De Nederlandse richtlijnen Algemene en tumorspecifieke Voedings- en
dieetbehandeling bij kanker zijn in 2017 gereviseerd door de Landelijke Werkgroep
Dietisten Oncologie (LWDO) en gepubliceerd op Oncoline.nl. De richtlijnen zijn
gebaseerd op het Handboek Voeding bij kanker, Vogel e.a., 2e druk, 2016, De
Tijdstroom. Dit boek is gerealiseerd door 45 oncologie diëtisten in samenwerking met
het Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (CHIODAZ) en het
Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie (LODHS).
De richtlijn Algemene Voeding- en dieetbehandeling behandelt de voedingsaspecten,
te nemen maatregelen en voedingsadviezen die voor kanker in het algemeen en de
meeste behandelingen gelden. De richtlijnen Tumorspecifieke voedings- en
dieetbehandeling behandelen van 20 vormen van kanker de specifieke
voedingsaandachtspunten in de verschillende stadia en behandelingen met de te
nemen maatregelen en voedingsadviezen. Deze voedingsrichtlijnen bij kanker zijn
evidence-based practice (EBP): een mix van uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek, van ervaringen uit de praktijk van de oncologische diëtetiek waarover
binnen de LWDO consensus bestaat en afgestemd op de mogelijkheden van de
patiënt.

Nederlands: www.oncoline.nl (Voeding en Dieet – Algemeen)

English section: www.oncoline.nl (Nutrition and Diet)
The Dutch guidelines Nutrition and Dietary Intervention in cancer were revised in 2017
by the Dutch Dietitians Oncology Group (in Dutch: Landelijke Werkgroep Diëtisten
Oncologie - LWDO) and published on Oncoline.nl in the English section. These
guidelines are based on the Handbook Nutrition in Cancer, Vogel et al., 2016, De
Tijdstroom (only available in Dutch), written by 45 oncology dietitians in collaboration
with the Academic Hospitals Surgical Dietitians Consultation Group and the National
Dietitians Hematology and Stem cell Transplant Consultation group.
The General Guideline Nutrition and Dietary Intervention outlines the nutritional
aspects, measures and dietary recommendations applicable to general cancer care and
cancer treatment. The Tumour Specific Guidelines Nutrition and Dietary Intervention
outline specific nutritional concerns, measures and dietary recommendations
according to tumour type, tumour stage and cancer treatment in 20 tumour types.
These nutrition guidelines in cancer care are based on a combination of existing
scientific research, experiences from daily practice of oncology dietitians, on which
consensus has been reached within the DDOG, and adapted to the feasibility of the
patient (Evidence-Based Practice).

