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Oorzaken van hersentumoren

Primaire hersentumoren

o.a. gliomen



Oorzaken van hersentumoren

Primaire hersentumoren

o.a. gliomen

pech….

erfelijke ziekten
• Li-Fraumeni syndroom

• neurofibromatosis

röntgenstraling



Oorzaken van hersentumoren

Secundaire hersentumoren
hersenuitzaaiingen



een hersentumor

algemene adviezen



Adviezen bij een hersentumor



Adviezen bij een hersentumor



Adviezen bij een hersentumor



Alternatieve en complementaire behandeling

?



alternatieve en complementaire 

behandelingen

voordelen en nadelen



Alternatieve en complementaire behandeling

Gebruik bij glioom patiënten

25% besteedt >100 euro/maand

Eisele, Neuro-Oncol Pract 2018; Le Rhun, J Neuro-Oncol 2019

40% aangepaste eetgewoonten 40% alternatieve/complementaire

behandeling



Alternatieve en complementaire behandeling

Redenen gebruik 

 ter ondersteuning van behandeling

 zelf actief bijdragen aan behandeling

 om alles geprobeerd te hebben

Eisele, Neuro-Oncol Pract 2018; Le Rhun, J Neuro-Oncol 2019

tot 70% ervaart gunstig effect!



Alternatieve en complementaire behandeling



Alternatieve en complementaire behandeling

Kanttekeningen bij ‘alternatieve’ behandeling

 bewijs werking

 bijwerkingen

 effect op chemotherapie of radiotherapie

 tijdsinvestering

 kosten



Alternatieve behandeling – bewijs werking

gerandomiseerd onderzoek



Alternatieve behandeling - bijwerkingen



Alternatieve behandeling- effect op andere behandelingen

‘



Alternatieve en complementaire behandeling

Adviezen 

bespreek ook deze behandelingen met uw arts



alternatieve en complementaire 

behandelingen

voorbeelden



Alternatieve en complementaire behandeling

?



Voeding en kanker



Wat kan ik zelf doen?

Suiker en kanker

www.voedingenkankerinfo.nl



Wat kan ik zelf doen?

Suiker en kanker

Adviezen

 voorkom overgewicht

 beperk eventueel suiker en suikerrijke producten

 koolhydraten in voeding zijn wel noodzakelijk

www.voedingenkankerinfo.nl



Wat kan ik zelf doen?

Vasten en kanker

www.voedingenkankerinfo.nl



Wat kan ik zelf doen?

Vasten en kanker

www.voedingenkankerinfo.nl

zonder vasten met vasten

Chemo

Chemo

Chemo

Chemo
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Vasten en kanker

www.voedingenkankerinfo.nl



Wat kan ik zelf doen?

Vasten en kanker

Adviezen

 onbekend of vasten bij chemotherapie veilig of gunstig is

 vast niet tijdens chemotherapie



Wat kan ik zelf doen?

CBD en kanker

 geen bewijs dat cannabis kanker kan genezen

 cannabis kan wel leiden tot vermindering van pijn

 cannabis kan leiden tot bijwerkingen

• geheugen, concentratie, angst



Wat kan ik zelf doen?

CBD en kanker



een hersentumor

conclusie en adviezen



Wat kan ik zelf aan doen?

Werk aan een goede conditie

 voldoende lichamelijke activiteit

 gezond gewicht

 eet gezond

 ontspan

Bespreek eventuele alternatieve en 

complementaire behandelingen met uw arts




