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Inleiding 

• Preventie en aanvullende behandeling van kanker 

gebaseerd op voeding, phytotherapie en 

lichaamsbeweging 

• De eerste 2 vallen onder de orthomoleculaire 

geneeskunde 

• Leerstof : ‘Voedingsinterventie bij Kanker’ van 

ondergetekende 

• Zie ook literatuur op www.ngoo.nl 

 

 

 



Verdere literatuur 

• Zie ook mijn artikelen aangaande het WCRF-rapport uit 

2007 in het TvOG nr.4 ,5, 6 uit 2008 alsmede nr. 2 van 

het TvOG uit 2009 

• Extra publicaties, die niet in voornoemde bronnen staan 

zal ik expliciet aangeven 



Preventie : epidemiologie (1) 

• Niet zetmeelrijke groenten verminderen risico op kanker 

van mond, farynx, slokdarm en maag 

• Uien verminderen risico op maagkanker en knoflook 

vermindert mogelijk het risico op darmkanker 

• Fruit : vrijwel zeker minder risico op kanker van larynx, 

farynx, slokdarm, long en maag 



Preventie : epidemiologie (2) 

• Lycopeen rijk voedsel reduceert vrijwel zeker risico op 

prostaatkanker 

• Rood vlees veroorzaakt darmkanker : we moeten terug 

naar 1 keer rood vlees per week of minder ; worst is in 

dit verband nog schadelijker 

• Rood vlees bevordert ontstaan borstkanker 

• Mogelijk door rood vlees ook meer alvleesklierkanker 

 



Preventie : epidemiologie (3) 

• Geen bewijs dat gevogelte ontstaan van kanker 

bevordert ; er zijn zelfs aanwijzingen voor een gunstig 

effect ; relevante factoren : haemijzer, vetgehalte, 

arachidonzuur en CLA! 

• Er zijn aanwijzingen dat vis de kans op darmkanker 

verlaagt ; RCT’s aangaande preventieve, maar vooral 

therapeutische aspecten zijn echter veel harder 



Preventie : epidemiologie (4) 

• Arsenicum bevordert ontstaan longkanker 

• Alcohol bevordert ontstaan borst-, slokdarm-, larynx-, 

pharynxkanker ; roken bevordert en potentieert effect 

alcohol bij in ieder geval laatste 3 typen 

• Verzadigd vet bevordert los van aantal calorieën het 

ontstaan van borstkanker 

• Veel calorieën bevorderen ook ontstaan borstkanker 

 

 

 



Preventie : epidemiologie (4) 

• Veel zout bevordert ontstaan van maagkanker 

• Drogen plus fermenteren van vis plus inzouten (vis 

zouten op Kantonese wijze) verhoogt risico op 

nasopharynxcarcinoom 

• Roken van vis verhoogt risico op maagkanker 

• Lichaamsbeweging vermindert kans op darmkanker 



Hoofdlijnen gezond eten (1) 

• Veel fruit en groenten : meer dan 5 ‘eenheden’ per dag 

• Maximaal een keer rood vlees ; gevogelte is o.k. 

• Vier keer vis, waarvan 3 keer vette vis ; liever geen 

gerookte vis 

• Minder dan 6 gram zout ; 2 tot 3 gram is mogelijk nog 

beter advies 

 

 



Hoofdlijnen gezond eten (2) 

• Geen witmeelprodukten, geen bakkersvet in brood ; bij 

mannen met extra risico op prostaatkanker : liefst (ook) 

rogge 

• Liever gefermenteerde dan niet gefermenteerde zuivel ; 

liefst ook halfvolle/magere zuivel 

• Bak in extra-virginale olijfolie 

• Eet paddestoelen 2 keer per week, waaronder Shiitake 



Hoofdlijnen gezond eten (3) 

• Geen witte suiker ; wel een weinig honing 

• Drink gerust royaal thee ; liefst groene thee 

• Koffie met cafeïne ; geen gekookte koffie ; weer wel 

espresso 

• Kruiden : vooral royaal curcuma (met zwarte peper), 

knoflook, gember, Italiaanse kruiden, karwijzaad, komijn, 

koriander, rode peper etc. 



Preventie : RCT’s (1) 

• Meer groenten en fruit plus weinig vet verminderen risico 

op eierstokkanker 

• Lycopeen (4 mg per dag) vermindert risico op 

prostaatkanker bij hoog-risico patiënten 

• Groene thee supplement vermindert risico op 

prostaatkanker 

• Vitamine A of beta-caroteen verminderen bij rokers en 

niet rokers het risico op longkanker niet 

 



Preventie : RCT’s (2) 

• Haem-ijzer en niet ijzerchloride bevordert bij de mens de 

vorming van N-nitroso-verbindingen ; dit past in een 

model 

• In 2 RCT’s is gevonden dat visolie bij personen met een 

hoge mitotische index van het darmslijmvlies, deze 

delingsactiviteit verlaagt ; nog geen absoluut bewijs, 

maar zeker in combinatie met de therapeutische 

aspecten, zo goed als een bewijs 



Preventie : RCT’s (3) 

• Vitamine D-suppletie vermindert kankerrisico bij 

postmenopauzale vrouwen 

• Vitamine E verlaagt bij (oud)rokers kans op prostaat-, 

maar niet op long- en andere kankers 

• Combinatie van vitamine E, selenium en beta-caroteen 

vermindert in risicogebied het risico op slokdarm-

/maagkanker 

• Weishu verlaagt risico op maagkanker 

 



Preventie : RCT’s (4) 

• Selenium vermindert bij tinmijnwerkers het risico op 

longkanker 

• Probiotica verminderen bijwerkingen antibiotica ter 

eradicatie H. Pylori en bevorderen deze eradicatie 

• Cranberrysap, lactoferrine, gingwei zhitong, kangwei, 

allicine, vitamine C en ellaginezuur reduceren 

Helicobacter in maag eveneens 

• Seleniet vermindert in China kans op primaire 

leverkanker 

 



Preventie :  RCT’s (5) 

• Zenshengping, maar ook riboflavine verlagen risico op 

slokdarmkanker uit dysplasieafwijkingen 

• Aspirine vermindert kans op long-, maar ook op 

darmkanker 

• Omega-3-vetzuren gunstig bij colitis ulcerosa en Crohn : 

hierdoor preventie van darmkanker? 

• Aloe vera en curcuma longa therapeutisch bij colitis 

ulcerosa! Preventie van darmkanker? 

 



Therapie : RCT’s (1) 

• Minder verzadigd vet (minstens 35%) verlaagt risico 

recidief bij in potentie voor borstkanker curatief 

geopereerde vrouwen ; calorierestrictie had in andere 

RCT een zelfde effect ; in nog een andere RCT bleek 

calorie-restrictie bij borstkanker ontstaan van 

lymfoedeem tegen te gaan 

• Hyperalimentatie : meer infecties ; geen 

levensverlenging bij gevorderde  kanker ; bij sommige 

typen eerder overlijden! 

 

 



Therapie : RCT’s (2) 

• Visolie al dan niet met arginine en RNA/DNA vermindert 

aantal postoperatieve infecties met name bij operaties 

wegens darmkanker 

• Bij uitgezaaide darmkanker verlengt dagelijks 1 eetlepel 

levertraan plus 200 IU vitamine E het leven met 5 

maanden 

• Lycopeen verbetert in meerdere RCT’s de 

progressievrije overleving bij prostaat- kanker 



Therapie : RCT’s (3) 

• Combinatie van lycopeen, mariadistel, soja en andere 

anti-oxydanten vertraagt groei prostaatkanker factor 3 

• Combinatie van yoga, meer lichaamsbeweging, soja en 

meer fruit verlaagt bij lokale prostaatkanker PSA 

• Sojabrood verlaagt in vergelijking met tarwe PSA bij 

prostaatkanker ; genisteine plus curcuma verlagen PSA 

• Meer fruit plus minder betere : ziektevrije overleving 

borstkanker 

 

 



Therapie ; blaaskanker : RCT’s(4) 

• Lactobacillus casei vermindert risico op recidief 

blaaskanker 

• Zuhlitake forte 

• Bestatin 

• BCG 

• Lamm-protocol : dagelijks : 50.000 IU vitamine A, 2 keer 

1 gram C ; 400 IU vitamine E, 100 mg B6 en 15 mg zink 

plus een multi waar deze stoffen deels al in zitten 



Blaaskanker :overige middelen 

• Primair : genisteine, Nocardia en vitamine C plus K3 

(menaphtonon) 

• Secundair : natriumseleniet plus NAC en cruptoxanthine 

(veel in mandarijnen) 



Therapie : astrocytomen ;RCT’s (5) 

• Melatonine 25 mg voor slapen 

• Iscador (sublinguaal 3%) ; alleen bij graad 3 en 4 

• Aloe vera 2-3 keer 1 

• Alfacalcidol 2 keer 1 mcg per dag 

 



Astrocytomen : overige middelen 

• Primair : Coriolus versicolor en phenylbutyraat 

• Secundair :berberine (600 mg per dag) en curcuma 

longa (2-3 gram per dag) 

• Tertiar : GLA, genisteine, Pao Pareira , selenium, 

vitamine-A-zuur en C plus K3 

 



Therapie : prostaatkanker ; RCT’s (5) 

• Lycopeen : 5-30 mg per dag 

• Shiitake-complex (Lentinan) : 3 keer 2 

• Vitamine D3 : 1000 IU  

• BCG 

• Roggebrood i.p.v. Tarwebrood 

• Genisteine (0,5- 1 gram per dag) 

• Flax-seed (niet de olie!!) 

 



Prostaatkanker : overige middelen 

• Primair : prostasol, PC-Spes, citruspectine, hop en 

EGCG 

• Secundair : selenium, quercetine (2 keer 1 gram), 

resveratrol, melatonine, red clover, Zyflamend, 

Cimicifuga racemosa, curcuma, Venalot forte, vitamine 

A-zuur, boron, Pana ginseng, SAMC, vitamine C plus 

K3, etc. 



Therapie : melanoom, adjuvant : RCT’s 

(6) 
• Melatonine 25 mg voor slapen 

• Venalot forte : 2 keer 50 mg 

• Thymus G620 : 2 keer 2 voor eten 

• Bestatin 



Melanoom, adjuvantia, overige 

middelen 
• Primair : vitamine A lokaal 

• Secundair : curcuma, quercetine, EGCG, Panax 

ginseng, genisteine, B6, carotenoiden 

• Tertair (slechts in vitro onderzoek)  : aloe vera en 

betulinezuur 

 

 

 



Melanoom, uitgezaaid 

• In principe dezelfde middelen als voor de adjuvante 

situatie 



SCLC : RCT’s (7) 

• Levend BCG-vaccin 

• Thymus 

• Liu Wei Di Huang 

• Mycobacterium vaccae 

• Propionumbacterium granulosae 

 



SCLC ; overige middelen 

• Panax ginseng 

• Venalot forte (200 mg per dag) 

• Quercetine 



NSCLC, adjuvantsituatie : RCT’s (8) 

• Bestatin 

• Coriolus versicolor (PSK) 

• OK-432 

• Nocardia 



NSCLC ; adjuvantsituatie :  

overige middelen 
• Alfacalcidol, selenium en bromelaine 



NSCLC, uitgezaaid ; RCT’s (9) 

• Mycobacterium vaccae 

• Astragalus 

• Nocardia 

• Lactobacilli 

• Melatonine 

• Aloe vera 



NSCLC, uitgezaaid ; 

overige middelen 
• Quercetine, resveratrol, curcuma longa, alfacalcidol, 

genisteine, selenium en Ge-132 



Darmkanker, adjuvantsituatie,  

RCT’s (10) 
• Bij operatie : Thymus, Propionibacterien, maar ook door 

visolie met arginine en RNA/DNA : minder complicaties ; 

door de laatste ook kortere ligduur 

• Coriolus versicolor (PSK) 

• DMSO 

• BCG 

• Allopurinol 

• Leucovorin (naast 5-FU) 

 

 



Darmkanker, ver gevorderd 

RCT’s (11) 
• Leecovorin (naast 5-FU) 

• DMSO 

• Allopurinol 

• Melatonine 

• Aloe vera 

• Levertraan met 200 IU vitamine E per dag 

• Iscador 

• Lentinan (Shiitake) 



Darmkanker, ver gevorderd ; 

overige stoffen 
• Curcuma longa , vitamine D, Q10, genisteine, 

resveratrol, quercetine, EGCG en lycopeen 



Maagkanker, adjuvantsituatie 

RCT’s (12) 
• Coriolus versicolor (PSK) 

• OK-432 

• Schizophyllan (SPG) 

• Panax ginseng 

• D-galactose 

• Nocardia 

• WCA, Fuzheng 

• Allopurinol 



Maagkanker, adjuvantsituatie 

RCT’s (13) 
• DMSO 

• BCG 

• Bestatine (alleen betere PFS) 

• A,C,E verminderen kans op complicaties bij operatie 

• Arginine plus RNA/DNA plus omega-3-vetzuren 

verminderen kans op complicaties bij operatie en 

verkorten ligduur 



Maagkanker, gevorderd : RCT’s (14) 

• Lentinan (Shiitake) 

• Nocardia 

• OK-432 

• Melatonine 

• Xiao-Ji 

• Zie ook adjuvantialijst voor maagkanker 



Maagkanker, gevorderd 

overige stoffen 
• Selenium, A,E en aloe vera 



Borstkanker, adjuvantsituatie 

RCT’s (15) 
• Coriolus versicolor (PSK) , AF2, vet-/calorierestrictie, 

juzentai-hoto, Shenqi Fuzheng verbeteren PFS ; PSK 

geeft ook betere overall survival ; Shenqi Fuzheng 

vermindert ook bijwerkingen chemo 

• Lijnzaadolie en Fuzheng Yiliu remmen groei borstkanker 

• Lichaamsbeweging, Iscador, Tai Chi, thymopentine en 

Q10 verminderen bijwerkingen chemo 

 



Borstkanker, adjuvantsituatie ; RCT’s 

(16) 
• Selenium, hesperidine, Wobenzyme, coumarine en 

Ginkgo biloba verminderen armoedeem bij borstkanker 



Uitgezaaide borstkanker ; RCT’s (17) 

• Melatonine, Propionumbacterium granulosum. Shiitake, 

Thymus-extract, aloe vera en Shenqi Fuzheng verlengen 

leven 

 



Uitgezaaide borstkanker 

Overige middelen 
• Genisteine, Curcuma longa, quercetine, resveratrol en 

EGCG (alle AR’s) 

• Vityamine D en mariadistel : net als de 5 in  de vorige 

alinea : angiogeneseremmers 

• Indol-3-carbinol, vitamine A, quercetine en GLA 

potentieren Nolvadex 

• Seleniet 

• Vitamine C met koper 



Promyelocytenleukemie (RCT’s) 18 

• ATRA in eerste aanleg verhoogt genezingskans 



Multiple myeloma 

• Vitamine C plus arsenicum (fase 1/2 ) 

• Quercetine, berberine (in vivo onderzoek bij dieren) 

• Mogelijk van belang : vitamine D, resveratrol, lijnzaadolie 

en curcuma longa 



NHL, RCT’s (19)  

• Thymusextracten 



NHL, overige middelen 

• Etalpha, Iscador 

• Mogelijk ook van belang : genisteine, resveratrol, 

quercetine, PSK en vitamine C plus K3 



Interacties met cyclofosfamide 

• Vitamine C werkt tegen 

• Aloe vera, PSK, Q10, genisteine, zoethout en Rodiola 

rosea potentieren 

• Withania somnifera en berbamine gaan leucopenie door 

cyclofosfamide tegen 



Interacties met gemzar 

• Vitamine C plus K3 potentieren 

• Quercetine potentieert ; quercetine heeft met C en K3 

ook een gunstige interactie 

• Curcuma en EGCG potentieren gemzar doordat door 

deze stoffen kankercel makkelijker door gemzar in 

apoptosis gaat ; van curcuma en EGCG is ook een 

gunstige interactie bekend ; m.n. bij CLL 



Interacties met taxol 

• Vitamine C,D en teunisbloemolie potentieren 

• Genisteine potentieert door een betere bioavailabilty 

• Resveratrol antagoneert 

• Curcuma longa en EGCG maken tumoren ook 

gevoeliger voor taxol 



Interacties met tamoxifen 

• Vitamine A,E potentieren 

• Vitamine C gaat hypertriglyceridemie als bijwerking 

tegen 

• Quercetine potentieert 

• Interactie met genisteine vermoedelijk gunstig 

(genisteine antagoneert wel Femara) 

• Tangeretine antagoneert (mandarijnen) 

• Indol-3-carbinol potentieert vermoedelijk  

 



Interacties met 5-FU (Xeloda) 

• (Leucovorin), Ca-D-glucaraat, Thymus, Noni en vitamine 

D potentieren in vivo 

• DHEA, vitamine C,E en aloe vera potentieren in vitro 

• Se en NAC potentieren ook in modellen 



Interacties met bestraling (A) 

• Quercetine al dan niet in combinatie met C en K3 

potentieert ; C met K3 doet dit ook (een RCT!) 

• Curcuma longa potentieert tegen kankercellen, maar 

beschermt gezonde cellen 

• Genisteine, cafeïne, apigenine en quercetine versterken 

bestraling in vivo 

• Vitamine C vermindert bijwerkingen bestraling 



Interacties met bestraling (B) 

• Destagnation verbetert resultaat bestraling bij 

slokdarmkanker(RCT) 

• Coumarine met troxerutine verminderen bijwerkingen 

bestraling vanwege keelkanker (RCT) 

• Butyraat, maar ook Lactobacilli gaan bij bestraling in 

buikgebied bijwerkingen tegen (RCT/RCT’s) 

• Zink gaat smaakverlies door bestraling bij keelkanker 

tegen 



Interacties met bestraling (C) 

• Zuurstof, B3 en Ginkgo biloba potentieren bestraling in 

vivo 

• Liponzuur werkt bestraling tegen 



Interacties met adriamycine (A) 

• Q10 vermindert bijwerkingen en verbetert resultaat 

(RCT) 

• E,C en melatonine verminderen bijwerkingen in vivo 

• D, genisteine, silymarin, squaleen, rozenmarijn en 

groene thee verminderen bijwerkingen in vitro 

• Carnitine (RCT) en quercetine verminderen 

cardiotoxiciteit ; oncologisch evenveel effect 

 



Interacties met adriamycine (B) 

• Rhodiola rosea vermindert bijwerkingen ; interfereert niet 

met therapeutisch effect 

• Liponzuur werkt adriamycine tegen 



Interacties met cisplatin (A) 

• Natriumseleniet vermindert bijwerkingen op nier en geeft 

beter therapeutisch effect (RCT) 

• Glutathion (IV), idem dito (RCT’s) 

• Silymarin en vitamine C verminderen in vivo 

nefrotoxiciteit 

• Inula Ochrea en E. Coli verminderen bijwerkingen 

• DHEA en ginseng potentieren in vivo 



Interacties met cisplatin (B) 

• Melatonine vermindert bijwerkingen cisplatin (2 RCT’s) 

• Juzentaiho-to vermindert in vivo bijwerkingen en 

potentieert therapeutisch effect 

• Genisteine, D,E, cafeïne, squaleen en curcuma 

potentieren in vitro. 

• Polyerga vermindert vermoeidheid als bijwerking 

cisplatin (RCT) 

• Magnesium gaat nier- en gehoorschade tegen (RCT’s) 



Interacties met cisplatin (C) 

• L-alanyl-L-glutamine gaat mucositis door cisplatin tegen 

(RCT) 



 

 

 

Vragen? 


