
U
w

 arts of verpleegkundige kan u in contact brengen 
m

et een fysiotherapeut die in bew
egen bij kanker 

gespecialiseerd is. Sam
en m

et uw
 fysiotherapeut 

spreekt u een bew
eegprogram

m
a af. D

it w
ordt af -

gestem
d op uw

 m
ogelijkheden, zonder dat u uitgeput 

raakt. In het bew
eegprogram

m
a is zow

el aandacht 
voor opbouw

 van spierkracht door bijvoorbeeld 
 bew

egen m
et gew

ichten, als voor opbouw
 van 

 conditie en uithoudingsverm
ogen door lopen of 

 fietsen. U
w

 verm
oeidheidsklachten kunnen daardoor 

m
ogelijk verm

inderen. D
e fysiotherapeut geeft ook  

tips hoe u uw
 dagelijkse activiteiten kunt gebruiken  

om
 uw

 conditie en kracht te behouden.

A
ls de ziekte voortschrijdt

In bew
eging blijven, w

ordt op enig m
om

ent steeds 
m

oeilijker. U
w

 fysiotherapeut kan u adviseren hoe uw
 

dagelijkse activiteiten m
inder energie  kosten. O

ok kan 
hij u en uw

 naasten tips geven om
 zo lang m

ogelijk zelf-
standig (of m

et een beetje hulp) in en uit bed te kom
en, 

uzelf te verzorgen en van het toilet gebruik te m
aken.

Zorgen voor goede voeding geeft steun tijdens uw
 

ziekte. N
iet alleen steun voor uzelf m

aar ook voor de 
m

ensen om
 u heen. M

aar hoe belangrijk aandacht  
voor goed eten ook is, het is ook zaak dat het geen 
obsessie w

ordt. A
ls u steeds m

oeite m
et eten heeft, 

kan dat voor spanningen zorgen bij uzelf, m
aar ook  

bij degene die voor het eten zorgt.
H

et is voor beiden een teleurstelling als eten niet  
lukt ondanks alle inspanningen om

 voor iets lekkers  
te  zorgen. M

aar dat ligt niet aan de m
oeite die u doet 

of aan degene die voor u zorgt. A
ls de ziekte voort-

schrijdt, gaat u vanzelf m
inder eten en drinken. H

ier 
kunt u niets aan doen. Er zijn in deze situatie geen 
voedingsm

iddelen die ongezond voor u zijn en daarom
 

m
oeten w

orden verm
eden. U

 eet w
aar u zin in heeft en 

eet niet m
eer als u dat niet w

ilt of kunt. Som
s is sam

en 
eten prettig en stim

ulerend, som
s is het prettiger om

 
niet zo m

et eten en drinken bezig te zijn. Praat hier-
over m

et elkaar. O
ok is het goed dit m

et uw
 arts of 

verpleegkundige te bespreken.
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H
eeft u nog vragen? Blijf daar niet 

m
ee rondlopen! Raadpleeg een 

van uw
 zorgverleners.



H
ierdoor w

ordt het steeds m
oeilijker om

 voldoende 
voeding binnen te krijgen. U

w
 conditie en kracht w

or-
den m

inder: u bent sneller verm
oeid, voelt zich m

inder 
goed en kunt m

inder ondernem
en. U

 valt vanzelf
af, terw

ijl dat niet uw
 bedoeling is. In deze brochure 

kunt u lezen w
at de oorzaken hiervan zijn. D

aarnaast 
w

orden tips gegeven hoe u hierm
ee om

 kunt gaan.

O
orzaken van onbedoeld gew

ichts- en 
 conditieverlies
A

ls u kanker heeft, kan het m
oeilijk zijn om

 goed en 
voldoende te eten. D

e tum
or kan in de w

eg zitten, 
 bijvoorbeeld in de m

ond, m
aag of darm

en. Behande-
lingen zoals operatie, bestraling of chem

otherapie 
 kunnen bijw

erkingen m
et zich m

eebrengen zoals 
 m

isselijkheid, een gevoelige m
ond en keel, sm

aak-
verlies, diarree of juist verstopping. D

an is het logisch 
dat uw

 zin in eten steeds m
eer verdw

ijnt.
M

aar er is m
eer aan de hand. O

nbedoeld gew
ichts-

verlies bij kanker kom
t niet alleen door m

inder eten, 
m

aar vooral door de ziekte zelf. D
oor kanker w

orden 
 processen in uw

 lichaam
 ontregeld. H

ierdoor w
ordt 

zow
el vet- als spierw

eefsel afgebroken. O
ok w

ordt  
de voeding die u gebruikt m

inder goed benut. U
w

 
kracht, conditie en gew

icht gaan achteruit, u bent  
sneller  verm

oeid en u kunt uitgeput raken. Bovendien 
w

ordt uw
 eetlust m

inder, sm
aakt het eten anders dan  

u gew
end bent en heeft u sneller een vol gevoel. H

et 
eten kan u tegen gaan staan.  
A

ls genezing niet m
ogelijk is, blijft dit proces doorgaan 

en kunt u steeds m
eer conditie en gew

icht verliezen. 
D

e dokter noem
t dit verschijnsel ‘cachexie’ (spreek uit: 

kageksie). Toch is het belangrijk om
 aandacht aan uw

 
voeding te schenken om

 verlies van gew
icht, spieren 

en conditie zo goed m
ogelijk tegen te gaan. M

aar ook 
bew

eging is van belang. U
 kunt nog zo goed eten, als 

u niet bew
eegt kan de voeding m

inder goed w
orden 

benut voor de opbouw
 van spieren. A

an de andere 
kant kunnen bew

eging en opbouw
 van spieren ook 

niet zonder voldoende voeding.

O
ver voeding

A
ls het kan is het goed om

 dagelijks, en bij voorkeur 
bij iedere m

aaltijd, een portie vlees, vis, kip, kaas, 
vleesw

aar, ei of vegetarische vervanger te gebruiken. 
H

et is goed bij de m
aaltijd of  tussendoor royaal 

gebruik te m
aken van zuivel zoals (chocolade)m

elk,  
karnem

elk, yoghurt, vla, kw
ark of pap. O

ok een portie 
groente en een paar stuks fruit zijn dagelijks nodig. 
Brood, aardappelen, rijst of pasta gebruikt u naar 
behoefte. O

m
 voldoende vet naar  binnen te krijgen, 

gebruikt u boter, m
argarine of olie bij de m

aaltijden.  
A

l deze voedingsm
iddelen leveren sam

en een goede 
basis die u aanvult m

et dingen die u lekker vindt. Varia-
tie is heel belangrijk. Verandering van spijs doet eten 
en door te variëren krijgt u beter alle voedingsstoffen 
binnen. O

m
 goed te eten is het niet nodig om

 speciaal 
biologisch geteelde producten te gebruiken. M

aar er is 
ook niets op tegen als dat uw

 voorkeur heeft.

A
ls u m

erkt dat uw
 gew

icht in korte tijd bijvoorbeeld in 
een m

aand m
eer dan 2-3 kilo daalt en het niet lukt om

 
voldoende te eten, is het goed dat m

eteen m
et uw

 
arts of verpleegkundige te bespreken. Zij kunnen u  
in contact brengen m

et een diëtist die ervaring heeft 
m

et de behandeling van kanker. U
 kunt ook zelf een 

afspraak m
aken. O

m
 het gew

ichts- en spierverlies te 
bestrijden is een persoonlijk advies van de diëtist 
nodig, afgestem

d op uw
 klachten en m

ogelijkheden. 
D

e diëtist bekijkt w
at u aan voedingsstoffen nodig 

heeft en geeft adviezen om
 dat te bereiken. Bij  

eetlustproblem
en en m

aagdarm
klachten kan het al  

helpen om
 andere voedingsm

iddelen te kiezen. Vaak 

G
oed

 eten en reg
elm

atig
 b

ew
eg

en zijn 
nood

zakelijk om
 in een g

oed
e cond

itie en 
op

 g
ew

icht te b
lijven. M

aar als u d
oor d

e 
kanker steed

s zieker w
ord

t, is vold
oend

e 
b

ew
eg

en vaak m
oeilijker. O

ok van lekker 
eten is vaak g

een sp
rake m

eer. 

zijn  kleine tussendoortjes en snacks m
et veel eiw

it  
en  energie zinvol. Som

s zijn voedingssupplem
enten  

of speciale eiw
it- en energierijke drinkvoedingen  

nodig om
 voldoende binnen te krijgen. Sam

en m
et  

de diëtist bekijkt u w
at voor u een goede keuze is.

M
ensen uit uw

 om
geving geven vaak suggesties en 

adviezen. Er zijn ook boeken over voeding en kanker 
en op internet is veel te lezen. D

at is prettig, w
ant u 

kunt w
el een steuntje in de rug gebruiken. H

et  
probleem

 daarbij is dat w
aar, half-w

aar en onw
aar  

door elkaar lopen. Er zijn nogal w
at producten w

aaraan 
onterecht een positief effect op kanker w

ordt toe-
gekend of die onterecht als kankerverw

ekkend w
orden 

beschouw
d. D

at kan verw
arrend voor u zijn. Voor 

goede en betrouw
bare inform

atie over voeding en 
kanker kunt u terecht op de w

ebsite w
w

w
.voeding 

enkankerinfo.nl. U
 kunt op de site ook een vraag  

stellen als u niet kunt vinden w
at u zoekt. O

ok de bro-
chure Voeding bij kanker van KW

F Kankerbestrijding 
geeft betrouw

bare inform
atie en veel algem

ene tips.
H

et veel gegeven advies om
 extra voedingssupple-

m
enten te gebruiken, zoals vitam

ines, is niet zonder 
risico. O

verleg altijd m
et uw

 arts of diëtist w
anneer  

u extra voedingssupplem
enten overw

eegt; zij kunnen u 
adviseren of dat in uw

 situatie een goede aanpak is.

O
ver bew

eging
Spieren blijven alleen in conditie als ze voldoende 
bew

egen. A
ls door spierafbraak en w

einig bew
egen  

de spierkracht te laag is, w
orden dagelijkse bezig-

heden zoals (trap) lopen, een blik of fles openen, 
 hurken of uit de stoel opstaan steeds m

oeilijker. Bij 
ernstige verm

oeidheid krijgt u doorgaans het advies 
rust te nem

en. D
oor alleen te rusten w

ordt het 
 probleem

 echter erger. Voor spieropbouw
 of spier-

behoud is het niet nodig om
 een grote sportprestatie 

neer te zetten. D
agelijks een eindje w

andelen of 
 fietsen draagt al bij aan spierbehoud. O

ok kleine 
 klusjes in en om

 huis en tuin zijn goede activiteiten. 
D

at kan in het begin veel m
oeite kosten, m

aar kan 
gem

akkelijker gaan als u het regelm
atig doet.


