
Wie ziek is, moet goed eten. Maar wat als je te moe bent om te koken 
en van bijna alles misselijk wordt? Lezers sturen ons de recepten 
die hen erdoorheen hebben gesleept. Deze keer: Victorine (39), 
behandeld voor borstkanker. Door de behandelingen raakte haar 
eetpatroon flink verstoord.  tekst Arnoud Kluiters  fotografie Ruben Eshuis

Het recept 
van...Victorine
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 Het was haar verteld in de aanloop-
fase naar de chemokuur. Eten zou 
haar kunnen gaan tegenstaan in 
de komende maanden.  
“Ik zie wel, was mijn onbevangen  
reactie, ik lust nagenoeg alles. En is 

het niet zo dat veel patiënten in deze periode afvallen? 
Dus ook ik, dacht ik optimistisch.” De praktijk was 
rauwer, merkte Victorine Egelmeers al snel. Iedere drie 
weken bezocht ze het ziekenhuis voor de inname van 
de tumordodende medicijnen. “In de eerste maand 
ging alles nog goed en bleef het eten me smaken. 
Daarna kwam ik in een negatieve spiraal terecht. 
Vooral in de eerste week na elk ziekenhuisbezoek 
lustte ik weinig. Elke hap die ik nam gaf snel een  
vieze, metalen nasmaak. Daarna verdween alle zin om 
door te eten.” Victorine paste haar eetpatroon aan. 
Vier keer per dag dronk ze een voedingsshake, met 
een chocolade- of vanillesmaak, om toch voldoende 
voedingsstoffen en vitaminen binnen te krijgen. 
Daarnaast begon ze zich te bezondigen aan het eten 
van pinda’s en chips. “Ik ontdekte dat hartige hapjes 
minder snel voor een vieze nasmaak zorgden. Ik at er 
geen grote hoeveelheden van, maar merkte wel dat 
ik zwaarder werd. Tijdens de chemo ben ik zeven kilo 
aangekomen, deels omdat ik vocht vasthield. Ik vond 
het verschrikkelijk dat ik zwaarder werd. Een tijdlang 
ben ik erg down geweest. Ik huilde veel en was heel 
erg moe. Anderzijds dacht ik: wat zeur je nou mens! Je 
bent verdomme kanker aan het overleven.” 
Ze kende ook goede tijden. “Kort vóór ieder nieuw  
bezoek aan het ziekenhuis verwende ik mezelf, 
bijvoorbeeld door met vriendinnen uit eten te gaan. 
Bestelde ik een lekkere biefstuk of een stukje zalm. 
Frietjes erbij en smullen maar.” 

MEEDOEN AAN DEZE RUBRIEK? MAIL UW RECEPT + TOELICHTING NAAR 
REDACTIE@KWF.NL O.V.V. KRACHTKOKEN 

VICTORINE ONDERGING IN DECEMBER 2010 EEN BORSTSPARENDE OPERA-
TIE, GEVOLGD DOOR BESTRALINGEN EN EEN VIJF MAANDEN 
DURENDE CHEMOKUUR. OVER DIE PERIODE SCHREEF ZE HET BOEK VICTO-
RIE (UITGEVERIJ BOEKSCOUT).

kracht koken
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 “Hartig eten vermindert
 die nare metaalsmaak 
 van de chemo”

VICTORINE:

ingrediënten:
• lasagnevellen (voorgekookt)
• 1 ui (gesnipperd)
• 3 teentjes knofl ook (fi jngesneden)
• 500 gram rundergehakt
• basilicum, oregano, marjoraan, peterselie, paprikapoeder
• peper en snufje zout
• 1 laurierblad
• ½ theelepel sambal 
• 3 kleine blikjes tomatenpuree
• 1 blik gepelde tomaten in stukjes + 1 pakje gezeefde tomaten
• 3 eetlepels bruine suiker
• scheutje olijfolie en geraspte kaas

Stap 1.   Fruit in een koekenpan de gesnipperde ui in olijfolie. Voeg 
 de  knofl ook toe, en vervolgens de tomatenpuree. Bewaar 
 dit  mengsel buiten de pan. 
Stap 2.   Doe weer wat olie in de pan en bak het gehakt rul, met de
  kruiden en zout en peper. Voeg het uimengsel toe, plus de 
 gepelde en gezeefde tomaten. Breng het geheel op smaak 
 met sambal, laurierblad, suiker en eventueel nog wat 
 Italiaanse kruiden. Verhit een halfuur op laag vuur met 
 de  deksel op de pan. Af en toe roeren.
Stap 3.   Verwarm intussen de oven voor op 180 graden.
Stap 4.   Leg om en om in een ingevette ovenschaal een laag 
 lasagnevellen en een laagje saus. Eindig met saus en garneer 
 met geraspte kaas. Schuif de met aluminiumfolie afdekte 
 schaal in de oven, net boven het midden. Verwijder na 
 30 minuten de folie en laat nog 15 minuten in de oven.

MEER RECEPTEN OP: 
www.kanker.nl/bibliotheek/voeding

VOOR 4-5 PERSONEN 
Bereidingstijd maximaal 40 minuten

Ellen: “Niet iedereen valt af 
tijdens chemotherapie. Bij
vrouwen die chemotherapie 
krijgen bij de behandeling van 
niet-uitgezaaide borstkanker 
komt gewichtstoename  vaak 
voor. De gemiddelde toename 
varieert tussen de een en zes 
kilo, maar stijgingen van tien 
kilo of meer komen ook voor.
De meeste gewichtstoename 
treedt op in het eerste jaar 
tijdens de behandeling. Slechts 
een klein deel van de vrouwen 

komt daarna weer op haar oude 
gewicht. De gewichtsstijging 
heeft de kenmerken van ‘sarco-
pene obesitas’: een toename van 
vetmassa, terwijl bijvoorbeeld 
spiermassa afneemt of niet 
verandert. Bij gezonde vrouwen 
komt dit ook voor bij het ouder 
worden en tijdens de menopau-
ze, maar bij borstkankerpatiën-
ten treedt dit in versneld tempo 
op. De oorzaak is niet geheel 
duidelijk, maar leefstijlverande-
ringen, het type behandeling en 

de gevolgen van behandeling 
(zoals een versnelde meno-
pauze) lijken een rol te spelen. 
Het kan helpen om bijvoorbeeld 
per dag 500 calorieën minder 
te eten, op voorwaarde dat er 
wel gezond wordt gegeten. 
Vraag daarnaast advies aan een 
fysiotherapeut die is gespeciali-
seerd in oncologie, bijvoorbeeld 
Fyneon (www.fyneon.nl). Door 
gericht te trainen houd je je 
spiermassa op peil.”

Ellen de Gier is als diëtist 
oncologie werkzaam bij 
ziekenhuis Bernhoven. 
Samen met collega 
Marjolanda Kennis van 
De Wever/Instituut 
Verbeeten in Tilburg 
geeft ze lezers advies. 

Wat vindt de diëtist?
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