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Omschrijving
Hormonen zijn natuurlijke stoffen die je lichaam produceert. Ze regelen een groot aantal lichaamsfuncties, zoals ons 
bloedsuikermetabolisme, botgroei of de melkproductie. Voor sommige kankers is het zo dat juist deze hormonen 
de kankercellen doen groeien. Vandaar dat er geprobeerd wordt om de hormoonproductie te verminderen of stil te 
leggen. Hierdoor kunnen er zich allerlei nevenwerkingen voordoen zoals bijvoorbeeld osteoporose.

Bij osteoporose of botontkalking neemt de botdichtheid af en wordt het bot brozer. Hierdoor kan je een verhoogde 
kans hebben op breuken en/of indeukingsfracturen.

Wat kan je zelf doen?
• Beweging is goed voor botaanmaak. Belastende bewegingen voor het bot zoals dagelijks wandelen of sporten 

vermindert het risico op osteoporose. Niet belastende oefeningen zoals fietsen of zwemmen hebben niet 
dezelfde impact op het bot maar hebben wel een positief effect op je algemeen welbevinden.

• Eet gevarieerd en gezond.
• Stop met roken. Roken tast de gezondheid van je botten aan en het verhoogt de snelheid waarmee je botmassa 

verliest, waardoor je eerder osteoporose kan krijgen.
• Calcium speelt een belangrijke rol in het behoud van een goede botgezondheid. Goede calciumbronnen zijn 

zuivelproducten (zoals melk, yoghurt, harde en half harde kazen), sommige vruchten (zoals gedroogde abrikozen 
en vijgen), noten en zaden (zoals amandelen en sesamzaad), groene groenten (zoals boerenkool en broccoli).

• Mogelijkheid bestaat ook om calcium verrijkt water te drinken of kraantjeswater (als je geen ontkalker hebt).
• Cola, koffie, zwarte thee en producten waarin citroenzuur voorkomt (E330 – E333) hebben een negatieve invloed 

op de omzetting van calcium uit je voeding.
• Vitamine D helpt je lichaam om dit calcium uit je voeding te halen. Vitamine D neem je vooral op via het zonlicht 

maar kan ook medicamenteus gegeven worden.
• In samenspraak met je behandelende arts kan er beslist worden voor de toediening van bifosfonaten 

(botversterkers). Dit is medicatie die de cellen afremmen die botweefsel afbreken. Hierdoor neemt de botmassa 
weer toe.

Waar kan je terecht?
• Neem contact met je (huis)arts of verpleegkundige indien je hier veel last van hebt.
• Verpleegkundig team DE2, tel. 012 39 72 63 of 012 39 72 86 na 16.00 uur.
• Verpleegkundig team E2 Dagziekenhuis, tel. 012 39 63 60.
• Je kan steeds de diëtiste raadplegen voor meer uitleg of specifieke tips. Je kan haar rechtstreeks bereiken via tel. 

012 39 66 19.
• Je kan ook je oncocoach hierover aanspreken via tel. 012 39 66 24 of 012 39 60 42


