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In gesprek over:

§ Voeding en effect op kanker en de behandeling hiervan

§ Voeding en klachten bij alvleesklierkanker

§ Voeding en gebruik van alvleesklierenzymen

§ Wat kunt u zelf doen!



Voedingsadviezen



Voeding en effect op kanker

§ Kurkuma

§ Suiker

§ Vasten

“Baat het niet, dan schaadt het niet”; klopt dit?



Kurkuma

§ Kurkuma heeft antitumor effect, aangetoond in diermodellen en 
cellijnen

§ Kurkuma poeder wordt niet goed genoeg opgenomen

§ In capsules krijg je een veel hogere dosering binnen

§ Effect is lastig in mensen te onderzoeken (bevolkingsgroepen, grote 
aantallen, natuurlijk kurkuma of in pilvorm, effect met chemo/bestraling)



Suiker

Kan een suikervrij dieet helpen?

§ Idee is dat kanker leeft van oa suiker, dus suiker elimineren zou 
kunnen helpen om de kanker af te remmen 

§ Bij alvleesklierkanker kun je Diabetes krijgen.

§ Kan een suikervrij dieet Diabetes voorkomen?
§ Kan een suikervrij dieet je helpen je suikers beter te reguleren 

als je Diabetes hebt

?



Vasten

Intermitterend vasten is hetzelfde idee 
(ketogeen dieet) als bij suiker; zo min mogelijk 
voeding aan de kanker geven. 

Werkt dat?

Heel weinig studies. Veel haken en ogen aan 
het onderzoek. Theorie lijkt plausibel, maar; is 
afvallen tijdens behandeling gewenst? Wat is 
effect op kwaliteit van leven? 

↑ Ketonlichamen



Vasten

Bijwerkingen van dieet:
- Obstipatie

- Vermoeidheid
- Kramp in de benen

- Gewichtsverlies

Als je het dieet wilt volgen, overleg dit dan met je behandelend arts.
Let op je gewicht en spiermassa, vermoeidheid en bijwerkingen. 



Voeding en klachten



Voeding en klachten

§ Misselijkheid/braken; wat kunt u met voeding hierbij doen? 
Ø Weinig tot niets; ondersteuning via arts nodig; waarom zou u deze klachten kunnen hebben, 

welke medicatie kan helpen?
§ Pijn; wat kunt u met voeding doen?
Ø Niets; ondersteuning via arts nodig.
§ Géén trek, snel vol gevoel of vieze smaak; wat kunt u met voeding doen?
Ø Ondersteuning diëtist; vaak kleine beetjes; andere smaken proberen (zoet/ hartig); nieuwe 

producten, andere bereidingswijzen; adviseren mantelzorgers
Ø Welke behandeling krijgt U of heeft u al gehad? Heeft dit invloed op vertering?
§ Diarree, obstipatie
Ø Oorzaak? Zowel ondersteuning arts als diëtist.
§ Diabetes
Ø Begeleiding arts en diëtist
§ Welke ervaringen /tips heeft u voor lotgenoten?



Voeding en gebruik van alvleesklierenzymen

of

of



Hulpmiddelen

Ontbijt

Gram vet

2 sneetjes brood 2

besmeerd met margarine 8

belegd met 1x kaas, 48+ 6

belegd met 1x jam of 
stroop

0

1 beker volle melk 7

Totaal: 23

Benodigde enzymen 1-2 capsules Creon
Forte®/Pancrease
HL®/Panzytrat
HD®

Ontbijt

Alvleesklierenzymen app



Tot slot

§ Bespreek met uw arts / diëtist uw klachten
§ Vraag hulp bij uw voedingskeuze; vraag eventueel een verwijzing naar 

diëtist 
§ Blijf in beweging; vraag eventueel advies bij een fysiotherapeut

§ Monitor uw gewicht, ontlastingspatroon
§ Maak uw eigen keuzes, kies wat bij u past

§ Betrek je omgeving bij je keuzes
§ Wees niet te streng voor jezelf



Specifieke vragen

§ Hoe staan jullie in de discussie over de zogenaamde vastenmethode 
(intermittent fasting)? Ik moet het liefst op gewicht blijven en dat lukt 
prima maar niet als ik ga vasten. 16+8 uren methode per dag zou wel 
kunnen. Behandelend oncoloog wil dit echter liever niet.

§ Hoe kun je panzytrat het beste afstellen?

§ Juiste dosis Creon vinden is lastig, hoe kan ik dit beter doen?
§ Is er met voeding wat te doen aan de productie van bloedplaatjes?

§ Wat zijn de mogelijkheden van de verschillende paddenstoelen?



Paddestoelen?

§ Komt mn in Azië voor
§ Lentinan is extract hiervan

§ Wordt in Azië gebruikt voor 
anti-kanker behandeling

§ Heeft immuunwerking bij 
chemotherapie

§ Studies alleen in Azië

§ Onduidelijk effect bij 
alvleesklierkanker 

§ Bijwerkingen; diarree 
Shiitake (Lentinula edodes)



Voeding en bloedplaatjes

Bloedplaatjes zijn nodig voor 
het maken van bloedstolsels

Vitamines zijn nodig voor de 
aanmaak en functie van de 
bloedplaatjes



Voeding en bloedplaatjes

§ IJzer 
§ B12

§ Foliumzuur
§ Zink

§ Vitamine K 
§ Omega-3 vetzuren

§ Vitamine C 
§ Extract van papayablad (dierstudie?)

§ Volkoren producten 


