgprofessionals die op een 
wetenschappelijke basis door modificatie van leefstijlfactoren de kans op borstkan-
ker van hun cliënten willen verkleinen. 
 
De publicatie van het WCRF-rapport 
Diet, nutrition, physical activity and 
breast cancer op 23 mei 2017 kreeg 
internationale media-aandacht.1 In de 
berichtgeving kreeg met name het ver-
band tussen alcohol en borstkanker 
veel aandacht. Alcohol verhoogt bij elk 
niveau van inname de kans op borstkan-
ker, concludeert het rapport. Ook een 
matige dagelijkse hoeveelheid van een 
glas alcohol per dag, in het nabije ver-
leden door sommige onderzoekers als 
‘goed voor hart en bloedvaten’ aanbe-
volen, verhoogt het borstkankerrisico. 
In het nieuwste WCRF-rapport staat 
echter nog veel meer. Het rapport is 
tot stand gekomen binnen het Conti-
nuous Update Project van het WCRF, 
waarin gerenommeerde experts per 
kankertype continu de wetenschappe-
lijke studies monitoren die in de weten-
schappelijke literatuur verschijnen. Dat 
is zeker wat borstkanker betreft geen 
geringe opgave, want borstkanker 
wordt intensief bestudeerd en wekelijks  

 
verschijnen nieuwe studies. (Niet ver-
wonderlijk, want borstkanker is één van 
de meest voorkomende vormen van 
kanker; van alle acht vrouwen ontwik-
kelt er in ieder geval één vroeg of laat 
de ziekte.) In totaal heeft het WCRF-pa-
nel van experts 119 studies, waaraan in 
totaal 12 miljoen vrouwen hadden mee-
gewerkt, meegenomen in het uiteinde-
lijke rapport. 
Vervolgens scheiden de onderzoekers 
het kaf van het koren, aggregeren ze de 
uitkomsten van de studies die de toets 
der kritiek kunnen doorstaan, en analy-
seren ze de verkregen data opnieuw. De 
rapporten van het WCRF vatten samen 
wat we zeker - en bijna zeker weten - 
over het effect van leefstijl op het borst-
kankerrisico, en welke leefstijlfactoren 
daarnaast misschien ook een rol van 
betekenis spelen. In dit artikel schetsen 
we de leefstijl die volgens de huidige 
inzichten van het WCRF vrouwen helpt 
om hun borstkankerrisico zo klein moge-
lijk te houden. 
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Leefstijl 
Niet alle factoren die de kans op borst-
kanker meebepalen zijn beïnvloedbaar. 
Radioactieve straling vergroot bijvoor-
beeld de kans op borstkanker, net als 
de optelsom van natuurlijke en synthe-
tische hormonen waaraan het borst-
weefsel in een leven is blootgesteld. 
Het gebruik van anticonceptiemiddelen, 
een relatief vroege puberteit en een late 
menopauze hebben met elkaar gemeen 
dat ze het borstkankerrisico kunnen ver-
hogen. Hetzelfde geldt voor lichaam-
slengte. Dat heeft misschien te maken 
met de groeihormonen die het skelet 
langer laten worden, speculeren weten-
schappers. Die hormonen verhogen mis-
schien ook de kans op borstkanker. Het 
precieze werkingsmechanisme is echter 
nog onduidelijk. 
 
Relevante factoren 
• Een factor die wèl beïnvloedbaar is, 

is overgewicht. Overtollige vetmassa 
vergroot de kans op borstkanker na 
de menopauze. Volgens de bereke-
ningen van het WCRF neemt met 
elke 5 kilo die een vrouw in haar vol-
wassen leven aankomt de kans op 
postmenopauzale borstkanker toe 
met 6 procent. Een mogelijke verkla-
ring daarvoor is dat vetweefsel oes-
trogene hormonen produceert, een 
andere verklaring is dat vetweefsel 
ontstekingseiwitten zoals TNF-alfa 
aanmaakt, die de groei van borst-
kankercellen stimuleren. Die ont-
stekingsfactoren worden vooral 
geproduceerd in het vet in de buik-
holte. Overtollig lichaamsvet ver-
groot de kans op premenopauzale 
borstkanker niet. 

• Alcoholgebruik vergroot het borst-
kankerrisico. Hoe groter de inname 
per dag, hoe groter het risico. Met 
elk glas alcohol per dag neemt de 
kans op premenopauzale borstkan-
ker toe met 5 procent. Alcohol op 
zichzelf is geen giftige stof, maar in 
het detoxificatieproces in de lever 
veranderen enzymen alcohol in ace-
taldehyde, een stof die het genetisch 
materiaal in cellen kan beschadigen. 
Daardoor kunnen gezonde cellen 
veranderen in kankercellen. 

• Hoe meer en intensiever vrouwen 
bewegen, hoe geringer hun kans op 
borstkanker. Vrouwen die zich fre-
quent intensief inspannen hebben 
ongeveer 10 tot 17 procent min-
der kans op borstkanker dan vrou-
wen die niet bewegen. Dat komt 
misschien omdat lichaamsbewe-
ging het immuunsysteem activeert 
en daarnaast ook nog helpt om 
het vetpercentage laag te houden. 
Alleen intensieve lichaamsbewe-
ging beschermt tegen borstkanker 
voor de menopauze, terwijl zowel 
intensieve als matig-intensieve vor-
men van lichaamsbeweging lijken te 
beschermen tegen postmenopau-
zale borstkanker. 

 
Mogelijk relevant 
De aanwijzingen voor een bescher-
mende werking van een lichaamssamen-
stelling met relatief weinig lichaamsvet, 
het zo min mogelijk gebruiken van alco-
hol en een leefstijl met lichaamsbe-
weging zijn volgens het WCRF sterk. 
Wetenschappers zijn nog meer andere 
beschermende leefstijlfactoren op het 
spoor gekomen, maar de experts van 
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het WCRF vinden dat daarnaar nog meer 
onderzoek moet gebeuren voordat er 
conclusies en aanbevelingen aan kun-
nen worden verbonden. 
• Een dieet met relatief veel groenten, 

zoals bladgroenten, prei, ui en kool-
soorten, verminderen misschien de 
kans op borstkanker. Vrouwen die 
dagelijks 200 gram groenten consu-
meren, hebben volgens de studies 
minder risico op borstkanker dan 
vrouwen die deze hoeveelheid niet 
halen. Dat effect is klein. De hoop is 
dat toekomstige studies zullen aan-
tonen welke groentesoorten wel 
noemenswaardige bescherming bie-
den, en welke niet. 

• Een groep stoffen in groenten, maar 
ook in fruit, die in studies de kans 
op borstkanker lijken te reduceren, 
zijn de carotenoïden. Daartoe beho-
ren alfa- en bètacaroteen (aanwe-
zig in wortels), lycopeen (aanwezig 
in tomaten), luteïne en bèta-cryp-
toxanthine (aanwezig in bladgroen-
ten). Er zijn aanwijzingen dat een 
dieet met relatief veel caroteno-
iden vrouwen beschermt tegen met 
name hormoonongevoelige vormen 
van kanker. 

• Calciumrijke levensmiddelen, zoals 
eiwitrijke zuivelproducten en som-
mige soorten, beschermen mis-
schien tegen borstkanker. Met elke 
300 milligram calcium (aanwezig in 
anderhalve glas melk) per dag ver-
mindert de kans op premenopauzale 
en postmenopauzale borstkanker 
met respectievelijk 13 en 4 procent. 
Hoe calcium de kans op borstkanker 
vermindert is niet precies bekend, 
maar in dierstudies remt calcium de 
ontwikkeling van borstkankercellen. 

 
Leefstijl en de overleving na 
borstkanker 
Het meest recente WCRF-rapport 
behandelt alleen de preventie van 
borstkanker, maar in 2014 publiceerde 
het WCRF Diet, Nutrition, Physical Acti-
vity, and Breast Cancer Survivors, een 
vergelijkbaar verslag over de effecten 
van leefstijl op de overlevingskansen 
van vrouwen bij wie in het verleden al 
borstkanker was gediagnosticeerd.2 
De overlevingskansen van vrouwen met 
borstkanker variëren naar gelang het 
type borstkanker tussen de 85 en 25 
procent. Er zijn aanwijzingen dat ook 
hier leefstijlfactoren een rol spelen, 
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maar die aanwijzingen zijn minder sterk 
dan wat de preventie van borstkan-
ker betreft. Dat komt misschien door-
dat leefstijlfactoren bij de overleving 
van borstkankerpatiënten nog minder 
goed zijn bestudeerd dan bij de preven-
tie. Bij de hieronder genoemde leefstijl-
factoren is volgens het WCRF sprake van 
‘beperkt bewijs’. Vanwege het beperkte 
aantal studies is de bewijskracht nog 
niet sterk genoeg om specifieke aanbe-
velingen te doen. 
• Een relatief grote vetmassa voor en 

na de diagnose verslechtert mis-
schien de prognoses van vrouwen 
met borstkanker, en vergroot niet 
alleen de kans dat de ziekte terug-
keert, maar ook het risico om te 
overlijden. 

• Lichaamsbeweging voor de diagnose 
en een jaar na de diagnose verkleint 
misschien de sterftekans van borst-
kankeroverlevers. De studies doen 
vermoeden dat vrouwen die dagelijks 
een kwartier wandelen, of een equi-
valent daarvan aan lichaamsbewe-
ging hebben, 19 procent minder kans 
hebben om te overlijden dan vrou-
wen die helemaal niet bewegen. 

• Ook een gezond voedingspatroon 

lijkt de perspectieven van borstkan-
keroverlevers te verbeteren. Het 
meeste gewicht lijken voedingsvezels 
uit groenten, fruit en volledige graan-
producten in de schaal te leggen. Stu-
dies suggereren dat voor elke 10 gram 
vezels die borstkankeroverlevers 
dagelijks eten hun kans om te overlij-
den afneemt met 3 procent. Het Voe-
dingscentrum adviseert om dagelijks 
30-40 gram voedingsvezels te consu-
meren, maar de gemiddelde Neder-
lander komt niet veel verder dan 20 
gram per dag. De beste bron van voe-
dingsvezels zijn groenten, fruit, peul-
vruchten en volkoren producten. 

• Misschien kunnen ook levensmid-
delen met soja-eiwitten bijdra-
gen aan de overlevingskansen van 
borstkankeroverlevers. Studies sug-
gereren dat vrouwen die voor hun 
diagnose, en een jaar na hun diag-
nose relatief veel soja eten enigszins 
betere overlevingskansen hebben 
dan borstkankeroverlevers die geen 
soja consumeren. Een dagelijkse 
inname van 13 gram soja-eiwit zou 
al beschermend kunnen werken. 
Die hoeveelheid zit in anderhalf glas 
sojamelk of twee ons tahoe. ∞
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