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‘Mijn vrouw heeft nog acht maanden een goede kwaliteit van leven gehad’

Voedingsaanpak belangrijk
bij alvleesklierkanker
Een van de moeilijkst te behandelen kankersoorten is alvleesklierkanker.
De ziekte – die vaak tot een grote lichamelijke verzwakking leidt – doet de
levenskwaliteit van de patiënt snel verslechteren. Een voedingsgerichte
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de laatste week nam haar gewicht met
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procent kans op effectiviteit.
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NFtK ondersteunt nieuw
voedingsonderzoek van AMC
Aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is een driejarig
onderzoek gestart naar de voedingsaanpak bij alvleesklierkanker. Dit
onderzoek – Promzyme geheten – richt zich in het bijzonder op het verbeteren
van de behandeling met enzympreparaten. Het NFtK hecht veel waarde aan
dit onderzoek en gaat het ondersteunen met een bedrag van € 110.000,-.
Het NFtK steunde al eerder onder-

de verstrekking van enzympreparaten.
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Landelijke dag over
kanker in het gezin
We vestigen graag nog even uw
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Anouk Latenstein, arts-onderzoeker aan het Academisch Medisch
Centrum in Amsterdam en hoogleraar chirurgie Marc Besselink.

Anouk Latenstein:

‘Gewichtsverlies
moet tijdig ondervangen worden’

Anouk Latenstein is arts-onderzoeker aan het Acade-

dat een diëtist tot het behandelteam behoort. Deze voe-

misch Medisch Centrum in Amsterdam. Zij werkt aan

dingsdeskundige kan het huidige gewicht en het voedings-

het door het NFtK gesteunde onderzoek naar enzymen-

patroon in kaart brengen, en aan de hand van de dagelijkse

tekort en ongewenst afvallen bij alvleesklierkankerpatiënten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding
van hoogleraar chirurgie Marc Besselink. We vroegen
Anouk een beeld te schetsen van de problematiek.

behoeften een dieet samenstellen. Het kan daarbij nodig
zijn om het normale eten en drinken aan te vullen met een
energie- en eiwitrijke drinkvoeding.’
Waar staan we over tien jaar?
‘Eén ding is zeker: er valt nog heel veel te winnen voor al-

Alvleesklierkanker kent een slechte prognose. Niet veel men-

vleesklierkankerpatiënten. We hopen in de nabije toekomst

sen overleven de ziekte. Wat betekent dit voor artsen?

alle mensen met deze ziekte meer kans op levensverlenging

‘Na vijf jaar is nog slechts vijf procent van de patiënten

te geven. Met daarbij een betere kwaliteit van leven.’ n

in leven. Vanwege deze geringe overlevingskansen is het
belangrijk om altijd te streven naar optimale oncologische
zorg. En daar hoort naast de tumorgerichte behandeling
ook een verbetering van de voedingsstatus bij. Die is juist
heel belangrijk om patiënten grotere overlevingskansen en
een betere kwaliteit van leven te bieden.’

lever

Kanker in de alvleesklier gaat gepaard met enzymentekort.
Hoe zit dat precies?
‘De alvleesklier produceert enzymen die helpen bij de ver-

galblaas

tering van voedsel en hormonen die de suikerhuishouding

voedsel

alvleesklier

reguleren. Een zeer groot deel van de patiënten met alvleesklierkanker heeft een tekort aan deze enzymen. Dat komt
doordat de afvoergang van de alvleesklier geblokkeerd is.
Ook na een alvleesklierkankeroperatie ontstaat vaak een
enzymentekort doordat de alvleesklier deels is verwijderd.
Het is dus belangrijk dat deze patiënten voldoende enzymen

gal
duodenum
12-vingerige darm

alvleeskliersap

aangeboden krijgen. Hier gaat ons onderzoek in detail op
inzoomen.’
Een tweede probleem dat bij veel van deze patiënten speelt,
is ongewenst gewichtsverlies. Wat kun je daartegen in stelling brengen?
‘Een tumor verbruikt veel energie, terwijl patiënten juist
hun energie hard nodig hebben om weerbaar te zijn voor de
behandelingen. Daarom moet hun gewicht op peil blijven.
Het gewichtsverlies dat ontstaat – mede door een gebrek
aan eetlust – moet dan ook tijdig ondervangen worden door
de patiënt naar een diëtist te verwijzen. Het is belangrijk

Onderzoek is nodig
Alvleesklierkanker behoort tot agressiefste vormen
van kanker. Alleen wanneer de ziekte in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt, is er een kleine kans
op genezing. De meeste patiënten overlijden binnen
een jaar. Meer en diepgaand onderzoek is nodig
om de behandeling van deze vreselijke ziekte te
verbeteren. Helpt u mee? Vul dan vandaag nog onze
machtigingskaart in. Hartelijk dank voor uw steun.

De Belastingdienst
helpt ook mee
Mogelijk bent u in deze periode bezig met uw
jaarlijkse belastingaangifte. Mogen wij nog even
onder uw aandacht brengen dat de Belastingdienst
een waardevolle rol speelt bij schenkingen?
Stel dat u gedurende vijf aaneen-

Bij een jaarschenking van bijvoor-

Wilt u meer weten?

gesloten jaren jaarlijks een vast

beeld € 100,- betaalt u dan slechts

Het NFtK is telefonisch bereik-

bedrag aan het NFtK schenkt,

€ 48,-. Wel moet de periodieke

baar van maandag tot en met

dan mag u het gehele bedrag

schenking zijn vastgelegd in een

donderdag van 9.30 tot 13.00 uur

aftrekken bij uw aangifte inkom-

eenvoudige overeenkomst. Het

op nummer 020 - 530 49 33.

stenbelasting. Het bedrag dat u

opstellen daarvan kost slechts een

U kunt ons ook een e-mail sturen:

terugkrijgt, kan oplopen tot 52

paar minuten. Wij helpen u er

info@tegenkanker.nl.

procent.

graag mee.
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Wij zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/tegenkanker.nl

Het Nationaal Fonds tegen Kanker is
erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling, als bedoeld in artikel 24,
lid 4 van de Successiewet 1956.
Deze nieuwsbrief bevat nadrukkelijk geen
medische adviezen. De bedoeling van
de auteurs is u te informeren over ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek, behandelwijzen en levensstijlen in
relatie tot kanker. Eventuele toepassing
dient verantwoord en passend bij de
persoon te zijn, en in overleg met een
zorgprofessional tot stand te komen.
De auteurs kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele
klachten die voortvloeien uit het opvolgen
van een algemene aanbeveling.

Een goede daad, ook na uw leven
Hebt u weleens overwogen ook ná uw leven de
verbetering van de kankerzorg financieel te steunen?
Dat kan door het NFtK in uw testament op te nemen.
Wilt u er meer over weten, dan lichten we
het graag nader toe. Wij zijn telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met donderdag van
9.30 tot 13.00 uur op nummer 020 - 530 49 33.

