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Gezonde voeding belangrijk voor ex-patiënt

therapie de kans op herstel kan vergroten. 
Er is nog te weinig goed onderzoek gedaan 
om iets met zekerheid te kunnen zeggen over 
welke specifieke voedingsmiddelen of stoffen 
nu van belang zijn voor kankerpatiënten, bena-
drukt ze. ‘Maar er zijn sterke aanwijzingen dat 
gezonde voeding belangrijk is.’ Kankertherapie 
kan moeheid en verlies van spierkracht tot 
gevolg hebben, en die klachten kunnen nog 
jaren aanhouden. Uit verschillende studies 

In een consortium van Wageningen UR, VU en 
UMC St Radboud Nijmegen doen Kampman 
en haar team onderzoek naar voeding tijdens 
en na behandeling van kanker. Het aantal kan-
kerpatiënten en ex-patiënten groeit. De ziekte 
komt steeds vaker voor en steeds meer men-
sen overleven de ziekte tegenwoordig.
Kampman wil niet beweren dat kanker te gene-
zen is met gezonde voeding, maar wel dat 
gezonde voeding in combinatie met reguliere 

Dat er een relatie is tussen voeding en het ontstaan van kanker weten al veel mensen. 
Veel minder bekend is nog dat voeding ook tijdens en na behandeling van de ziekte 
invloed heeft op het herstel en de kwaliteit van leven. Ellen Kampman, hoogleraar aan 
Wageningen University en met financiering van de stichting Alpe d’HuZes ook aan de 
VU in Amsterdam, onderzoekt het.

blijkt dat een eiwitrijk dieet een gunstig effect 
kan hebben op de lichaamssamenstelling en 
daarmee op spierkracht en moeheid. Eén van 
de onderzoeken van het consortium houdt zich 
daarom bezig met de vraag waarom vrouwen 
tijdens chemotherapie voor borstkanker spier-
kracht kunnen verliezen bij een toenemende 
vetmassa.
Een andere aanwijzing komt uit een Ameri-
kaanse studie naar darmkankerpatiënten die  
chemotherapie kregen en gewend waren aan 
een voedingspatroon met veel rood vlees en 
geraffineerde en vette producten. Zij hadden 
een drie keer zo hoog risico op het terug-
krijgen van kanker en een drie keer zo lage 
overlevingskans dan patiënten die anders aten. 
Kampman ziet genoeg redenen voor meer 
aandacht voor ex-kankerpatiënten. Voor de 
levensmiddelenindustrie is daarin ook een 
rol weggelegd. Kampman: ‘Je zou speciale 
voedingsmiddelen kunnen ontwikkelen voor 
mensen die kanker hebben of hebben gehad. 
Bijvoorbeeld producten die helpen om de spier-
kracht te vergroten. Waarom wel margarine 
voor mensen met een hogere kans op hart- en 
vaatziekten en niet voor mensen met een 
hoger risico op terugkeer van kanker?’
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Onderzoekers van Food and Biobased 
Research zijn deze zomer gestart met 
een langlopend smaakonderzoek onder 
zevenhonderd ouderen. ‘We weten nog 
onvoldoende hoe we de eetlust kunnen 
stimuleren en wat 55-plussers aanspreekt’, 
zegt onderzoeker Stefanie Kremer. De 
voedingsindustrie kijkt belangstellend mee.

Als je ouder wordt, kunnen niet alleen je 
gezichtsvermogen en gehoor achteruit gaan, 
maar ook je reuk- en smaakvermogen. Hoe 
verschilt van persoon tot persoon: de één 
proeft niets meer terwijl de ander nog beter 
proeft dan de gemiddelde jongere. ‘Er is mis-
schien ook verschil tussen bepaalde geuren 
en smaken. Met een groot panel kunnen we nu 
eindelijk gaan segmenteren’, zegt Kremer. Ze 
promoveerde vijf jaar geleden in Wageningen 
op onderzoek naar smaakwaarneming onder 
ouderen. ‘Ook als je minder proeft, herken je 

als je een groene appel ziet nog steeds de 
smaak. De herinnering en de andere zintuigen 
spijkeren het smaakverlies bij. Het kan dus 
interessant zijn om de herkenbaarheid van
eten te vergoten.’
In juli dit jaar is Kremer met collega’s van FBR 
met een grootschalig onderzoek naar smaak-
waarneming begonnen. Zevenhonderd ouderen 
worden hiervoor tenminste drie jaar gevolgd. 
De onderzoekers verzamelen nu informatie 
over de leefstijl van deze ouderen en doen de 
eerst geur-, smaak- en geheugentesten in het 
Restaurant van de Toekomst. ‘We willen graag 
weten of de geurperformance en smaakgevoe-
ligheid bij oudere mensen gerelateerd is aan 
de Body Mass Index. Zo kunnen we onderzoe-
ken of mensen die slechter ruiken en proeven 
een grotere kans hebben om ondervoed te 
raken’, licht Kremer toe.
Het grote smaakpanel kan ook beleidsvragen 
helpen beantwoorden. Uit Kremers promotie-

onderzoek bleek dat samenwonende ouderen 
eten veel meer waarderen dan alleenstaande 
ouderen. Daarom neemt het onderzoek ook 
sociale aspecten mee, bijvoorbeeld in hoeverre 
het overlijden van een partner iemands voe-
dingsstatus beïnvloedt. ‘Voor overheden kan 
een sterke samenhang aanleiding geven om 
gezamenlijke maaltijden voor alleenstaande 
ouderen in wijken te gaan bevorderen.’
De voedingsindustrie toont volgens Kremer 
ook belangstelling voor het panel. Zo kan er 
specifiek onderzoek worden gedaan onder sub-
groepen, bijvoorbeeld naar een sportdrankje 
onder lichamelijk actieve ouderen of naar 
eiwitrijke producten onder lichtondervoede 
deelnemers. Kremer wil ook graag toetsen of 
de eetlust verbetert als recepturen worden
toegepast die herinneringen oproepen.
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  Darmkankerpatiënten die veel rood vlees en vette producten eten, hebben een veel lagere overlevingskans.

De smaak en eetlust van ouderen


