Ook jaren na de diagnose redt
lichaamsbeweging de levens
van kankerpatiënten
Positief effect op lange termijnoverleving

Een leefstijl met veel lichaamsbeweging vermindert de kans op kanker en kankerpatiënten die na hun diagnose veel bewegen vergroten hun overlevingskansen. Dat
was al bekend. Maar dat lichaamsbeweging ook een beschermend effect heeft bij
mensen die jarenlang geleden zijn behandeld voor kanker, dat is nieuw. Australische
onderzoekers, verbonden aan de Edith Cowan University, hebben het voor de eerste
keer aangetoond.
Als er ooit nog een kankermedicijn op
de markt komt dat net zo goed werkt als
lichaamsbeweging, dan wordt dat een
mediahype van de eerste orde, voorspelde de Britse oncoloog Jane Maher
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vijf jaar geleden. “Elke krant zal er op de
voorpagina over berichten.” Zo’n medicijn is er nog steeds niet, maar het is
sindsdien wel steeds duidelijker geworden dat lichaamsbeweging bij kankerpa-
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tiënten de overlevingskansen vergroot,
en daarnaast de kwaliteit van leven in
praktisch elke opzicht verbetert.
De beschikbare studies hebben betrekking op het effect van lichaamsbeweging
gedurende de eerste jaren na de diagnose. Onderzoek naar de effecten van
lichaamsbeweging verder in de tijd was
er nog niet, maar daarin heeft de publicatie van het Australische onderzoek in
Frontiers in Public Health verandering
gebracht.
De onderzoekers bestudeerden een
groep van 1589 mensen waarbij artsen
gemiddeld een kleine negen jaar eerder
kanker hadden vastgesteld. De onderzoekers bepaalden hoeveel minuten per
week de studiedeelnemers in hun vrije
tijd bewogen, en registreerden vervolgens gedurende 2.5 jaar welke studiedeelnemers overleden. De gegevens die
de onderzoekers gebruikten waren verzameld door een lokale overheid.
De studiedeelnemers die zes keer per
week een uur of meer (of 360 minuten of
meer per week) lichamelijk actief waren
hadden tijdens het onderzoek drie keer
minder kans op overlijden door kanker
dan de studiedeelnemers die niet of
nauwelijks lichamelijk actief waren.
Het is bekend dat mensen die kanker
overleven een verhoogde kans hebben
om voortijdig te overlijden dan mensen die geen kanker hebben gehad. De
Australiërs keken daarom ook naar een
groep van meer dan drieduizend kanker-

vrije individuen. Ze achterhaalden dat
de kankeroverlevers die in hun vrije tijd
meer dan 360 minuten bewogen minder
kans hadden om te overlijden aan kanker dan de kankervrije individuen die
niet of weinig bewogen.
Hoe
lichaamsbeweging
precies
beschermt tegen kanker is nog niet
bekend, maar aan theorieën is geen
gebrek. Volgens één zo’n theorie scheiden actieve spiercellen hormoonachtige stoffen als irisin uit, die de groei
van tumorcellen afremmen. Volgens
een andere theorie verlaagt lichaamsbeweging de hoeveelheid glucose in de
bloedbaan, zodat kankercellen minder
energie kunnen opnemen, en dus aan
vitaliteit inboeten. Volgens weer een
andere theorie zuigt actief spierweefsel
jonge kankercellen uit de bloedbaan, en
dwingen de spiercellen de kankercellen
zich om zich om te vormen tot een ongevaarlijke spiercel. Ondanks de wetenschappelijke onduidelijkheid staat de
praktische relevantie van beweging buiten kijf: meer bewegen is misschien wel
het beste wat kankerpatiënten die hun
kwaliteit van leven willen verbeteren,
en hun perspectieven willen verbeteren, voor zichzelf kunnen doen.
∞

Het Australische onderzoek is integraal gepubliceerd op de website
van Frontiers in Public Health.
tinyurl.com/kanker-beweging
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