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Woord vooraf

Vijf jaar geleden mocht ik het voorwoord schrijven van de eerste uitgave van Handboek voeding 
bij kanker. Ik schreef toen vol overtuiging: ‘Eindelijk een leesbaar en bruikbaar boek met uitge-
breide concrete en actuele voedingsadviezen voor mensen met kanker!’ Ik bleek niet de enige 
met die overtuiging. Dit handboek wordt inmiddels zeer gewaardeerd door diëtisten, oncologie-
verpleegkundigen, artsen en hun opleiders. Om de kwaliteit te handhaven, zijn de auteurs aan 
de slag gegaan met de geactualiseerde, tweede druk die nu voor u ligt.
Dit handboek is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behan-
deling van kanker. Veel wordt geschreven, gezegd en gespeculeerd over de juiste voeding. Maar 
veelal berust dit niet op wetenschappelijke feiten en/of jarenlange ervaring in de beroepsprak-
tijk. Dit handboek gaat juist wel uit van feiten en ervaring en neemt daarbij de nieuwste inzich-
ten mee.
De afgelopen jaren heeft de oncologische diëtetiek niet stilgezeten. Al schrijvend merkten 
zowel de redactieleden als overige de auteurs dat in een paar jaar veel meer dan verwacht was 
veranderd in de zorg voor de voeding van de kankerpatiënt. Inmiddels is voeding bij kanker ook 
in de reguliere zorgpraktijk ingebed. In de wetenschap is er nu volop aandacht voor de rol van 
voeding tijdens behandeling, voor de interactie met de therapie, voor het verlagen van het risico 
op terugkeer van de tumor, en voor het ontstaan van comorbiditeiten, zoals hart- en vaatziekten 
en diabetes. Ook staat de kwaliteit van leven meer op de voorgrond en is er aandacht voor wat 
voeding betekent voor patiënten op weg naar herstel, en voor patiënten die onder ogen moeten 
zien dat zij niet meer van kanker zullen genezen.
Voeding is de basis voor een optimale balans tussen spier- en vetmassa, om spierkracht te 
behouden, en om osteoporose en chronische ontstekingen tegen te gaan. Daarvoor is niet alleen 
een goede voeding, maar zeker ook voldoende beweging belangrijk. Een goede samenwerking 
tussen de diëtist en de fysiotherapeut is daarom essentieel. Deze aandacht voor voeding en 
beweging zien we steeds meer in de zorg, in het onderzoek, en daarom ook in dit handboek. 
Niet alleen is er een nieuw, uitgebreid hoofdstuk ‘Beweging en voeding’, ook is de aandacht voor 
beweging en training doorgevoerd in alle tumorspecifieke hoofdstukken bij de voedingsmaatre-
gelen en -adviezen voor de voedingstoestand.
Aan de totstandkoming van dit handboek hebben 43 auteurs meegewerkt, ieder met jarenlange 
ervaring in hun eigen deelgebied van de oncologie. De meeste auteurs van de eerste druk heb-
ben ook nu weer meegewerkt en hebben hun hoofdstuk aangepast aan de nieuwste inzichten. 
Er is een duidelijke inhaalslag bezig op het gebied van de voedingszorg voor kankerpatiënten, 
maar we zijn er nog niet: er is nog veel onduidelijk, en grootschalig, goed uitgevoerd onderzoek 
blijft noodzakelijk. De nieuwste trends in het onderzoek en de doorlopende discussies zijn in 
dit handboek meegenomen, waarbij aannamen met de nodige voorzichtigheid en voorbehou-
den zijn aangeduid.
Vragen van patiënten verschillen nog weleens van die van de zorgverleners. Daarom doet 
de patiënt in deze versie van het handboek mee. Op de website voedingenkankerinfo.nl, een 
samenwerking tussen de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), het Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) en Wageningen University, zijn sinds de lancering in 2014 
veel vragen binnengekomen over voeding bij kanker. Een selectie van deze vragen is in aparte 
tekstblokjes opgenomen: de patiëntenvragen.



10 Woord vooraf

Dit is een handboek voor en uit de praktijk, dat een leemte vult wat betreft voeding tijdens en 
na de behandeling van kanker. Een boek om veelvuldig te raadplegen dat niet in uw boekenkast 
mag ontbreken.
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