
FACULTEIT GENEESKUNDE EN  
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN  

 
 

 
 
 
 

Academiejaar 2010 - 2011 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DE GEZONDHEIDSGEVOLGEN VAN 

ZUIVELCONSUMPTIE OP VERSCHILLENDE 

TYPES KANKER 

 

 

 
Marlies VERMEULEN 

 

 
Promotor: Prof. Dr. Annemans 

 

 

 

 

Scriptie voorgedragen in de 2
de

 Master in het kader van de opleiding tot 

MASTER IN DE GENEESKUNDE 

 



 

  



FACULTEIT GENEESKUNDE EN  
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN  

 

 
 

 
 
 
 

Academiejaar 2010 - 2011 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DE GEZONDHEIDSGEVOLGEN VAN 

ZUIVELCONSUMPTIE OP VERSCHILLENDE 

TYPES KANKER 

 

 

 
Marlies VERMEULEN 

 

 
Promotor: Prof. Dr. Annemans 

 

 

 

 

Scriptie voorgedragen in de 2
de

 Master in het kader van de opleiding tot 

MASTER IN DE GENEESKUNDE 

 

  



Deze pagina is niet beschikbaar omdat ze persoonsgegevens bevat.
Universiteitsbibliotheek Gent, 2021.

This page is not available because it contains personal information.
Ghent University, Library, 2021.



 

iii 

WOORD VOORAF  
 

Voor het tot stand brengen van deze masterproef heb ik hulp gekregen van verschillende 

personen: Prof. Dr. Lieven Annemans gaf mij feedback en heeft mij begeleid doorheen gans het 

proces. Lander stond mij bij met goeie raad voor de lay-out en mijn mama, Dorine, las mijn 

thesis grondig na om taalfouten te elimineren. Ik wil deze personen dan ook danken voor de 

steun en de tijd die zij voor mij hebben vrijgemaakt.   



 

iv 

INHOUDSOPGAVE 

WOORD VOORAF ............................................................................................................................................... III 

LIJST VAN FIGUREN ........................................................................................................................................... V 

LIJST VAN TABELLEN ........................................................................................................................................ V 

ABSTRACT............................................................................................................................................................... 1 

INLEIDING............................................................................................................................................................... 3 

1. Zuivel ............................................................................................................................................................. 3 
2. Kanker ........................................................................................................................................................... 4 

METHODOLOGIE .................................................................................................................................................. 5 

RESULTATEN ......................................................................................................................................................... 6 

PROSTAATKANKER ................................................................................................................................................. 6 
1. Reviews .......................................................................................................................................................... 6 
2. Meta-analyses................................................................................................................................................ 7 
3. Cohort studies ............................................................................................................................................... 9 
4. Case-control studies .................................................................................................................................... 11 

TESTISKANKER ..................................................................................................................................................... 11 
1. Case-controlstudies ..................................................................................................................................... 15 

BORSTKANKER ..................................................................................................................................................... 17 
1. Reviews ........................................................................................................................................................ 17 

OVARIUMKANKER ................................................................................................................................................ 23 
1. Reviews ........................................................................................................................................................ 23 
2. Meta-analyses.............................................................................................................................................. 27 
3. Cohort studies ............................................................................................................................................. 30 

ENDOMETRIUMKANKER ........................................................................................................................................ 30 
1. Reviews ........................................................................................................................................................ 30 

DISCUSSIE ............................................................................................................................................................. 37 

PROSTAATKANKER ............................................................................................................................................... 38 
TESTISKANKER ..................................................................................................................................................... 40 
BORSTKANKER ..................................................................................................................................................... 41 
OVARIUMKANKER ................................................................................................................................................ 44 
ENDOMETRIUMKANKER ........................................................................................................................................ 45 

REFERENTIELIJST ............................................................................................................................................. 47 

BIJLAGEN .............................................................................................................................................................. 50 

BIJLAGE 1: WERELDWIJDE INCIDENTIE EN MORTALITEIT VAN BORSTKANKER IN 2008(3). ................................... 50 
BIJLAGE 2: WERELDWIJDE INCIDENTIE EN MORTALITEIT VAN PROSTAATKANKER IN 2008 (3) ............................. 51 
BIJLAGE 3: INCIDENTIE EN MORTALITEIT VAN VERSCHILLENDE TYPES KANKER ................................................... 52 

1. Wereldwijde cijfers ...................................................................................................................................... 52 
2. Belgische cijfers .......................................................................................................................................... 53 

BIJLAGE 4: ASSOCIATIE TUSSEN CONSUMPTIE VAN VOLLE EN MAGERE MELK EN BORSTKANKER. ........................ 54 
 

 

  



 

v 

LIJST VAN FIGUREN 
Figuur 1: Incidentie en mortaliteit van borstkanker per regio(3). ............................................... 50 

Figuur 2: Incidentie en mortaliteit van prostaatkanker per regio(3). .......................................... 51 

Figuur 3: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor beide geslachten(3). ................................ 52 

Figuur 4: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor mannen(3). .............................................. 52 

Figuur 5: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor vrouwen(3). ............................................ 52 

Figuur 6: Incidentie en mortaliteit van prostaatkanker per regio in België (2008)(4). ............... 53 

Figuur 7: Incidentie en mortaliteit van testiskanker per regio in België (2008)(4). .................... 53 

Figuur 8: Incidentie en mortaliteit van borstkanker per regio in België (2008)(4). .................... 53 

Figuur 9: Incidentie en mortaliteit van ovariumkanker per regio in België (2008)(4). ............... 53 

Figuur 10: Incidentie en mortaliteit van endometriumkanker per regio in België (2008)(4). ..... 53 

LIJST VAN TABELLEN 
Tabel 1: Aantal besproken studies volgens studiedesign per type kanker. ................................... 5 

Tabel 2: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en prostaatkanker .................................. 12 

Tabel 3: De associatie tussen melkconsumptie en prostaatkanker .............................................. 12 

Tabel 4: De associatie tussen kaasconsumptie en prostaatkanker ............................................... 14 

Tabel 5: De associatie tussen yoghurtconsumptie en prostaatkanker ......................................... 14 

Tabel 6: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en testiskanker. ...................................... 18 

Tabel 7: De associatie tussen melkconsumptie en testiskanker. ................................................. 18 

Tabel 8: De associatie tussen kaasconsumptie en testiskanker. .................................................. 19 

Tabel 9: De associatie tussen yoghurtconsumptie en testiskanker. ............................................. 19 

Tabel 10: De associatie tussen totale vloeibare en totale vaste zuivelconsumptie en borstkanker: 

resultaten voor alle vrouwen en afzonderlijk voor pre-en postmenopauzale vrouwen (29). ...... 22 

Tabel 11: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en borstkanker. .................................... 24 

Tabel 12: De associatie tussen totale melkconsumptie en borstkanker. ...................................... 24 

Tabel 13: De associatie tussen kaasconsumptie en borstkanker. ................................................ 25 

Tabel 14: De associatie tussen yoghurtconsumptie en borstkanker. ........................................... 25 

Tabel 15: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en ovariumkanker. .............................. 31 

Tabel 16: De associatie tussen melkconsumptie en ovariumkanker. .......................................... 31 

Tabel 17: De associatie tussen kaasconsumptie en ovariumkanker. ........................................... 32 

Tabel 18: De associatie tussen yoghurtconsumptie en ovariumkanker. ...................................... 33 

Tabel 19: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en endometriumkanker. ...................... 35 

Tabel 20: De associatie tussen melkconsumptie en endometriumkanker. .................................. 35 

Tabel 21: De associatie tussen kaasconsumptie en endometriumkanker. ................................... 36 

Tabel 22: De associatie tussen yoghurtconsumptie en endometriumkanker. .............................. 36 

Tabel 23: Incidentie en mortaliteit van borstkanker in 2008(3). ................................................. 50 

Tabel 24: Incidentie en mortaliteit van prostaatkanker in 2008(3). ............................................ 51 

Tabel 25: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor beide geslachten(3). ............................... 52 

Tabel 26: De associatie tussen volle melkconsumptie en borstkanker. ...................................... 54 

Tabel 27: De associatie tussen magere melkconsumptie en borstkanker. ................................... 54 



 

1 

ABSTRACT 
 
Aangezien zuivelproducten een essentieel deel uitmaken van onze voeding en heel wat mensen deze 

voedingsmiddelen frequent consumeren, is het interessant om na te gaan welke gevolgen de inname 

ervan kan hebben. In dit literatuuronderzoek gingen we op zoek naar het effect van totale 

zuivelconsumptie op de incidentie van prostaat-, testis-, borst-, ovarium- en endometriumkanker. 

Daarnaast werd ook afzonderlijk gekeken naar de inname van melk, kaas en yoghurt.  

Tijdens dit onderzoek werden enkele beperkingen van de bestaande literatuur opgemerkt. Door 

moeilijkheden bij het meten en schatten van de voedselhoeveelheden, het vergelijken van verschillende 

categorieën van inname en het gebruik van verschillende maten (OR, RR of HR) bij het noteren van de 

resultaten kunnen er problemen optreden bij de interpretatie van de bevindingen. Daarnaast ontbreekt 

ook een gestandaardiseerde definitie voor zuivel. Bij melkconsumptie wordt bovendien onvoldoende 

onderscheid gemaakt tussen volle en magere melk. Ook confounding kan problemen geven bij het 

formuleren van een conclusie. Vaak wordt gebruik gemaakt van case-control studies voor het 

onderzoeken van de relatie zuivelinname-kanker, maar door recall en selection bias is de evidentie van 

dit studiedesign twijfelachtig. Door het hanteren van een beperkt of onjuist tijdsvenster kan bovendien 

een bestaande relatie worden gemist.  

De hierboven vermelde bemerkingen in acht genomen, zien we dat verder onderzoek nodig is met 

speciale aandacht voor het studiedesign, het tijdsvenster en standaardisatie van de studies.  

Uit dit literatuuronderzoek kan het volgende besloten worden: 

Prostaatkanker: De verschillende meta-analyses suggereren dat er een toegenomen risico is op 

prostaatkanker bij frequente inname van zuivelproducten. De evidentie van dit verband moet wel 

genuanceerd worden en is dus waarschijnlijk niet zo hoog als sommige studies aangeven. Voor de 

inname van melk werd geen duidelijk verband gevonden en in de toekomst moet men zeker ook 

aandacht besteden aan de afzonderlijke invloed van magere en volle melk. Er is een mogelijks positief 

verband bij frequente inname van kaas, maar verder onderzoek is absoluut noodzakelijk om deze 

hypothese te bevestigen. De effecten van yoghurtconsumptie werden nog onvoldoende onderzocht. 

Testiskanker: De gegevens van testiskanker zijn enkel gebaseerd op case-control studies en bijgevolg is 

de evidentie beperkt. Er kan geen conclusie geformuleerd worden voor de invloed van totale 

zuivelconsumptie op testiskanker. De meeste onderzoeken suggereerden wel een positieve associatie 

tussen testiskanker en melkconsumptie. Er is mogelijks ook een positieve relatie tussen kaasinname en 

het ontstaan van teelbalmaligniteiten, maar aangezien het beperkt aantal studies moet nog verder 

onderzoek worden gevoerd om deze hypothese te bevestigen. Het effect bleek ook vooral van toepassing 

op de ontwikkeling van niet-seminomateuze tumoren. In volgende studies kan daarvoor een verklaring 

worden gezocht. Voor yoghurtconsumptie kon geen associatie worden genoteerd.  
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Borstkanker: Er zijn aanwijzingen voor een negatieve associatie tussen totale zuivelinname en 

borstmaligniteiten bij premenopauzale vrouwen. Ook wanneer men afzonderlijk kijkt naar totale en 

magere melkcosumptie wordt deze omgekeerde relatie teruggevonden. De hierboven vermelde 

hypothesen moeten in de toekomst zeker nog verder onderzocht worden. In de meeste studies en meta-

analyses werd een verhoogd risico op borstkanker genoteerd bij frequente inname van kaas. In recentere 

literatuur werd deze relatie niet aangetoond. Voor yoghurtconsumptie kunnen geen relevante besluiten 

worden geformuleerd.  

Ovariumkanker: Er is mogelijks een verhoogd risico op ovariummaligniteiten bij frequente inname 

van zuivelproducten. De recente literatuur spreekt deze hypothese echter tegen. Zowel voor magere als 

voor volle melk zijn er aanwijzingen voor een positieve relatie met ovariumkanker. Merkwaardig 

genoeg werd dat verband niet gevonden voor de totale melkconsumptie. Er zijn geen effecten 

beschreven van totale melk- en yoghurtconsumptie. Verder onderzoek naar een mogelijks verhoogd 

risico bij volle yoghurtconsumptie wordt wel aanbevolen. Er is ook niet voldoende bewijs voor een 

associatie tussen kaasinname en ovariumkanker.   

Endometriumkanker: Er zijn geen aanwijzingen voor een verband tussen totale zuivelconsumptie en 

de incidentie van endometriumtumoren. Door inconsistente en onvolledige gegevens kon geen duidelijk 

besluit worden geformuleerd voor de totale melkconsumptie. Er zijn wel aanwijzingen dat het hogere 

vetgehalte in volle melkproducten het risico op endometriummaligniteiten verhoogt. Yoghurt- en 

kaasconsumptie zijn mogelijks negatief geassocieerd met endometriumkanker, maar de evidentie is 

telkens twijfelachtig. 
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INLEIDING 

1. Zuivel 
Onder zuivel verstaan we alle producten die uitsluitend op basis van melk zijn vervaardigd zoals boter, 

slagroom, karnemelk, kaas en yoghurt. Deze producten mogen niet verward worden met producten op 

basis van melk zoals roomijs, chocolademelk, etc. 

Zuivel is een essentieel onderdeel van onze voeding. Deze producten zijn dan ook opgenomen in de 

voedingsdriehoek (1).  

Melkproducten zijn naast vlees, vis, eieren, sojaproducten, peulvruchten en noten de voornaamste 

bronnen van eiwitten. Volgens de voedingsaanbevelingen zou er gestreefd moeten worden naar een 

eiwitinname die 10% van de dagelijkse energie levert. Melk en melkproducten onderscheiden zich van 

de andere eiwitleveranciers doordat zij ook calcium aanbrengen. In de aanbevelingen wordt gesteld dat 3 

tot 4 glazen melk (450-600ml), melkproducten of calciumrijke vervangende producten en 1 tot 2 sneden 

kaas (20-40g) dagelijks moeten worden ingenomen om het individu van voldoende calcium te voorzien 

(2).  

Zoals hierboven reeds vermeld, worden zuivelproducten vervaardigd op basis van melk. Er moet dus 

eerst melk verkregen worden. Uit de uier van de koe komt rauwe melk die daarna meestal een 

hittebehandeling zal ondergaan. Rauwe melk is een geschikte voedingsbodem voor bacteriën. Daarom 

voorziet de Europese wetgeving in een strenge controle op dit product. De rauwe melk wordt 

gecontroleerd op antibioticaresten uit farmaca voor koeien, het gehalte aan somatische cellen (witte 

bloedcellen) en bacteriën. Het toevoegen van additieven is verboden in melk en in natuuryoghurt. In 

andere melkproducten mogen ze beperkt worden gebruikt (1).  

Zuivelproducten worden ook vaak verrijkt met voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld met calcium.  

In deze literatuurstudie opteerden we om, naast de gevolgen van totale zuivelconsumptie, ook 

afzonderlijk de inname van melk, kaas en yoghurt te bestuderen. Publicaties over boterconsumptie 

werden niet opgenomen in dit onderzoek omdat boter ook een vetstof is. Eventuele nadelige gevolgen 

van boterconsumptie kunnen dus ook te wijten zijn aan het hoge vetgehalte van dit product en de 

consequenties daarvan op ons lichaam. Verrijkte zuivelproducten werden ook uitgesloten. Wij hadden 

namelijk geen interesse in de afzonderlijke impact van bepaalde micronutriënten. 

In 2004 werd voor het eerst de Belgische voedselconsumptiepeiling georganiseerd, een onderzoek naar 

de voedingsgewoonten van de Belgen (2). In deze studie werd o.a. gekeken naar de 

consumptiefrequentie van zuivelproducten in de algemene populatie van 15 jaar en ouder. Men zag dat 

bijna 2/3 (65,6%) van de deelnemers dagelijks melk, yoghurt of verse kaas consumeert, terwijl 3,5% 

deze voedingsmiddelen nooit gebruikt. De consumptiefrequentie ligt iets hoger bij vrouwen dan bij 

mannen, respectievelijk 67,0% t.o.v. 62,8%. Na correctie voor de leeftijd is dit verschil nog substantieel, 

al is het niet statistisch significant. Wanneer men kijkt naar de ‘nooit-gebruikers’ en de ‘bijna nooit-

gebruikers’ ziet men wel significante verschillen tussen de geslachten: 13,6% van de mannen gebruikt 

bijna nooit melk, yoghurt of verse kaas tegenover 9,0% van de vrouwen en 4,9% van de mannen geeft 

aan nooit dergelijke producten te consumeren tegenover 2,2% van de vrouwen. De 75-plussers 



 

4 

gebruiken significant vaker melk, yoghurt of verse kaas: 74,9% van de 75-plussers gebruikt deze 

producten dagelijks, terwijl de consumptiefrequentie in de andere leeftijdsgroepen niet meer dan 67,3% 

bedraagt. In de aanbevelingen staat, zoals hierboven reeds vermeld, dat een dagelijkse inname van drie 

tot vier glazen melk of afgeleide calciumverrijkte producten (450-600g) dient te worden nagestreefd. Uit 

de voedselconsumptiepeiling blijkt op basis van de schatting van de gebruikelijke inname dat slechts 

3,4% van de bevolking deze doelstelling haalt. 

Daarnaast werd ook gekeken naar de kaasconsumptie onder de Belgische bevolking. Minder dan ¼ 

(23,6%) eet dagelijks kaas, 32,5% eet 2 tot 4 keer per week kaas en 4,4% eet nooit kaas. Ook hier ziet 

men dat de consumptie iets hoger is bij vrouwen dan bij mannen: 25,4% van de vrouwen eet dagelijks 

kaas tegenover 21,7% van de mannen. De consumptiefrequentie ligt eveneens hoger bij de 75-plussers 

(29,3%). Het aantal deelnemers dat bijna nooit kaas gebruikt, neemt af met toenemende leeftijd: 27,0% 

bij de 15 tot 18-jarigen tot 14,5% bij de 75-plussers. Volgens de voedingsdriehoek moet elke persoon 

dagelijks één tot twee sneden kaas (20-40 gram) consumeren. 43,1% van de bevolking zou aan deze 

aanbeveling voldoen. Eén op vier deelnemers aan de voedselconsumptiepeiling consumeerde echter 

meer dan 40g kaas per dag.  

Er zijn geen significante verschillen gevonden in de consumptiefrequentie van de hierboven besproken 

zuivelproducten volgens opleidingsniveau, woonplaats, BMI en lichamelijke activiteit (2). 

Aangezien zuivelproducten een essentieel deel uitmaken van onze voeding en heel wat mensen deze 

voedingsmiddelen frequent consumeren, lijkt het  interessant om na te gaan welke gevolgen dit kan 

hebben. Zijn er bijvoorbeeld ook negatieve gezondheidsgevolgen verbonden aan de consumptie van 

zuivelproducten? Aangezien het in deze literatuurstudie niet mogelijk is om alle pistes te exploreren, 

werd het onderzoeksdomein beperkt tot de oncologische gevolgen. Heeft de frequente inname van 

zuivelproducten een invloed op de incidentie van bepaalde kankers?  

2. Kanker 
Kanker is een vaak voorkomende ziekte. Wanneer we kijken naar de cijfers van de GLOBOCAN 2008 

zien we dat er in 2008 wereldwijd 12.662.600 nieuwe gevallen van kanker werden vastgesteld (3). De 

leeftijdsgestandaardiseerde ratio voor kanker bedraagt 181,6 (n/100.000) . Dit komt overeen met een 

risico van 18,7% om voor de leeftijd van 75 jaar de diagnose van kanker te krijgen. Heel wat mensen 

zullen dus met deze ziekte geconfronteerd worden tijdens hun leven. Bovendien is kanker ook een 

frequente doodsoorzaak. Het risico om aan deze ziekte te overlijden voor de leeftijd van 75 jaar bedraagt 

11,2%. Deze cijfers tonen aan dat kanker een grote impact heeft op de geneeskunde en op de 

samenleving in zijn geheel.  

Wanneer we kijken naar de afzonderlijke types kanker zien we dat de leeftijdsgestandaardiseerde ratio 

het hoogst is voor borstkanker. Op de tweede plaats komt prostaatkanker en de top 3 wordt afgesloten 

door longkanker. In absolute cijfers komt longkanker op de eerste plaats te staan. Deze ogenschijnlijke 

tegenstrijdigheid kan verklaard worden doordat longkanker bij beide geslachten kan voorkomen en bij 

het berekenen van de incidentieratio zal de noemer dus veel groter zijn.  
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Omdat het niet mogelijk was om in deze beperkte literatuurstudie alle kankertypes te bespreken, werd 

geopteerd om te werken rond borstkanker en prostaatkanker. In de GLOBOCAN 2008 rapporteerde men 

wereldwijd 1.384.155 gevallen van borstkanker en 899.102 gevallen van prostaatkanker. Borstkanker 

heeft een leeftijdsgestandaardiseerde incidentieratio van 39,0 per 100.000 en komt daarmee op de eerste 

plaats, gevolgd door prostaatkanker met een leeftijdsgestandaardiseerde incidentieratio van 28,0 per 

100.000. Daardoor leek het mij logisch om deze kankers zeker in mijn literatuuronderzoek op te nemen. 

Wat de mortaliteit betreft, komt borstkanker op de tweede plaats, na longkanker, met een 

leeftijdsgestandaardiseerde mortaliteitsratio van 12,5 per 100.000. Prostaatkanker komt op de vijfde 

plaats met een ratio van 7,5 per 100.000. De informatie rond deze kankertypes werd in deze 

literatuurstudie aangevuld met gegevens over andere kankers binnen het genito-urinaire stelsel met name 

ovariumkanker, endometriumkanker en testiskanker. In de bijlagen kan alle informatie rond incidentie 

en mortaliteit teruggevonden worden. De gegevens met betrekking tot de Belgische bevolking worden 

per kankertype besproken in het hoofdstuk Resultaten (3).  

METHODOLOGIE  
De bekomen resulaten werden gevonden op basis van een literatuuronderzoek. Hierbij werd 

voornamelijk in de Medline database gezocht met behulp van de zoekmachine PubMed. Daarnaast werd 

ook gebruikt gemaakt van de website ISI, Web of Science. De Mesh functie is aangewend voor het 

optimaliseren van de zoektermen. Daarna werden de zoektermen gecombineerd. Er werd voornamelijk 

gebruik gemaakt van de term dairy products in combinatie met de verschillende types kanker: prostate 

cancer, testicular cancer, breast cancer, ovarian cancer en endometrial cancer.  

In eerste instantie limiteerde ik mijn artikels tot de laatste 10 jaar, maar bij bepaalde kankertypes waren 

de resultaten zeer beperkt. Daarom werd in dat geval beslist om de zoekopdracht te verruimen. In het 

begin werd vooral gezocht naar reviews en meta-analyses om een globaal beeld te krijgen van het 

onderwerp. Daarna concentreerde ik mij ook op afzonderlijke case-control en cohort studies die omwille 

van een recentere publicatiedatum niet in de reviews of meta-analyses werden opgenomen. De artikels 

werden geselecteerd op basis van titel en abstract. Via de functie related articles in PubMed en de 

referenties van de geselecteerde publicaties werden nog andere studies gezocht. Dit literatuuronderzoek 

is herhaaldelijk uitgevoerd tussen september 2009 en januari 2011. 

 

Tabel 1: Aantal besproken studies volgens studiedesign per type kanker. 

 Reviews Meta-analyses Cohort studies Case-control studies 

Prostaatkanker 1 3 4 2 

Testiskanker / / / 5 

Borstkanker 3 2 / / 

Ovariumkanker 2 2 2 / 

Endometriumkanker 2 / / / 
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RESULTATEN 
Er werden telkens vier tabellen opgesteld waarin afzonderlijk de totale zuivel-, de melk-, de kaas- en de 

yoghurtconsumptie worden besproken. In bijlage 4 kan men voor borstkanker ook aparte tabellen voor 

volle en magere melk terugvinden. Per tabel worden eerst de resultaten van de cohort studies en daarna 

van de case-control studies gerapporteerd. Publicaties die opgenomen werden in reviews of meta-

analyses zijn ook terug te vinden in de tabel. Soms werden ook de afzonderlijke studies geraadpleegd 

om bijkomende informatie te bekomen. Van verschillende resultaten worden de categorieën die met 

elkaar vergeleken werden duidelijk gepreciseerd in de tabellen. Indien dit niet het geval is, werd de 

groep met de hoogste consumptie vergeleken met de groep met de laagste inname. De studiepopulatie 

werd daarvoor ingedeeld in tertielen, kwartielen of kwintielen, maar dit wordt in deze literatuurstudie 

niet steeds verder verduidelijkt. De studies die worden aangeduid met een * zijn afzonderlijke, recentere 

cohort of case-control studies die niet in een review of meta-analyse werden opgenomen. 

Prostaatkanker 
In de statistieken van 2008 van het Belgian Cancer Registry vond men een leeftijdsgestandaardiseerde 

(WSR) incidentieratio van 91,5 en een mortaliteitsratio van 11,0 (n/100000 persoonsjaren). 

Prostaatkanker is daarmee veruit de meest voorkomende kanker bij mannen (27%). Bovendien is het de 

derde meest frequente doodsoorzaak bij mannen (9,3%). De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose 

gesteld wordt, is 69 jaar. Vanaf de geboorte tot 74 jaar is het cumulatief risico om dit type kanker te 

krijgen 11,6% Heel wat mannen zullen dus tijdens hun leven geconfronteerd worden met deze 

aandoening (4).  

Uit epidemiologische studies volgt dat genetische factoren niet aan de basis liggen van dit type kanker. 

De voedingsgewoonten blijken echter wel een rol te spelen. Momenteel zijn er drie 

voedingsbestanddelen die vermoedelijk van belang zijn bij het ontstaan van deze pathologie, namelijk 

isoflavonen, vitamine E en selenium. Er is dus een bepaalde rol weggelegd voor deze stoffen in de 

preventie van prostaatkanker. Van andere voedingsstoffen zoals vitamine A, C en D, lycopeen en 

beperking van dierlijke vetten is het niet gekend of ze wel of niet preventief kunnen werken (5).  

1. Reviews 
In de review van Jain worden zestien artikels met resultaten voor prostaatkanker besproken. Sommige 

artikels worden niet opgenomen in deze literatuurstudie aangezien ze enkel kijken naar de gevolgen van 

het vetgehalte op het prostaatkankerrisico en niet naar de zuivelproducten in hun geheel. Alle artikels 

zijn case-control of cohort studies en werden gepubliceerd in de periode 1983-1995 (6).  

Eén studie (Hsing et al.) keek naar de totale zuivelconsumptie, maar kon geen enkele associatie vinden.  

De andere geïncludeerde onderzoeken keken naar de inname van melk. Vier studies (Snowdon et al., Le 

Marchand et al., Talamini et al., La Vecchia et al.) vonden een statistisch significante positieve 

associatie met prostaatkanker. Eén studie (Mishina et al.) noteerde eveneens een toegenomen RR, maar 

het verband was hier niet statistisch significant. In de publicatie van Mills et al. daarentegen vond men 
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een gedaald RR, maar ook hier was de relatie niet statistisch significant. Bovendien werd in deze studie 

enkel gekeken naar volle melkconsumptie. Een laatste artikel keek afzonderlijk naar zowel volle, 2% en 

magere melk. Voor 2% en magere melk kon geen enkele relatie gevonden worden, maar voor volle melk 

was het RR 1,5 (1,0 - 2,2). Dit is een borderline statistisch significante positieve associatie. 

Verder werden ook twee publicaties opgenomen in de review die keken naar de gezondheidsgevolgen 

van kaasconsumptie. De conclusies van deze studies zijn tegenstrijdig: Snowdon et al. vond een 

bordeline significante positieve associatie tussen kaasconsumptie en prostaatkanker. La Vecchia et al. 

daarentegen nam een borderline statistisch significante negatieve relatie waar (6). 

2. Meta-analyses 

2.1 Cohort studies 
In de eerste twee meta-analyses werden prospectieve cohort studies geanalyseerd. Tien van de 

besproken artikels uit de meta-analyse van Huncharek et al. werden ook in de meta-analyse van Gao et 

al. geëvalueerd (7, 8). 

Gao et al. publiceerden een meta-analyse waarin twaalf publicaties (van 1966 tot mei 2005) besproken 

worden. Alle geïncludeerde studies zijn prospectieve cohort studies en werden geselecteerd volgens de 

Cochrane guidelines tijdens een uitgebreide zoekactie in Medline (8).  

Totale zuivelconsumptie 
Tien besproken publicaties uit de meta-analyse van Gao et al. bespraken de RRs voor 

prostaatkankerrisico. Sommige van deze artikels keken enkel naar melk- of kaasconsumptie, maar Goa 

et al. maakten daarin geen onderscheid. In de tabellen hieronder werden de resultaten wel opgesplitst 

volgens zuiveltype.  

Acht artikels concludeerden dat er een positieve relatie was tussen zuivelconsumptie en prostaatkanker. 

In één artikel (Tseng et al.) was die relatie statistisch significant. Een ander onderzoek (Le Marchand et 

al.) publiceerde een borderline significante positieve associatie. Goa et al. berekenden het overall pooled 

RR en die bedroeg 1,11 (95% BI = 1,00 - 1,22) voor de categorie met de hoogste zuivelinname t.o.v. de 

groep met de laagste inname. De relatie tussen zuivelconsumptie en verhoogd risico op prostaatkanker 

was dus borderline statistisch significant (P-waarde = 0,047). Wanneer de analyse echter enkel rekening 

hield met studies die gebruik maakten van gevalideerde vragenlijsten daalde het gecombineerde RR tot 

1,08 (95% BI = 0,92 - 1,28). De relatie was dan niet langer statistisch significant. 

In de afzonderlijke publicaties uit de meta-analyse van Gao et al. werden soms resultaten weergegeven 

voor totale prostaatmaligniteiten en soms voor gevorderde prostaatkankers. Wanneer men nu deze twee 

categoriën afzonderlijk gaat bekijken, vindt men de volgende resultaten: acht artikels rapporteerden een 

RR voor totale prostaatkanker. Het gecombineerde RR voor deze onderzoeken bedroeg 1,12 (95% BI = 

1,02 - 1,24). De associatie was dus statistisch significant. Daarnaast waren er dus ook vijf artikels die 

afzonderlijk keken naar gevorderde prostaatmaligniteiten. Wanneer men nu het gecombineerde RR 

berekende, vond men een RR van 1,33 (95% BI = 1,00 - 1,78). De relatie was dus opnieuw borderline 

statistisch significant (8).  
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Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als de conclusies uit de grootschalige meta-analyse van 

Huncharek et al. Het gecombineerde RR op prostaatmaligniteiten van elf homogene studies bedroeg 

daar eveneens 1,11 (95% BI = 1,03 – 1,19), een statistisch significante positieve associatie.Wanneer 

men de analyse opnieuw uitvoerde met enkel de studies die een gevalideerde vragenlijst gebruikten, 

vond men geen ander resultaat (7).  

Melk 
In de meta-analyse van Huncharek et al. werd ook uit elf homogene studies het gecombineerde RR voor 

melkconsumptie afzonderlijk berekend. Het resultaat was een niet-significant RR van 1,06 (95% BI = 

0,91 - 1,23). De spreiding in de individuele RRs was zeer groot (0.8-2.4). Er werd ook een aparte 

analyse uitgevoerd voor totale melk en volle melk bij twee cohort studies, maar het gecombineerde RR 

veranderde daardoor niet (7).  

In de andere meta-analyse werden geen afzonderlijke resultaten voor melk berekend (8). 

Kaas 
Als laatste werden nog zeven homogene studies geanalyseerd in de meta-analyse van Huncharek et al. 

die keken naar kaasconsumptie. Het gecombineerde RR was 1,11 (95% BI = 0,99 - 1,25). Deze relatie 

was dus borderline statistisch significant (7).  

2.2 Case-control studies 
Daarnaast vonden we ook een meta-analyse waarin case-control studies besproken worden. Er werden 

vijftien studies geselecteerd tijdens een opzoeking in Medline. Uiteindelijk werden door de auteurs nog 

vier artikels weggelaten omdat ze niet voldeden aan vooropgestelde criteria. Alle artikels zijn 

gepubliceerd in de periode januari 1984 - januari 2003 en twee onderzoeken werden uitgevoerd in 

Uruguay (9).  

Deze meta-analyse wordt opnieuw vergeleken met de meta-analyse van Huncharek et al., want in die 

laatste werden naast cohort studies ook vierentwintig case-control studies bestudeerd (7). Ook hier is er 

een belangrijke overlap in geïncludeerde artikels: acht artikels werden in beide meta-analyses 

opgenomen (7, 9). 

Totale zuivelconsumptie 
Van de vierentwintig case-control studies in de analyse van Huncharek et al. gebruikten er vijf 

(Andersson et al., Chan et al., Deneo-Pellegrini et al., Hodge et al., Sonoda et al.) een dairy exposure 

category. Wanneer deze studies werden geanalyseerd, bekwam men een gecombineerd RR van 1,14 

(95% BI = 1,00 - 1,29). Algemeen kon men in bijna geen enkele studie een dosis-respons relatie vinden 

(7).  

Qin et al. vonden zes artikels met een statistisch significante positieve associatie tussen 

zuivelconsumptie en prostaatkankerrisico wanneer ze de hoogste met de laagste kwantiel vergeleken. 

Geen enkele studie vond een significante omgekeerde relatie. De geïncludeerde artikels onderzochten 

telkens de invloed van verschillende zuivelproducten waardoor de analyse van de resultaten niet 

eenvoudig was. Eerst berekenden de onderzoekers twee gecombineerde ORs a.d.h.v. de cijfers uit alle 

artikels, ongeacht de onderzochte zuivelproducten: een OR vergeleek de hoogste met de laagste kwantiel 
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van zuivelconsumptie en bedroeg 1,68 (95% = 1,34 - 2,12). De andere vergeleek de verschillende 

hogere kwantielen samen t.o.v. de laagste kwantiel en bedroeg 1,44 (95% BI = 1,12 - 1,83). Beide 

berekeningen vonden dus een duidelijke statistisch significante positieve associatie (9).  

Melk 
Daarnaast werden ook gegevens gerapporteerd voor melkconsumptie afzonderlijk. 

Qin et al. publiceerden een gecombineerde OR voor melkconsumptie van 1,50 (95% BI = 1,25 - 1,80). 

Deze gegevens zijn gebasseerd op de resultaten van zes artikels (9).  

Huncharek et al. vonden tien case-control studies met data over melkconsumptie. Het gecombineerde 

RR van deze studies was 1,28 (95% BI = 1,06 - 1,55), maar er bleek wel een grote heterogeniteit te zijn 

tussen de verschillende studies (7).  

Kaas 

Verder waren er ook nog vijf case-control studies in de meta-analyse van Huncharek et al. met data over 

kaasconsumptie. Het gecombineerde RR was 0,74 (95% BI = 0,62 - 0,87). Dit wees dus op een 

statistisch significante omgekeerde relatie tussen het risico op prostaatkanker en kaasinname. De auteurs 

merkten wel op dat er een grote heterogeniteit was tussen de verschillende studies. Uit verder onderzoek 

bleek dat de heterogeniciteit bijna volledig kon toegeschreven worden aan twee studies (Bosetti et al., 

Jain MG et al.). Het gecombineerde RR werd daarom herberekend met enkel de resultaten van de drie 

overige onderzoeken en men vond een RR van 0,73 (95% BI = 0,51 - 1,04). Uiteindelijk besloten 

Huncharek et al. dus dat er geen duidelijk relatie kon aangetoond worden tussen kaasconsumptie en 

prostaatkanker (7).  

3. Cohort studies 

In dit literatuuronderzoek werden naast de drie meta-analyses ook vier recentere individuele cohort 

studies opgenomen.  

Totale zuivelconsumptie 
In een eerste grootschalige Amerikaanse studie werd een significante positieve relatie gevonden tussen 

totale zuivelconsumptie en prostaatkanker, maar die relatie was niet statistisch significant. De positieve 

relatie werd echter wel borderline statistisch significant (P-trend = 0,01) als men enkel keek naar de 

cases die een niet-aggressieve vorm van prostaatkanker hadden. De RRs voor een inname van 1,68 - 

2,74 of  2,75 porties per dag waren respectievelijk 1,17 (95% BI = 0,98 - 1,40) en 1,20 (95% BI = 0,99 

- 1,46) voor een niet-aggressieve vorm. Wanneer men enkel rekening hield met de magere 

zuivelproducten kon eveneens een statistisch significante positieve relatie worden aangetoond (RR = 

1,23; 95% BI = 1,07 - 1,41). Voor vetrijke zuivelproducten daarentegen werd geen relatie gevonden.  

De sterkste positieve associatie werd dus gezien tussen magere zuivelproducten en niet-aggressieve 

vormen van prostaatkanker (RR = 1,30; 95% BI = 1,09 - 1,55) (10).  

Deze resultaten werden echter wel tegengesproken door het onderzoek van Park Song-Yi et al. (VS). In 

deze studie kon geen associatie aangetoond worden tussen zuivelconsumptie en het risico op totale 

prostaatmaligniteiten. De auteurs keken ook afzonderlijk naar gelokaliseerde, vergevorderde, 

laaggradige en hooggradige prostaatkankers, maar er kon nooit een duidelijke relatie gevonden worden 
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(11). Deze resultaten komen overeen met de bevindingen uit de publicatie van Yikyung Park et al. (VS). 

In deze studie kon namelijk ook geen relatie gevonden worden tussen totale zuivelinname en het risico 

op prostaatkanker. Yikyung Park et al. bespreken de ‘NIH-AARP Diet and Health Study’ en noteerden 

een RR van 1,01 (95% BI = 0,92 - 1,10) voor de totale prostaatkankers. De onderzoekers vergeleken 

hiervoor de inname van  3 porties/dag met <0,5 porties/dag. Daarnaast werd in deze studie ook 

afzonderlijk gekeken naar de gevorderde en niet-gevorderde gevallen, maar ook dan kon geen 

significante relatie gevonden worden. Het risico op fatale prostaatkanker nam wel toe, maar de 

associatie was niet statistisch significant (12).  

Melk 
In twee studies werd telkens een significante positieve associatie tussen consumptie van magere melk en 

prostaatkanker gevonden.  

In een eerste studie van Park Song-Yi et al. was het RR 1,16 (95% BI = 1,04 - 1,29) voor de hoogste 

(243g) vs. laagste (0g) innamegroep (P-trend = 0,02). Aan de andere kant werd een borderline 

statistisch significante omgekeerde associatie gevonden voor volle melk (hoogste (163g) inname vs 

laagste (0g): RR= 0,88; 95% BI = 0,77 - 1,00). Wanneer men de verschillende kankerstadia afzonderlijk 

bekeek, werden dezelfde bevindingen gevonden bij gelokaliseerde en laaggradige prostaatmaligniteiten. 

Bij gevorderde en hooggradige letsels kon echter geen duidelijke relatie worden aangetoond (11).  

De tweede studie (Park Yikyung et al.) vond een RR van 1,23 (95% BI = 0,99 - 1,54) voor het risico op 

gevorderd prostaatkanker bij inname van magere melk. Die relatie was dus borderline statistisch 

significant. Met alle andere zuivelproducten kon geen significante associatie gevonden worden. 

Bovendien was de relatie met magere melk ook enkel van toepassing bij gevorderde 

prostaatmaligniteiten en niet wanneer men keek naar fatale, niet-gevorderde of totale prostaatkanker 

(12).  

In het Europese onderzoek van Allen et al. vond men daarentegen helemaal geen associatie.De HR voor 

melk en melkdranken bedroeg 1,01 (95% BI = 0,89 - 1,16) (13).  

Kaas 
Wat de kaasconsumptie betreft, zijn de resultaten gelijklopend. Yikyung Park et al. konden geen 

significante associatie vinden. Ook niet wanneer men afzonderlijk keek naar gevorderde, niet-

gevorderde en fatale prostaatmaligniteiten. Voor de laatste groep was het RR wel 1,24, maar het BI 

omvatte de referentiewaarde (95% BI = 0,56 - 2,75) en de relatie was dus niet statistisch significant (12).  

Dezelfde resultaten werden gevonden door Song-Yi Park et al. Er kon geen significante associatie 

gevonden worden tussen kaasconsumptie en totale, gelokaliseerde, vergevorderde en laaggradige 

prostaatmaligniteiten. Voor hooggradige neoplasmen was het RR 1,22, maar het BI omvatte ook hier de 

referentiewaarde (95% BI = 0,96 - 1,54) (11).  

Ook de laatste studie van Allen et al. kon geen enkele associatie vinden. De HR bedroeg 1,04 (95% BI = 

0,90 - 1,20) (13). 
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Yoghurt 
Twee publicaties (Yikyung Park et al. en Song-Yi Park et al.) konden helemaal geen verband vinden 

tussen yoghurtconsumptie en het risico op prostaatkanker (11, 12).  

In een andere studie (Allen et al.) werd wel een duidelijk positief verband gevonden. Bij de groep met 

de hoogste inname van yoghurtproducten was de HR 1,17 (95% BI = 1,04 - 1,31). Deze associatie was 

dus statistisch significant (13). 

4. Case-control studies 
Naast de hierboven vermelde meta-analyses van case-control studies werden nog twee recentere case-

control studies opgenomen in dit literatuuronderzoek.  

In een eerste Canadees onderzoek van Raimondi et al. werd de relatie tussen twintig verschillende 

voedselgroepen – waaronder zuivelproducten – en prostaatkanker bestudeerd. Er was een significante 

associatie tussen zuivelinname en prostaatkanker. Personen uit de groep met de hoogste inname hadden 

een verdubbeld risico t.o.v. de groep met de laagste inname (OR = 2,19; 95% BI = 1,22 - 3,94). 

Wanneer de verschillende zuivelproducten afzonderlijk bekeken werden, zag men dat melkconsumptie 

als enige product significant geassocieerd was met prostaatkanker met een OR van 2,27 (95% BI = 1,25 

- 4,09) voor de hoogste t.o.v. de laagste inname. Bij kaasconsumptie zag men een niet-significante 

omgekeerde relatie en voor de inname van yoghurt kon geen duidelijke relatie worden gevonden (14).  

In een tweede studie van Torniainen et al. (Finland en Zweden) was het RR voor de inname van magere 

melk 1,73 (95% BI = 1,16 - 2,39). Die associatie was trouwens sterker bij gevorderde gevallen van 

prostaatkanker. De totale melkinname, volle melkconsumptie en totale zuivelconsumptie waren hier 

echter niet geassocieerd met een verhoogd risico (15).  

Testiskanker 
De leeftijdsgestandaardiseerde incidentieratio (WSR) van testiskanker in 2008 voor België was 6,0 

(n/100.000 persoonsjaren). Deze diagnose wordt dus maar zelden gesteld (1%). De mortaliteitsratio 

(WSR) is eveneens zeer laag (0,1%) (4). Op dit ogenblik is de prognose in geval van testistumoren één 

van de beste van alle maligne tumoren bij volwassenen (5). Deze maligniteiten komen vooral voor bij 

jonge mannen. De gemiddelde leeftijd waarop deze patiënten de diagnose krijgen, is 34 jaar (4).  

Cryptorchisme, het niet volledig indalen van de teelballen, en een familiale voorgeschiedenis zijn 

gekend als belangrijke risicofactoren (16). Dit werd ook bevestigd in verschillende case-control studies 

die hierna besproken zullen worden (17-20). In de studie van TW Davies et al. werd zelfs een zeer 

sterke associatie gevonden tussen teelbalkanker en cryptorchisme met een RR van 6,46 (95% BI = 2,74 - 

15,19) (19).  
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Tabel 2: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en prostaatkanker 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Hsing et al. 1990(6-8) Verenigde Staten 

(VS) 

17.633 20 <26 innames/maand 

89-189 innames/maand 

1,0 

1,0 (0,6-1,7) 

 

Berndt et al. 2002(7) VS Cases= 69 / Laagste vs. hoogste 1,26 (0,57-2,79)  

Chan et al. 2001(7, 8) VS 22.071 11 ≤0,5 porties/dag 

>2,5 porties/dag 

Gevorderd  

1,00 

1,27 (0,97-1,66) 

1,38 (0,95-2,01) 

 

Giovannucci et al. 2006(7) VS 51.529 16 Totaal 

Gevorderd 

1,07 (0,95-1,20) 

1,08 (0,75-1,55) 

 

Kesse et al. 2006 (7, 21) Frankrijk 2776 7,7 >396g/d vs. <160g/d 2,16 (0,96-4,85) 0,12 

Chan et al. 2000 (8) Finland 27.062 5-8 919 g/d vs. 275 g/d 1,1 (0,7-1,7)  

Michaud et al. 2001 (7, 8) VS 51.529 10 >69g/d vs. <19g/d 

Gevorderd 

1,07 (0,88-1,3) 

1,13 (0,77-1,7) 

 

Mitrou et al. 2007 (7) Finland 29.133 17  1,26 (1,04-1,51)  

Rodriguez et al. 2003(7, 8) VS 65.321 6 >4 vs. <3 porties/dag 

Gevorderd 

1,1 (0,9-1,3) 

0,9 (0,5-1,4) 

 

Rohrmann et al. 2007 (7, 22) VS 3892 15  

 

HR: 

1,08 (0,78-1,54) 

 

0,72 

Tseng et al. 2005(7, 8) VS 5811 7,7 21 vs.  5 porties/week 2,2 (1,2-3,9)  

Koh et al. 2006 (7) VS 10.011 20 ≥3,25 vs.  <1,25 porties/dag 1,11 (0,85-1,46) 0,23 

Park et al. 2007 (11)* Hawaii 82.483 8 ≥332g/d vs.  <49g/d 1,03 (0,92-1,16) 0,78 

Yikyung Park et al. 2007(12)* VS 293.888 6 ≥3 vs. <0,5 porties/dag 1,01 (0,92-1,10) 0,36 

Ahn et al. 2007 (10)* VS 29.509 (1.910) 8,9 ≥2,75 vs. ≤0,98 porties/dag 1,12 (0,97-1,30) 0,06 

Case-Control studies 

Andersson et al. 1995(7) Zweden 252+256   0,8 (0,4-1,3)  

Bosetti et al. 2004(7) Italië 1451+1294   1,15 (0,90-1,46)  

Chan et al. 1998(7, 9) Zweden 536+526   1,49 (1,01-2,19)  

Deneo-Pellegrini 1999 (7, 9) Uruguay 233+175   0,8 (0,4-1,6)  

Hodge et al. 2004(7) Australië 905+858   1,0 (0,8-1,3)  

Sonoda et al. 2004(7) Japan 140+140   1,37 (0,69-2,71)  

Hayes et al. 1999(9) VS 1201+932   1,2 (0,9-1,5)  

Tzonou et al. 1999 (9) Griekenland 246+320   1,55 (0,92-2,62)  

Bosetti et al. 2000 (9) Griekenland 246+320   1,34 (0,85-2,09)  

Raimondi et al. 2010(14)* Canada 197+197   2,19 (1,22-3,94)  

Torniainen et al. 2007(15)* Zweden en Finland 2315+4153   

79-321g/d vs. 0-32g/d 

OR: 

1,01 (0,72-1,43) 

 

0,98 

 

Tabel 3: De associatie tussen melkconsumptie en prostaatkanker 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Snowdon et al. 1984(6-8) VS 6763 21  2,4 (1,3-4,3)  

Mills et al. 1989(6-8) VS 14.000 6 Volle melk 0,80 (0,54-1,19)  

Le Marchand et al. 1994(6-8) Hawaii 20.316 21  1,4 (1,0-2,1)  

Allen et al. 2004(7) Japan 18.115 16,9  0,87 (0,62-1,21)  

Berndt et al. 2002(7) VS Cases= 69 /  1,20 (0,58-2,47)  

Chan et al. 2006(7) VS 51.529 6,4  1,25 (0,93-1,69)  
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Chan et al. 2001(7) VS 22.071 11 Magere melk: 

Geen vs. >1/dag 

 

1,32 (1,12-1,56) 

 

Kesse et al. 2006 (7, 21) Frankrijk 2776 7,7 >253g/d vs. <25g/d 1,13 (0,54-2,34) 0,59 

Leitzmann et al. 2004(7) VS 51.529 14 Magere melk 

Gevorderd 

 

1,07 (0,82-1,39) 

 

Michaud et al. 2001(7) VS 51.529 10 Magere melk 

Volle melk 

1,25 (0,83-1,9) 

1,25 (0,80-1,9) 

 

Mitrou et al. 2007(7) Finland 29.133 17 Totale melk 

Volle melk 

Magere melk 

1,08 (0,91-1,30) 

1,05 (0,86-1,29) 

1,18 (0,97-1,44) 

 

Rohrmann et al. 2007 (7, 22) VS 3892 15  

>5 vs. ≤1x/week 

Gevorderd 

HR: 

1,26 (0,91-1,74) 

1,41 (0,73-2,72) 

 

0,32 

Tseng et al. 2005(7) VS 5811 7,7 Totale melk 

Volle melk 

Magere melk 

1,8 (1,1-2,9) 

0,8 (0,5-1,3) 

1,5 (1,1-2,2) 

 

Schuurman et al. 1999(7, 8) Nederland 58.279 6,3 566 g/d vs. 72 g/d 1,12 (0,81-1,56)  

Severson et al. 1989(7, 8) Hawaii 7999 17,5 ≥5 vs. ≤1/week 1,0 (0,73-1,38)  

Veierod et al. 1997(7) Noorwegen 25.708 9,0 Totale melk 

Magere melk 

1,2 (0,6-2,2) 

2,2 (1,3-3,7) 

 

Park et al. 2007(11)*  Hawaii 82.483 8 Totale melk: 

≥256g/d vs. <17g/d 

Volle melk:  

Magere melk: 

 

1,07 (0,95-1,19) 

0,88 (0,77-1,00) 

1,16 (1,04-1,29) 

 

0,40 

0,03 

0,02 

Yikyung Park et al. 2007 

(12)* 

VS 293.888 6 0 porties/dag 

Volle melk: 

≥2 porties/dag 

Magere melk: 

≥2 porties/dag 

1,00 

 

0,91 (0,76-1,09) 

 

1,01 (0,93-1,10) 

 

 

0,36 

 

0,69 

Allen et al. 2008(13)* Europa 142.251 8,7  HR: 

1,01 (0,89-1,16) 

 

0,23 

Case-Control studies 

Mishina et al. 1985(6, 7, 9) Japan 100+100   1,18 (0,67-2,07)  

Talamini et al. 1986(6, 9) Italië 202+166  >5/week 2,46 (1,29-4,69)  

Mettlin et al. 1990(6) VS 1300+442  Volle melk 

2% melk 

Magere melk 

1,5 (1,0-2,2) 

1,0 (0,7-1,5) 

1,2 (0,7-2,1) 

 

La Vecchia et al. 1991(6, 7, 9) Italië 292+96   5,0 (1,5-16,6)  

Andersson et al. 1995(7) Zweden 252+256  Volle melk 0,8 (0,5-1,4)  

De Stefani et al. 1995(7, 9) Uruguay 302+156   1,7 (1,1-2,9)  

Ewings et al. 1996(7, 9) Verenigd 

Koninkrijk 

325+159  Totale melk 

Magere melk 

0,95 (0,50-1,83) 

0,72 (0,44-1,18) 

 

Gronberg et al. 1996(7) Zweden 1218+406   0,84 (0,044-1,57)  

Jain et al. 1999(7, 9) Canada 636+617   1,47 (1,11-1,94)  

Mettlin et al. 1989(7) VS 371+371  Volle melk 

Magere melk 

1,92 (1,05-3,50) 

0,93 (0,40-2,16) 

 

Ohno et al. 1988(7, 9) Japan 100+100  Melk/eieren 0,93 (0,53-1,64)  

Sonoda et al. 2004(7) Japan 140+140   0,33 (0,10-1,10)  

Talamini et al. 1992(7) Italië 685+271   1,67 (1,01-2,77)  

Berndt et al. 2002(9) VS 385+69   1,26 (0,57-2,79)  

Raimondi et al. 2010 (14)* Canada 197+197   

>408g/d vs <117g/d 

OR: 

2,27 (1,25-4,09) 

 

Torniainen et al. 2007(15)* Zweden en Finland 2315+4153  ≥3 glazen/d vs. 0 glazen/d: 

Totale melk 

Magere melk 

Volle melk 

OR: 

1,18 (0,85-1,66) 

1,73 (1,16-2,39) 

0,91 (0,61-1,37) 

 

0,37 

0,0001 

0,77 
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Tabel 4: De associatie tussen kaasconsumptie en prostaatkanker 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Snowdon et al. 1984(6-8) VS 6763 21 ≥3 vs. <1 porties/week 1,5 (0,9-2,6)  

Leitzmann et al. 2004(7) VS 51.529 14 Gevorderd 1,19 (0,66-2,13)  

Michaud et al. 2001(7) VS 51.529 10  1,29 (0,88-1,9)  

Mitrou et al. 2007(7) Finland 29.133 17  1,13 (0,95-1,36)  

Rohrmann et al. 2007(7, 22) VS 3892 15  

>5 vs. ≤1x/week 

Gevorderd 

HR: 

1,43 (1,01-2,03) 

1,71 (0,88-3,32) 

 

0,05 

Tseng et al. 2005(7) VS 5811 7,7  1,1 (0,6-1,9)  

Schuurman et al. 1999(7, 8) Nederland 58.279 6,3 43g/d vs. 2g/d 1,21 (0,87-1,70)  

Kesse et al. 2006 (7, 21) Frankrijk 2776 7,7 >71g/d vs. <25g/d 0,90 (0,42-1,91) 0,92 

Park et al. 2007 (11)* Hawaii 82.483 8 ≥14g/d vs. 0g/d 1,01 (0,91-1,12) 0,89 

Yikyung Park et al. 2007 (12)* VS 293.888 6 ≥0,75 vs. <0,1 porties/dag 1,08 (0,96-1,22) 0,34 

Allen et al. 2008(13)* Europa 142.251 8,7  HR: 

1,04 (0,90-1,20) 

 

0,58 

Case-Control studies 

La Vecchia et al. 1991(6, 7) Italië 292+96   0,6 (0,3-1,1)  

Andersson et al. 1995(7) Zweden 252+256   0,8 (0,4-1,6)  

Talamini et al. 1992(7) Italië 685+271   0,77 (0,46-1,31)  

Jain et al. 1999(7) Canada 636+617   0,92 (0,70-1,21)  

Bosetti et al. 2004(7) Italië 1451+1294   1,12 (0,85-1,47)  

Raimondi et al. 2010 (14)* Canada 197+197   

>49g/d vs.<16g/d 

OR: 

0,67 (0,37-1,20) 

 

  
Tabel 5: De associatie tussen yoghurtconsumptie en prostaatkanker 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Kesse et al. 2006(7, 21)  Frankrijk 2776 7,7 >100g/d vs. geen 1,81 (0,87-3,76) 0,05 

Tseng et al. 2005(7) VS 5811 7,7  1,0 (0,6-1,9)  

Park et al. 2007 (11)* Hawaii 82.483 8 ≥40g/d vs. 0g/d 0,96 (0,84-1,09) 0,57 

Yikyung Park et al. 2007 (12)* VS 293.888 6 ≥0,5 vs. 0 porties/dag 1,01 (0,89-1,15) 0,90 

Allen et al. 2008(13)* Europa 142.251 8,7  HR: 

1,17 (1,04-1,31) 

 

0,02 

Case-Control studies 

Jain et al. 1999(7) Canada 636+617   1,05 (0,86-1,28)  

Raimondi et al. 2010(14)* Canada 197+197   

>19g/d vs 0g/d 

OR: 

1,08 (0,59-1,99) 
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1. Case-controlstudies 

Er werden vijf case-control studies gevonden.  

Totale zuivelproducten 
Twee onderzoeken keken naar de invloed van totale zuivelconsumptie op testismaligniteiten. In de case-

control studie van McGlynn et al. (VS) kon geen duidelijke relatie aangetoond worden tussen het risico 

op testiculaire kiemceltumoren en de totale zuivelconsumptie. De OR was verlaagd (0,64; 95% BI = 

0,29 - 1,45), maar het betrouwbaarheidsinterval omvatte de referentiewaarde. In deze studie werd ook 

afzonderlijk gekeken naar seminomateuze en niet-seminomateuze maligniteiten, maar bij deze 

subgroepen was de relatie eveneens niet statistisch significant (respectievelijk 0,54; 95% BI = 0,18 - 

1,63 en 0,67; 95% BI = 0,24 - 1,85). Hetzelfde fenomeen zagen de auteurs wanneer ze de consumptie 

per leeftijdsgroep gingen bekijken. Er kon nooit een statistisch significante relatie gevonden worden 

(18). 

De case-control studie van Garner et al. (Canada) rapporteerde daarentegen een gestegen OR, maar deze 

relatie was eveneens niet statistisch significant (OR = 1,40; 95% BI = 0,93 - 2,12). De auteurs keken 

hier ook afzonderlijk naar seminomateuze en niet-seminomateuze maligniteiten. Dat leverde echter ook 

nu geen andere resultaten op (23).  

Melk 
In een eerste Duitse case-control studie werden food frequency questionnaires afgenomen van de cases 

en de controles, maar ook van hun moeders (17). Daarbij werd gevraagd naar het dieetpatroon van de 

case of de controle in het afgelopen jaar en op 17-jarige leeftijd. Wanneer men keek naar de antwoorden 

van de cases en de controles zelf zag men dat de consumptie van melk op adolescentenleeftijd (RR = 

1,37; 95% BI = 1,12 - 1,68) geassocieerd was met een toegenomen risico op testiskanker. Deze relatie 

was statistisch significant. Er werd ook afzonderlijk gekeken naar de seminomen en niet-seminomen. 

Het RR was enkel verhoogd voor seminomateuze maligniteiten (1,66; 95% BI = 1,30 - 2,12) (17).  

Daarnaast werden in datzelfde onderzoek de analyses ook uitgevoerd aan de hand van de resultaten uit 

de bevraging van de moeders. Men vond een toegenomen risico bij frequente consumptie van melk (RR 

= 1,21; 95% BI = 0,86 - 1,70) op de leeftijd van 17 jaar, maar nu was het verband niet statistisch 

significant. Het verhoogd risico van melkconsumptie was opnieuw enkel aanwezig bij seminomateuze 

tumoren, maar de associatie was dus wel niet langer statistisch significant (RR = 1,45; 95% BI = 0,96 - 

2,21).  

In deze studie onderzochten de auteurs ook afzonderlijk de gevolgen van magere melkconsumptie. Uit 

de vragenlijsten van de cases en de controles vond men een RR van 1,25 (95% BI = 0,97 - 1,62). Deze 

bevindingen zijn gelijklopend met de resultaten uit de vragenlijsten van de moeders (RR = 1,13; 95% BI 

= 0,71 - 1,80). De associatie is dus telkens niet statistisch significant (17).  

Deze resultaten i.v.m. melkconsumptie werden bevestigd door het onderzoek van TW Davies et al. 

(Engeland). Uit die studie bleek dat de cases, de mannen met testiskanker, significant meer melk 

dronken (1 pint/dag) in de adolescentie dan de controles uit de populatie (0,80 pint/dag). Ze 

consumeerden ook meer melk dan een groep kankercontroles (0,94 pint/dag) die dus geen testiskanker 
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hadden, maar wel een andere vorm van kanker. Niettegenstaande cases meer melk consumeerden dan de 

kankercontroles, was de relatie niet statistisch significant. In een multivariate analyse zag men dat de 

OR voor de cases t.o.v. de populatiecontroles gelijk was aan 1,39 (95% BI = 1,19 - 1,63). In dit 

onderzoek werd ook hetzelfde patroon gevonden wanneer men keek naar de huidige melkconsumptie, 

maar het verschil tussen cases en kankercontroles was in dat geval wel kleiner (19).  

De overige drie case-control studies vonden andere resultaten. In de Amerikaanse case-control studie 

van McGlynn et al. kon geen associatie gevonden worden wanneer men keek naar de consumptie van 

volle, magere of melk met 1% vetgehalte. Enkel bij de consumptie van melk met een vetgehalte van 2% 

zag men een statistisch significante risicotoename. De OR was dan 1,53 (95% BI = 1,11 - 2,12). Deze 

associatie kon zowel gezien worden bij seminomen als bij niet-seminomen (respectievelijk 1,56; 95% BI 

= 1,00 - 2,43 en 1,50; 95% BI = 1,04 - 2,17) (18).  

In de studies van Sigurdson J. et al. (VS) en Garner et al. (Canada) kon telkens geen relatie gevonden 

worden tussen totale melkconsumptie en teelbalkanker (20, 23). In de eerste studie werden de analyses 

afzonderlijk uitgevoerd voor seminomen, niet-seminomen en gemengde kiemceltumoren. De ORs waren 

telkens verlaagd, maar niet statistisch significant (20). In het onderzoek van Garner et al. noteerde men 

een OR van 1,23 (95% BI = 0,79 – 1,92). De OR was hier dus wel verhoogd, maar het BI omvatte ook 

de referentiewaarde (23). In deze laatste twee onderzoeken werden de analyses niet afzonderlijk 

uitgevoerd voor de verschillende soorten melk.  

Kaas 
Twee case-control studies noteerden een verhoogd risico op testismaligniteiten bij frequente 

kaasconsumptie (17, 23). Garner et al. (Canada) vonden, zoals hierboven reeds vermeld, een significante 

positieve relatie tussen het risico op teelbalkanker en zuivelconsumptie. Wanneer men keek naar de 

afzonderlijke zuivelproducten, zag men enkel een sterke associatie bij het eten van kaas. De groep met 

de hoogste kaasinname vertoonde een OR van 1,87 (95% BI = 1,22 - 2,86) ten opzichte van de groep 

met de laagste consumptie. Er werden ook aparte analyses uitgevoerd voor seminomateuze en niet-

seminomateuze maligniteiten. Bij de laatste groep was de relatie nog steeds borderline statistisch 

significant (OR = 1,97; 95% BI = 0,95 - 4,05), maar bij de seminomateuze testiskankers was de 

associatie minder sterk (OR = 1,43; 95% BI = 0,87 - 2,37) (23).  

Ook Stang et al. (Duitsland) vonden een positieve relatie, maar het verband was niet statistisch 

significant (17).  

Yoghurt 
In twee studies werd ook afzonderlijk gekeken naar de consumptie van yoghurt. In de Duitse studie van 

Stang et al. was het RR 0,82 (95% BI = 0,62 - 1,08) wanneer men keek naar de resultaten uit de 

vragenlijst van de cases en de controles. Die bevindingen werden door de bevraging van de moeders 

bevestigd, want het resultaat uit deze analyses was een RR van 0,89 (95% BI = 0,59 - 1,32). Ook uit de 

afzonderlijke analyses van seminomateuze en niet-seminomateuze maligniteiten kon men concluderen 

dat er geen duidelijk verband is tussen de consumptie van yoghurt en teelbalkanker (17). De studie van 

Davies et al. (Engeland) publiceerde gelijkaardige resultaten. Uit die studie bleek dat de cases, de 
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mannen met testiskanker, 1,32 x/week yoghurt consumeerden. De controles uit de populatie gaven aan 

1,24 x/week yoghurt in te nemen. In dit onderzoek kon dus ook geen significante associatie worden 

genoteerd (19).  

Borstkanker 
Uit de gegevens van het Belgian Cancer Registry van 2008 blijkt duidelijk dat borstkanker zeer frequent 

voorkomt bij vrouwen in België. De leeftijdsgestandaardiseerde incidentieratio voor vrouwen is 106.0 

(n/100.000 persoonsjaren). Dit is dan ook de meest frequent voorkomende tumor bij vrouwen (35,3%). 

Het cumulatieve risico om tegen de leeftijd van 74 jaar deze diagnose te krijgen, is 11,3%. Heel wat 

vrouwen zullen dus tijdens hun leven met deze ziekte geconfronteerd worden. Bovendien is borstkanker 

ook de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen (20,2%). De WSR voor mortaliteit is 19,4 (n/100.000 

persoonsjaren). In Vlaanderen werd de laatste jaren wel een significante afname in mortaliteit genoteerd. 

De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 62 jaar. Borstkanker kan ook voorkomen bij mannen, maar is zeer 

zeldzaam (0,3%). Deze maligniteiten zijn dan ook zeer zelden een oorzaak van overlijden bij mannen 

(0,2%) (4).  

Hieronder zullen enkel de maligne afwijkingen van de borst besproken worden. Deze tumoren 

manifesteren zich vaak met een pijnloze knobbel, huid- of tepelintrekking, oedeem van de huid of 

(bloederig) vochtverlies uit de tepel. De meeste risicofactoren die hieronder aangehaald worden kunnen 

in verband gebracht worden met een langdurige blootstelling aan seksuele hormonen. Dit zou dan ook 

de belangrijkste oorzaak zijn van deze aandoening. Gekende risicofactoren voor borstkanker zijn: 

leeftijd, geografische factoren (hoogste incidentie bij de blanke bevolking van Noord-Amerika en West-

Europa), vroege menarche en laattijdige menopauze, nullipariteit en eerste zwangerschap op latere 

leeftijd, voorgeschiedenis van goedaardige borstafwijkingen, blootstelling aan ioniserende straling, 

voeding (alcohol en obesiteit), hormonale medicatie en genetische predispositie (mutaties in het BRCA-

1 en BRCA-2 gen)(24). 

1. Reviews 
Hieronder worden de resultaten uit drie reviews besproken. De eerste review werd gepubliceerd door 

Jain en wordt ook bij de andere kankertypes gebruikt. In deze review werden zeventien studies 

opgenomen (6).  

De tweede review van Michels et al. bevat enkel prospectieve cohort studies en nested case-control 

studies waarbij gegevens over de voedselinname steeds verzameld werden voordat de diagnose van 

borstkanker werd gesteld. Op deze manier wilden de auteurs eventuele recall bias vermijden. In deze 

recente review werden twaalf cohort studies en één pooled analysis besproken. Alle onderzoeken zijn 

gepubliceerd tussen 1989 en 2003. Met uitzondering van twee cohort studies (John et al., Cho et al.) 

werden alle deze studies ook besproken in de review van Moorman et al. Twee cohort studies (Toniolo 

et al., Knekt et al.) werden ook opgenomen in de review van Jain.(25).  
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Tabel 6: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en testiskanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Case-Control studies 

McGlynn et al. 2006(18) VS 928+767 3  

Wel vs. geen 

OR: 

0.64 (0.29-1.45) 

 

Garner et al. 2003(23) Canada 744+601 3  

Kwintiel 5 vs. 1 

OR: 

1.40 (0.93-2.12) 

 

0.12 

 

Tabel 7: De associatie tussen melkconsumptie en testiskanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Case-Control studies 

Stang et al. 2006(17) Duitsland Kinderen: 797+269 

Moeders: 313+168 

2 +20 porties/maand 

+20 porties/maand 

1.37 (1.12-1.68) 

1.21 (0.86-1.70) 

 

Davies et al. 1996(19) Engeland  

Cases: 129 

kankercontroles: 211 

Populatiecontroles: 184 

3 (vs. cases) 

Kankercontroles 

Populatiecontroles 

(vs. populatiecontroles) 

cases 

Pints/dag: 

0.94 

0.80 

OR: 

1.39 (1.19-1.63) 

 

McGlynn et al. 2006(18) VS 928+767 3 Volle melk 

2% melk 

1% melk 

Magere melk 

1.00 

1.53 (1.11-2.12) 

0.21 (0.03-1.76) 

1.51 (0.65-3.51) 

 

Sigurdson et al. 1999(20) VS 136+160 6  

Niet-seminomen: 

Kwartiel 4 (vs1) 

Seminomen: 

Kwartiel 4 (vs1) 

Gemengde kiemceltumoren: 

Kwartiel 4 (vs1) 

OR: 

 

0.5 (0.2-1.6) 

 

0.6 (0.2-1.7) 

 

0.4 (0.1-1.7) 

 

 

0.32 

 

0.41 

 

0.26 

Garner et al. 2003(23) Canada 744+601 3  

Kwintiel 5 vs. 1 

OR: 

1.23 (0.79-1.92) 

 

0.27 
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Tabel 8: De associatie tussen kaasconsumptie en testiskanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Case-Control studies 

Garner et al. 2003(23) Canada 744+601 3  

Kwintiel 5 vs. 1 

OR: 

1.87 (1.22-2.86) 

 

<0.001 

Stang et al. 2006(17) Duitsland Kinderen: 797+269 

Moeders: 313+168 

2 +20 porties/maand 

+20 porties/maand 

1.27 (0.99-1.63) 

0.83 (0.56-1.22) 

 

 

Tabel 9: De associatie tussen yoghurtconsumptie en testiskanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Case-Control studies 

Stang et al. 2006(17) Duitsland Kinderen: 797+269 

Moeders: 313+168 

2 +20 porties/maand 

+20 porties/maand 

0.82 (0.62-1.08) 

0.89 (0.59-1.32) 

 

Davies et al. 1996(19) Engeland  

Cases: 129 

kankercontroles: 211 

Populatiecontroles: 184 

3  

Cases 

Kankercontroles 

Populatiecontroles 

x/week: 

1.32 

1.13 

1.24 
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De laatste review werd gerealiseerd door Moorman et al. en bevat zowel cohort studies als case-control 

studies. In totaal werden tien cohort studies en zesendertig case-control studies geïncludeerd in deze 

publicatie (26).  

Totale zuivelproducten: 
Drie cohort studies toonden een statistisch significante inverse relatie aan tussen de consumptie van 

totale zuivelproducten en het risico op borstkanker. Toniolo et al. vonden een RR van 0,59 (95% BI = 

0,35 - 0,99) en Knekt et al. noteerden een RR van 0,42 (95% BI = 0,23 - 0,78) (25, 26).  

Shin et al. zagen dit verband ook, maar enkel bij premenopauzale vrouwen (RR = 0,73; 95% BI = 0,58 - 

0,92) (25-27). 

Daarnaast werden ook enkele case-control studies gevonden. De resultaten voor de associatie tussen 

consumptie van totale zuivelproducten en borstkanker waren inconsistent. Twee studies (Kato et al., 

Katsouyanni et al.) noteerden een negatieve relatie. (6, 26). Twee andere studies (Toniolo et al., 

Talamini et al.) spraken deze resultaten echter tegen. Zij vonden een positieve associatie (26). Nog 

zeven andere studies stelden dan weer helemaal geen duidelijk verband vast (6, 26). 

Totale melk 
Sommige artikels maakten geen onderscheid in vetgehalte bij de consumptie van melk en deze studies 

worden hier in een aparte tabel besproken. 

Wanneer we kijken naar de publicaties die de relatie tussen borstkanker en totale melkconsumptie 

onderzochten, vinden we inconsistente resultaten. Drie cohort studies suggereerden een negatieve 

associatie: Shin et al. vonden een statistisch significant negatief verband bij premenopauzale vrouwen 

(RR = 0,69; 95% BI = 0,54 - 0,87). Bij postmenopauzale vrouwen werd dit verband niet gevonden (25-

27). Hjartaker et al. vonden eveneens een statistisch significante negatieve associatie bij 

premenopauzale vrouwen wanneer men keek naar de consumptie van melk op kinderleeftijd en 

volwassen leeftijd (RR = 0,51; 95% BI = 0,27 - 0,96) (25, 26). Ook Knekt et al. vonden die omgekeerde 

relatie. Het relatief risico voor de hoogste consumptie t.o.v. de laagste bedroeg 0,42 (95% BI = 0,24 - 

0,74; P-trend = 0,003). Het ging hier echter over de consumptie van niet-gefermenteerde melk. Voor de 

consumptie van gefermenteerde melk werd geen verband gevonden (6, 25, 26). 

Twee cohort studies vonden een positieve associatie, maar deze relatie was niet statistisch significant: 

Gaard et al. (pre-en postmenopauzaal) constateerden een RR van 1,71 (95% BI = 0,86 - 3,38; P-trend = 

0,30). Ursin et al. (pre-en postmenopauzaal) rapporteerden een RR van 1,48 (P-trend = 0,40) (25, 26). 

Nog twee andere cohort studies (Voorrips et al. en Key et al.) vonden dan weer helemaal geen associatie 

(25, 26).  

Daarnaast werden ook enkele case-control studies geanalyseerd. De resultaten waren hier eveneens 

inconsistent: Franceschi et al. vonden een negatieve associatie (RR = 0,81; P-trend < 0,05), vier studies 

(Talamini et al.(6), Ronco et al., Ewertz & Gill en Toniolo et al.) rapporteerden een positieve relatie 

(26).  

Daarnaast werden nog zes studies gevonden die helemaal geen significant verband konden vinden. (6, 

26). In het onderzoek van Holmberg et al. werden de analyses afzonderlijk verricht voor de vrouwen 
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≤50 jaar en de vrouwen boven de 50 jaar. In de laatste groep was het RR hoger, maar in beide 

leeftijdscategoriën was de relatie niet significant (26).  

Volle melk 
In deze literatuurstudie werden vijf cohort studies geïncludeerd die hierover resultaten verzameld 

hebben. Eén cohort studie vond een positieve associatie tussen de consumptie van volle melk en 

borstkanker (Gaard et al.) (25, 26). De vier overige studies (Byrne et al., Mills et al., Voorrips et al. en 

Shin et al.) konden geen enkele relatie noteren. Byrne et al. zagen wel een RR van 0,50, maar het 

betrouwbaarheidsinterval omvatte de referentiewaarde (95% BI = 0,1 - 2,1) en het verband was 

zodoende niet statistisch significant. Enkele van deze artikels keken ook afzonderlijk naar post- of 

premenopausale vrouwen, maar er werden geen andere gegevens gevonden (25, 26). 

Daarnaast bespreken we ook de resultaten van enkele case-control studies. Vier onderzoeken (Le et al., 

Hislop et al., Ronco et al. en Toniolo et al.) publiceerden een statistisch significante positieve associatie  

(6, 26). Mettlin et al. vonden ook een RR van 1,5, maar het betrouwbaarheidsinterval was 1,0-2,4. De 

relatie was dus borderline statistisch significant (6, 26).  

Andere resultaten werden gevonden in de studies van Lubin et al. en Iscovich et al. De eerste studie 

vond helemaal geen verband (6, 28). Iscovich et al. zagen daarentegen een verlaagd relatief risico (0,38), 

maar er werd geen betrouwbaarheidsinterval gepubliceerd en er kon bovendien geen dosis-respons 

relatie worden aangetoond (6, 26).  

Magere melk 
Enkele studies keken ook afzonderlijk naar de gevolgen van de inname van magere melk. Twee cohort 

studies (Shin et al. en Voorrips et al.) vonden geen associatie. In de publicatie van Shin et al. werden 

ook de resultaten van pre- en postmenopausale vrouwen afzonderlijk besproken. Er werden geen andere 

resultaten geconstateerd (25, 26).  

Daarnaast namen we ook zes case-control onderzoeken op in deze literatuurstudie. Vier publicaties 

(Ewertz & Gill, Mettlin et al., Lubin et al. en Ronco et al.) vonden helemaal geen associatie (6, 26, 28). 

Toniolo et al. noteerden een RR van 1,5. Er werd wel geen BI gepubliceerd, maar de P-waarde was 

0,011. Deze auteurs vonden dus een positieve relatie tussen magere melk en borstkanker (26, 28). De 

laatste studie van Le et al. beschreef een RR van 1,2. Er werden wel geen andere gegevens gepubliceerd 

(geen P-waarde, geen BI) (26, 28). 

Kaas 
Vijf cohort studies bestudeerden de relatie tussen kaasconsumptie en borstkanker. Geen enkel onderzoek 

vond een duidelijk statistisch significant verband (6, 26, 28). Shin et al. keken afzonderlijk naar post-en 

premenopausale vrouwen, maar ook bij deze subgroepen was er geen sprake van een associatie (27). 

Mills et al. vonden wel een RR van 1,43. Het betrouwbaarheidsinterval was echter 0,99 - 2,06 en 

omvatte dus de referentiewaarde. We kunnen dus zeggen dat deze studie een borderline statistisch 

significante relatie noteerde. In dit onderzoek onderzocht men ook postmenopausale vrouwen 

afzonderlijk. Nu was het RR iets lager (1,33; 95% BI = 0,89 - 2,00) (26, 28). 
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De case-control studies publiceerden verschillende resultaten. Twee onderzoeken (Toniolo et al. en Levi 

et al.) vonden een statistisch significante positieve associatie tussen de inname van kaas en het risico op 

borstkanker (26, 28). Levi et al. zagen een RR van 3,00 met een P-waarde van <0,01, maar er werd wel 

geen betrouwbaarheidsinterval gepubliceerd (26). Twee andere studies (Richardson et al. en Le et al.) 

konden besluiten dat er een borderline significante positieve relatie is. In beide onderzoeken was het RR 

verhoogd, maar het betrouwbaarheidsinterval omvatte steeds de referentiewaarde (6, 26, 28). Daarnaast 

waren er nog drie publicaties (Franceschi et al., Lubin et al. en Ronco et al.) die helemaal geen verband 

vonden (6, 26). Als laatste bespreken we nog de resultaten van de case-control studie van Van’t Veer et 

al. De auteurs van deze publicatie zagen een sterk gedaald RR van 0,26. Dit suggereerde een 

omgekeerde relatie, maar het betrouwbaarheidsinterval van dit onderzoek was zeer breed en bevatte 

steeds de 1.00-waarde (6, 26, 28). 

Yoghurt 
De cohort studie van Shin et al. onderzocht ook de associatie tussen yoghurtconsumptie en borstkanker. 

De analyses werden afzonderlijk uitgevoerd voor pre- en postmenopausale vrouwen. In beide groepen 

kon men geen verband vinden (27).  

Daarnaast bespreken we ook vijf case-control studies. De meest recente publicatie van Ronco et al. uit 

Uruguay publiceerde een statistisch significante negatieve relatie tussen de inname van yoghurt en het 

risico op borstkanker (RR = 0,41, 95% BI = 0,22-0,79) (26). Le et al. noteerde een gedaald RR (0,8), 

maar het betrouwbaarheidsinterval was 0,6 - 1,0 (6, 26). Alle andere artikels (Levi et al., Richardson et 

al. en Matos et al.) vonden geen significante associatie (6, 26).  

Meta-analyses (pooled analyse) 
Er werden ook twee publicaties gevonden die de data van verschillende studies gecombineerd hebben. 

Het eerste onderzoek was een pooled analysis van Missmer et al. In deze publicatie werd de data van 

acht prospectieve cohort studies, uitgevoerd in West-Europa en Noord-Amerika, gebruikt. Zo bekwam 

men een bestand van 7.379 cases en daarop werd een nested case-control design met een matching van 

1:10 toegepast. De resultaten van deze studie kunnen worden teruggevonden in  

Tabel 10. 

 

Tabel 10: De associatie tussen totale vloeibare en totale vaste zuivelconsumptie en borstkanker: resultaten voor alle 

vrouwen en afzonderlijk voor pre-en postmenopauzale vrouwen (29). 

 Alle vrouwen Premenopauzale vrouwen Postmenopauzale vrouwen 

Exposure RR 95% BI P-waarde RR 95% BI P-waarde RR 95% BI P-waarde 

Totale vloeibare 

zuivelconsumptie 
0.99 0.97-1.00 0.25 0.96 0.90-1.02 0.02 1.00 0.98-1.01 0.46 

Totale vaste 

zuivelconsumptie 
1.03 0.95-1.11 0.43 0.87 0.68-1.11 0.99 1.05 0.94-1.16 0.30 

 

Uit de tabel blijkt duidelijk dat er geen significante associatie kon aangetoond worden tussen de 

consumptie van totale vloeibare of vaste zuivelproducten en borstkanker bij vrouwen. Wanneer men 

afzonderlijk keek naar premenopauzale en postmenopauzale vrouwen detecteerde men geen verschillen 
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tussen deze categorieën. Er kon eveneens geen verband of trend aangetoond worden wanneer men de 

inname van de zuivelproducten indeelde in kwartielen.  

Daarnaast keek men ook naar de verschillende subgroepen van zuivelproducten. Ook nu vond men geen 

significante associatie. Alle gerapporteerde RRs voor een toename van de consumptie met 100g/d lagen 

tussen de 0,97 en 1,03 met uitzondering van een RR van 1,16 voor kaasconsumptie. Bovendien omvatte 

het 95% betrouwbaarheidsinterval steeds de 1,0-waarde (29).   

Een tweede onderzoek werd gepubliceerd door Boyd et al. Het is een meta-analyse waarin tien studies 

(1981-1990) geanalyseerd werden voor de melkconsumptie en zes studies voor de kaasconsumptie. Al 

deze onderzoeken werden reeds eerder besproken bij de reviews en werden ook opgenomen in de 

tabellen. Boyd et al. berekenden het gecombineerde RR en dat bedroeg 1,17 (95% BI = 1,04 - 1,31) voor 

de melkconsumptie en 1,17 (95% BI = 1,02 – 1,36) voor de consumptie van kaas. Deze gegevens 

suggereren een licht gestegen risico op borstkanker bij inname van deze zuivelproducten (28).  

Ovariumkanker 
De leeftijdsgestandaardiseerde incidentieratio (WSR) voor ovariumkanker in het Belgische 

kankerregister van 2008 bedraagt 8,7 (n/100.000 persoonsjaren). Daarmee is dit type kanker de 7
de

 meest 

frequente tumor bij vrouwen (3,2%). Daarenboven is het de 2
de

 meest voorkomende gynaecologische 

kanker. De WSR voor mortaliteit is 5,0. Ovariumkanker is dus de 5
de

 meest frequente doodsoorzaak bij 

vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 65 jaar (4).  

De volgende risicofactoren zijn gekend: nullipariteit, infertiliteit, heriditair borst/ovariumcarcinoom-

syndroom en gebruik van talk perineaal. Er zijn ook beschermende factoren zoals zwangerschap, lactatie 

en orale anticonceptie. De oorzaak voor deze beschermende mechanismen zou het lager aantal ovulaties 

zijn bij deze groepen vrouwen. Elke ovulatie zou een risico betekenen tot het ontwikkelen van een 

ovariumcarcinoom (30). 

1. Reviews 
Hieronder worden twee reviews besproken die handelen over het verband tussen zuivelconsumptie en 

het risico op ovariumkanker. In de grote review van Jain werden drie studies opgenomen met gegevens 

over ovariumkanker (6). Deze onderzoeken werden ook besproken in de meta-analyse van Larsson et al. 

(zie verder) (31). De resultaten waren zeer uiteenlopend: De studie van Mettlin et al. vond een statistisch 

significante positieve associatie met volle melk (RR = 3,1; 95% BI = 1,8 - 5,1, P-trend < 0,001), maar 

een zwakke omgekeerde relatie met magere melk en melk met een vetgehalte van 2%. Mori et al. 

vonden daarentegen een omgekeerde relatie met melkconsumptie (RR = 0,6; 95% BI = 0,4 - 1,0). In 

deze studie werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende types melk. De derde studie (Risch 

et al.) vond geen enkele associatie (6).  
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Tabel 11: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en borstkanker. 

Studie Land # pers. in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur 

(j) 

 
RR (95% BI) 

P-trend 

Alle vrouwen Premenopausale 

vrouwen 

Postmenopausale 

vrouwen 

Cohort studies 

Shin et al. 2002(25-27) VS 88.691 16  > 3 vs. 1/dag  0,73 (0,58-0,92) 0,97 (0,85-1,12)  

Toniolo et al. 1994(25, 26) New York City 14.291 6  Kwintiel 5 (285 g/dag) vs. 1 (37g/dag) 0,59 (0,35-0,99)   0,10 

Knekt et al. 1996(6, 25, 26) Finland 4697 25 Tertiel 3 vs. 1 0,42 (0,23-0,78)   0,02 

Case-Control studies 

Kato et al.1992(6, 26) Japan 908+908 / Dagelijks vs. <2/ week 0,71    0,006 

Katsouyanni et al. 1986(6, 26) Griekenland 120+120 /  Geen cijfers gegeven   < 0,10 

Toniolo et al. 1989(26) Italië 499+250 / Kwartiel 4 vs. 1 2,5   0,001 

Talamini et al. 1984(6, 26) Italië 373+368 /  5 vs.  2d/week 3,2 (1,8-5,8)    

Potischman et al. 2002(26) VS 1451+568 / > 19.5 vs. < 7/week  1,00 (NS)   

Moysich et al. 1998(26) VS 192+154 /  Geen cijfers 

gegeven: NS 

   

Witte et al. 1997(26) VS 222 (zussen) + 140 /   Geen cijfers gegeven: 

Geen verband 

  

Landa et al. 1994(26) Spanje 100+100 / Tertiel 3 vs. 1 1,76 (NS)    

Goodman et al. 1992(6, 26) Hawaii 296+272 / Categorie 4 vs. 1   1,10 (NS)  

Ingram et al. 1991(6) Australië 209+99 / Mediane inname vs. geen 1,3 (0,7-2,2)    

Ronco et al. 2002(26) Uruguay 222+111 / Tertiel 3 vs. 1 1,16 (0,62-2,16)   0,65 

 
Tabel 12: De associatie tussen totale melkconsumptie en borstkanker. 

Studie Land 

# personen in de 

studie (controles + 

cases) 

Duurtijd van 

opvolging (j) 

 RR (95% BI) P-trend 

Alle vrouwen Premenopausale 

vrouwen 

Postmenopausale 

vrouwen 

Cohort studies 

Shin et al. 2002(25-27) VS 88.691 16  >1/dag vs. 3/ maand  0,69 (0,54-0,87) 1,01 (0,87-1,17)  

Hjartaker et al. 2001(25, 26) Noorwegen 48.844 6.2 (mean) Hoog vs. laag  0,51 (0,27-0,96)   

Knekt et al. 1996(6, 25, 26) Finland 4697 25 Tertiel 3 vs. 1 0,42 (0,24-0,74)   0,003 

Gaard et al. 1995(25, 26) Noorwegen 25.892 7-13 5 vs. 1 glazen/week 1,71 (0,86-3,38)   0,30 

Ursin et al. 1990(25, 26) Noorwegen 15.914 11.5 2 vs. <1 glazen/dag 1,48 (NS)   0,40 

Voorrips et al. 2002(25, 26) Nederland 62.573 6 Kwantiel 5 vs. 1   0,91 (0,67-1,24) 0,32 

Key et al. 1999(25, 26) Japan 34.759 10 5 vs. 1/week 0,96 (0,76-1,22)   0,770 

Case-Control studies 

Franceschi et al. 1995(26) Italië 2588+2569 / Kwintiel 5 vs. 1 0,81   <0,05 

Talamini et al. 1984(6, 26, 28) Italië 373+368 /  5 vs.  2d/week 3,2 (1,8-5,8)    

Ronco et al. 2002(26) Uruguay 222+111 / Tertiel 3 vs. 1 1,99 (1,04-3,83)   0,04 

Ewertz & Gill 1990(26, 28) Denemarken 1336+1486 / Categorie 5 vs. 1 1,45 (1,02-2,07)    

Toniolo et al. 1989(26, 28) Italië 499+250 / Categorie 4 vs. 1 1,73 (1,16-2,60)    

Holmberg et al. 1994(26) Zweden 432+265 / Hoogste vs. laagste 

 
 50 jaar: 0,9 (0,4-2,3) 

> 50 jaar: 1,3 (0,8-2,2) 

   

Levi et al. 1993(26) Zwitserland 318+107 / Tertiel 3 vs. 1 1,00 (NS)    

Richardson et al. 1991(6, 26, 28) Frankrijk 515+409 / Categorie 3 vs. 1 

 

Geen cijfers gegeven: 

Niet significant 

   

Ingram et al. 1991(6, 26, 28) Australië 209+99 / Gemiddelde inname vs. geen 0,9 (0,5-1,6)    

Matos et al. 1991(26, 28) Argentinië 205+196 /  Geen cijfers gegeven: 

Niet significant 

   

Van’t Veer et al. 1989(6, 26, 28) Nederland 289+133 / Geen 

Categorie 4 (>225g) 

1.00 

0.82 (0.43-1.57) 
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Tabel 13: De associatie tussen kaasconsumptie en borstkanker. 

Studie Land 

# personen in 

de studie 

(controles + 

cases) 

Duurtijd van 

opvolging (j) 

 RR (95% BI) P-trend 

Alle vrouwen Premenopausale 

vrouwen 

Postmenopausale 

vrouwen 

Cohort studies 

Shin et al. 2002(27) VS 88.691 16 >4 vs. ≤1/week  1,02 (0,84-1,24) 0,99 (0,88-1,12)  

Voorrips et al. 2002(26) Nederland 62.573 6 Kwantiel 5 vs. 1   0,94 (0,67-1,31) 0,78 

Key et al. 1999(26) Japan 34.759 10 ≥5 vs. ≤1/week 1,13 (0,85-1,51)   0,239 

Knekt et al. 1996(6, 26) Finland 4697 25 Tertiel 3 vs. 1 1,25 (0,75-2,08)   0,66 

Mills et al. 1989(26, 28) California 20.341 6 Categorie 3 (≥3x/week) vs. 1 

(≤2x/maand) 

1,43 (0,99-2,06)   1,33 (0,89-2,00) 0,03 

Case-Control studies 

Levi et al. 1993(26) Zwitserland 318+107 / Tertiel 3 vs. 1 3,00   <0,01 

Toniolo et al. 1989(26, 28) Italië 499+250 / Categorie 4 vs. 1 2,6 (1,7-4,0)    

Richardson et al. 1991(6, 26, 28) Frankrijk 515+409 / Categorie 3 vs. 1 1,4 (1,0-1,9)    

Le et al. 1986(6, 26, 28) Frankrijk 1950+1010 / Categorie 3 vs. 1 1,5 (1,0-2,3)   0,01 

Franceschi et al. 1995(26) Italië 2588+2569 / Kwintiel 5 vs. 1 0,98   >0,05 

Lubin et al. 1981(6, 26, 28) Canada 826+577 / Categorie 3 vs. 1 1,11 (0,9-1,4)    

Ronco et al. 2002(26) Uruguay 222+111 / Tertiel 3 vs. 1 0,83 (0,46-1,51)   0,53 

Van’t Veer et al. 1989(6, 26, 28) Nederland 289+133 / >60g vs. geen 0,26 (0,07-1,05)    

 

Tabel 14: De associatie tussen yoghurtconsumptie en borstkanker. 

Studie Land 

# personen in 

de studie 

(controles + 

cases) 

Duurtijd van 

opvolging (j) 

 RR (95% BI) P-trend 

Alle vrouwen Premenopausale 

vrouwen 

Postmenopausale 

vrouwen 

Cohort studies 

Shin et al. 2002(27) VS 88.691 16 >4/week vs. geen  0,95 (0,66-1,37) 0,94 (0,77-1,14)  

Case-Control studies 

Ronco et al. 2002(26) Uruguay 222+111 / Tertiel 3 vs. 1 0,41 (0,22-0,79)   0,008 

Le et al. 1986(6, 26) Frankrijk 1950+1010 / Dagelijks vs. geen 0,8 (0,6-1,0)   0,02 

Levi et al. 1993(26) Zwitserland 318+107 / Tertiel 3 vs. 1 0,9 (NS)    

Richardson et al. 1991(6, 26) Frankrijk 515+409 /  Geen cijfers gegeven: 

Niet significant 

   

Matos et al. 1991(26) Argentinië 205+196 /  Geen cijfers gegeven: 

Niet significant 
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Een tweede review (Schulz et al.) includeerde drie cohort studies en vijftien case-control studies. Twee 

cohort studies werden ook opgenomen in de pooled analyse van Genkinger et al. en in de meta-analyse 

van Larsson et al. De cohort studie van Bertone et al. werd enkel in deze review besproken. Alle case-

control studies, uitgezonderd één (Shu Xo et al.), werden ook geanalyseerd in de meta-analyse van 

Larsson et al. De hierboven vermelde artikels van Mettlin et al. en Mori et al. werden ook in deze 

review behandeld. De volgende resultaten werden gepubliceerd. 

1.1 Cohort studies  

Totale zuivelconsumptie 
Kushi et al. vonden een borderline statistisch significante positieve associatie tussen ovariumkanker en 

totale zuivelconsumptie (RR = 1,76; 95% BI = 0,99 - 3,13) (32). 

Volle melk 
Fairfield et al. noteerden een RR voor volle melkinname van 1.18 (95% BI = 0.68 - 2.03) (32). 

Magere melk 
Twee van de cohort studies (Kushi et al., Fairfield et al.) deden ook onderzoek naar de inname van 

magere melk en vonden allebei een verhoogd RR. Deze associatie was borderline statistisch significant 

in de publicatie van Kushi et al. Fairfield et al.noteerde een RR van 1,32 (95% BI = 0,97-1,82) (32). 

Yoghurt 
Fairfield et al. publiceerden een RR van 1,26 (95% BI = 0,59 - 2,67) voor de consumptie van yoghurt. In 

deze studie kon dus geen statistisch significante associatie worden aangetoond (32). 

Kaas 
De resultaten voor de inname van kaas waren inconsistent. Twee studies (Bertone et al., Fairfield et al.) 

toonden een verlaagd risico op ovariumkanker. In het onderzoek van Fairfield et al. was deze associatie 

statistisch significant..In de publicatie van Bertone et al. was dat echter niet het geval. In een laatste 

studie van Kushi et al. daarentegen zag men dat het RR toenam met hogere inname van kaas, maar ook 

deze associatie was niet statistisch significant (32). 

1.2 Case-control studies 

Totale zuivelconsumptie 
Vier artikels onderzochten de invloed van totale zuivelinname op ovariumkanker. De resultaten waren 

niet conclusief. Geen enkele van deze studies vond statistisch significante resultaten. Shu XO et 

al.publiceerden wel een daling van de OR bij een hogere inname van zuivel, maar het 

betrouwbaarheidsinterval omvatte steeds de referentiewaarde. Twee andere studies (McCann et al., 

Zhang et al.) vonden een gestegen OR, maar ook hier maakte de referentiewaarde deel uit van het 

betrouwbaarheidsinterval (32).  

Totale melkconsumptie 
Vijf studies keken naar de gevolgen van totale melkconsumptie. Drie studies vonden geen duidelijke 

associatie met ovariumkanker.  
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Twee andere studies daarentegen noteerden een inverse relatie. Yen et al. vonden een RR van 0,45 (95% 

BI = 0,28 - 0,74). Deze associatie was dus statistisch significant. Mori et al. publiceerden een RR van 

0,6 (95% BI = 0,4 - 1,0). Bij deze publicaties omvatte het betrouwbaarheidsinterval de referentiewaarde. 

We kunnen hier dus spreken van een borderline statistisch significante omgekeerde relatie. Daarnaast 

keek men hier ook afzonderlijk naar de verschillende leeftijdsgroepen. Bij oudere vrouwen (>50 jaar) 

was het verband niet langer statistisch significant (32). 

Volle melk 
Twee studies vonden een statistisch significante toename in risico op ovariumkanker bij hogere inname 

van volle melk. Vooral de studie van Mettlin et al. noteerde zeer overtuigende cijfers. De OR bedroeg 

3,1 met een 95% BI van 1,8 - 5,5. Deze resultaten zijn echter in tegenspraak met de conclusies uit vier 

andere onderzoeken waar telkens geen duidelijk verband kon aangetoond worden (32).  

Magere melk 
Twee studies vonden een statistisch significante omgekeerde relatie voor magere melk. Een derde studie 

van Bertone et al. zag ook een gedaalde OR, maar hier was het BI = 0,46 - 1,0. De verband was dus iets 

minder overtuigend, maar wel nog steeds borderline statistisch significant. Daarnaast werden nog drie 

onderzoeken geïncludeerd die geen duidelijke relatie konden waarnemen (32). 

Yoghurt 
Cramer DW et al. (1989) vonden een statistisch significante positieve relatie voor de consumptie van 

yoghurt. Drie andere studies vonden helemaal geen duidelijke associatie (32).  

Kaas 
Eén artikel noteerde een borderline statistisch significante positieve associatie voor de consumptie van 

cottage cheese. Alle andere studies die deze relatie onderzochten, vonden geen duidelijk relatie. Webb et 

al. noteerden wel een gestegen OR (1,38), maar de relatie was niet statistisch significant. Twee andere 

studies vonden daarentegen een gedaalde OR, maar ook deze associaties waren telkens niet statistisch 

significant (32).  

2. Meta-analyses 
Daarnaast worden hier ook de resultaten van twee meta-analyses besproken. De eerste studie is een 

pooled analyse van Genkinger et al. en bevat de data van twaalf prospectieve cohort studies. Drie studies 

uit deze analyse worden ook in andere publicaties besproken. De resultaten van de afzonderlijke studies 

worden niet in het artikel weergegeven en worden dus ook niet afzonderlijk opgenomen in de tabellen. 

De resultaten van de meta-analyse worden wel besproken in de tabellen (33).  

Het tweede onderzoek is de meta-analyse van Larsson et al. (31). Zoals hierboven reeds vermeld, 

werden verschillende studies uit deze meta-analyse ook opgenomen in de review van Schulz et al. (32).  

Totale zuivelconsumptie 

In de studie van Larsson et al. werd, in tegenstelling tot de meta-analyse van Genkinger et al., ook 

gekeken naar de totale zuivelconsumptie. Zeven studies (vijf case-control en twee cohort) hadden 

resultaten over de gevolgen van totale zuivelconsumptie op het risico op ovariumkanker. Slechts drie 
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publicaties werden nog niet besproken in voorgaande alinea’s. De resultaten zijn tegenstrijdig: Larsson 

et al. vonden een statistisch significante positieve associatie, maar Goodman et al. daarentegen 

noteerden een statistisch significante negatieve relatie. De andere artikels bekwamen steeds een gestegen 

OR, maar het verband was nooit statistisch significant. Alleen Kushi et al. bekwamen een borderline 

statistisch significante positieve associatie. Wanneer de gecombineerde RRs voor enerzijds de vijf case-

control studies en anderzijds de twee cohort studies berekend werden, vonden de auteurs in 

respectievelijke studies de volgende resultaten: een RR van 0,99 (95% BI = 0,69 - 1,43) en een RR van 

1,66 (95% BI = 1,19 - 2,31). De relatie tussen totale zuivelconsumptie en ovariumkanker was dus 

statistisch significant wanneer men afzonderlijk keek naar de cohort onderzoeken. Er werd ook rekening 

gehouden met de heterogeniciteit tussen de verschillende studies. Die heterogeniciteit was significant 

voor de case-control studies, maar niet voor de cohort onderzoeken. Meer specifiek bleek vooral de 

studie van Goodman et al. die hoge heterogeniciteit onder de case-control studies te verklaren. Daarom 

werd een gecombineerd RR berekend voor alle studies, uitgezonderd voor het werk van Goodman et al. 

Het resultaat was een RR van 1,34 (95% BI = 1,10 - 1,63). Nu was de relatie dus ook statistisch 

significant in de case-control onderzoeken (31).  

Melk 

In de studie van Genkinger et al. werd eerst de groep met de hoogste inname (500 g/d) van melk 

vergeleken met de groep met de laagste inname (0 g/d) en men vond een gecombineerd RR van 1,11 

(95% BI = 0,87 - 1,41). Een klein aantal personen consumeerde meer dan 750 g melk per dag. In deze 

groep werd een toename van het risico op ovariummaligniteiten (RR = 1,23, 95% BI = 0,79 - 1,92) 

geobserveerd, maar deze relatie was dus niet statistisch significant. Daarna werden ook afzonderlijke 

analyses uitgevoerd voor volle en magere melk, maar de auteurs vonden geen andere resultaten. Deze 

publicatie zal dan ook niet meer vermeld worden in de afzonderlijke hoofdstukken (33).  

In de andere studie, de meta-analyse van Larsson et al., werd het gecombineerde RR voor totale 

melkconsumptie van zeven case-control studies en één cohort studie berekend en het resultaat was 0,87 

(95% BI = 0,68 - 1,10). Uit onderzoek bleek wel dat er een significante heterogeniteit was tussen de 

verschillende studies. De meeste geïncludeerde artikels werden reeds besproken, met uitzondering van 

de publicaties van Larsson and Wolk, Goodman et al. en Pan et al. In de cohort studie van Larsson and 

Wolk noteerde men een borderline statistisch significante positieve relatie. Ook Pan et al. vonden een 

gestegen OR, maar het BI omvatte de referentiewaarde. Deze resultaten zijn in strijd met de bevindingen 

van Goodman et al. Dit onderzoek publiceerde een OR van 0,64 (95% BI = 0,45 - 0,91). Dit impliceerde 

dus een statistisch significante omgekeerde relatie (31).  

Larsson et al. voerden ook afzonderlijke analyses uit voor magere en volle melk: 

Magere melk 
Het gecombineerde RR voor magere melk met resultaten uit 8 case-control studies was 0,80 (95% BI = 

0,64 - 1,01), maar ook nu was de heterogeniteit tussen de verschillende studies zeer groot. De meeste 

afzonderlijke case-control studies werden reeds besproken in de review van Schulz et al., uitgezonderd 
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de publicaties van Goodman et al. en Pan et al. De resultaten waren respectievelijk 0,59 (95% BI = 0,41 

- 0,83) en 1,19 (95% BI = 0,86 - 1,67). Het is dus moeilijk om uitgaande van deze resultaten een besluit 

te formuleren.  

Daarnaast keek men ook naar de resultaten uit drie cohort studies. De heterogeniteit was nu niet 

significant en het gecombineerde RR was 1,35 (95% BI = 1,09-1,68). De relatie tussen magere melk en 

ovariumkanker was dus statistisch significant wanneer men afzonderlijk keek naar de resultaten uit de 

cohort studies (31).  

Volle melk 

Voor volle melk vond men cijfers in zeven case-control en twee cohort studies. Er was een significante 

heterogeniteit tussen alle onderzoeken, maar niet tussen de cohort studies . Het gecombineerde RR was 

1,27 (95% BI = 0,97 - 1,68) voor de case-control studies en 1,17 (95% BI = 0,81 - 1,68) voor de cohort 

studies. Uit verder onderzoek bleek dat de heterogeniciteit tussen de studies vooral het gevolg was van 

twee studies (Mettlin et al. en Cramer et al.). Daarom werd het gecombineerde RR nu herberekend voor 

alle studies, uitgezonderd de twee afwijkende onderzoeken en het resultaat was een RR van 1,20 (95% 

BI = 1,03 - 1,41). Men vond nu dus een statistisch significante positieve associatie. Alleen de 

afzonderlijke case-control studie van Goodman et al. werd nog niet eerder besproken, maar dit 

onderzoek kon geen duidelijk verband aantonen tussen ovariumkanker en de consumptie van volle melk 

(OR = 1,06; 95% BI = 0,72 - 1,54) (31).  

Kaas 
Er werd ook onderzoek verricht naar de consumptie van harde kaas. Het gecombineerde RR volgens de 

analyse van Genkinger et al.was 1,30 (95% BI = 0,96 - 1,78) voor de hoogste consumptie (125 - 249,9 

g/d) t.o.v. de laagste consumptie (0 g/d) (33).  

In de studie van Larsson et al. werden tien studies (zeven case-control en drie cohort studies) gevonden 

die resultaten hadden over het risico bij frequente kaasconsumptie. Er kon geen significante 

heterogeniteit gevonden worden tussen deze studies. Het gecombineerde RR was 0,95 (95% BI = 0,80 - 

1,12). Twee van de zeven case-control studies hadden ook afzonderlijke resultaten voor cottage cheese. 

Bij exclusie van deze resultaten werden geen andere bevindingen gevonden (RR = 0,92; 95% BI = 0,75 - 

1,13). Larsson et al. concludeerden dus dat er geen significante relatie kon gevonden worden (31).  

Yoghurt 
In beide meta-analyses werd ook gekeken naar de gevolgen van yoghurtconsumptie op het risico op 

ovariummaligniteiten. Uit de studie van Genkinger et al. bleek dat personen met een yoghurtconsumptie 

van 114 g/d een gecombineerd RR hadden van 1,04 (95% BI = 0,86 - 1,24) t.o.v. mensen die geen 

yoghurt aten (33). Vergelijkbare resultaten werden gevonden in de meta-analyse van Larsson et al. 

Zeven case-control en twee cohort studies werden geanalyseerd en er werd een gecombineerd RR 

berekend van 1,13 (95% BI = 0,96 - 1,33). Er werd geen heterogeniteit tussen de verschillende studies 

gevonden (31).  
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3. Cohort studies 
Daarnaast vonden we ook nog twee andere cohort studies. In een eerste prospectief onderzoek van 

Schulz et al. (Europa) werd geen statistisch significante associatie gevonden tussen zuivelconsumptie en 

ovariummaligniteiten. De HR voor de hoogste innamegroep (209 g/dag) t.o.v. de laagste innamegroep 

(<131 g/dag) was 0,58 (95% BI = 0,26 - 1,29, P trend = 0,28).  

Ook wanneer de analyses afzonderlijk uitgevoerd werden voor de verschillende zuivelproducten kon 

geen duidelijke relatie worden aangetoond (34). 

In een andere studie onderzochten Koralek et al. (VS) 31.925 vrouwen in ‘The Breast Cancer Detection 

Demonstration Project follow-up cohort’. Zij vonden een gedaald risico op ovariumkanker bij vrouwen 

die vier of meer porties zuivel per dag consumeerden t.o.v. diegenen die minder dan één portie aten. Het 

RR was 0,42 (95% BI = 0,20 - 0,89; P-trend = 0,07). Het risico op ovariummaligniteiten bleek ook iets 

lager te zijn bij vrouwen die frequent melk met een vetgehalte van 2% consumeerden. Verder werd geen 

duidelijke relatie gevonden voor kaas-, totale melk-, magere melk- en volle melkinname (35). 

Endometriumkanker 
In de statistieken van 2008 van het Belgian Cancer Registry vinden we de epidemiologische gegevens 

voor carcinomen van het corpus uteri. De leeftijdsgestandaardiseerde incidentieratio (WSR) voor dit 

type kanker is 13,1 (n/100.000 persoonsjaren). Deze tumoren zijn daarmee de 4
de

 meest voorkomende 

kanker bij vrouwen. Bovendien is endometriumkanker de meest frequente gynaecologische tumor. Het 

cumulatieve risico voor vrouwen tot 74 jaar om deze diagnose te krijgen, bedraagt 1,7%. De WSR voor 

mortaliteit is 1,4 (n/100.000 persoonsjaren). Carcinomen van het corpus uteri komen voornamelijk voor 

op oudere leeftijd met een gemiddelde leeftijd waarop de diagnose gesteld wordt van 68 jaar (4). 

Deze maligniteiten ontstaan meestal door een onevenwicht in de oestrogeen-progestageenbalans. 

Oestrogeenoverwicht is een belangrijke risicofactor voor endometriumkanker. Daaruit volgt dat 

nullipariteit, vroegtijdige zwangerschap, laattijdige menopauze en leverinsufficiëntie met geremde 

afbraak van oestrogenen gepaard gaan met een verhoogd risico. Daarnaast blijkt monotherapie met 

oestrogenen voor menopauzale klachten ook een zeer belangrijke risicofactor te zijn. Een klassiek 

beschreven triade bij het endometriumcarcinoom is: obesitas, hypertensie en diabetes. Dit wordt ook wel 

het corpus cancer syndrome genoemd. Vooral obesitas lijkt hierbij een grote rol te spelen (36).  

1. Reviews 
Hieronder worden de resultaten van twee publicaties besproken per type zuivel. In de review van Jain 

beschrijft men de resultaten uit vijf verschillende studies (6). Daarvan worden drie case-control studies 

en één cohort studie eveneens in de meta-analyse van Bandera et al. behandeld (6, 37). In deze laatste 

meta-analyse worden daarnaast nog twaalf andere onderzoeken besproken (37).  
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Tabel 15: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en ovariumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Fairfield et al. 2004(33, 35) VS 80.326 16  0,59 (0,41-0,87)  

Kushi et al. 1999(31-33) VS 29.083 10  Hoog (>23 porties/week) vs.  

Laag (<9 porties/week) 

1,76 (0,99-3,13) 0,03 

Larsson and Wolk 2005(31, 33) Zweden 61.057 17 ≥4 vs. <4 porties/dag 1,61 (1,07-2,41) 0,02 

Schulz et al. 2007(34)* Europa 325.731 

 

8  

≥209 vs. <131 g/dag 

HR: 

0,58 (0,26-1,29) 

 

0,28 

Koralek et al. 2006(35)* VS 31.925 8,3 ≥4 vs. 0 porties/dag 0,42 (0,20-0,89) 0,07 

Case-Control studies 

     OR (95% BI)  

Goodman et al. 2002(31, 32) VS 607+558 6 >372 g/dag vs.  <94 g/dag 0,59 (0,41-0,87) 0,003 

Shu XO et al.1989(32) China 172+172 2 Hoog vs. laag 0,4 (NS)  

Salazar-Martinez et al. 2002(31, 32) Mexico 629+84 2 Hoogste vs. laagste tertiel 1,09 (0,50-2,36) 0,58 

McCann et al. 2003(31, 32) VS 696+124 5 Hoog (>348 g/dag) vs.  

laag (<61 g/dag) 

1,29 (0,70-2,39)  

Zhang et al. 2002(31, 32) China 652+254 1 Hoog (>27g/dag) vs.  

laag (<27 g/dag) 

1,18 (0,5-2,6) NS 

Pan et al. 2004(31) Canada 2.135+442 / Hoogste vs. laagste kwintiel 1,20 (0,89-1,62) 0,25 

 
Tabel 16: De associatie tussen melkconsumptie en ovariumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Larsson and Wolk 2005(33) Zweden 61.057 17 ≥2 porties/dag vs. geen 1,40 (0,99-1,98) 0,07 

Schulz et al. 2007(34)* Europa 325.731 
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≥264 vs. <55 g/dag 

HR: 

0,93 (0,70-1,25) 

 

0,88 

Koralek et al. 2006(35)* VS 31.925 8,3 ≥7 vs. 0 porties/dag 1,21 (0,61-2,44) 0,58 

Meta-analyse: 

Genkinger et al. 2006(33) 

  

553.217 

/  

≥500 vs. 0g/d 

 

1,11 (0,87-1,41) 

 

0,43 

Case-Control studies 

     OR (95% BI)  

Mori et al. 1988(6, 31, 32) Japan 110+110 / Dagelijkse inname melk 0,6 (0,4-1,0) 

>50j: 0,58 (NS) 

 

Risch et al. 1994(6) Canada 564+450 3 Lactose: 

≥20 vs. <6g/dag 

 

1,07 (0,72-1,59) 

 

Webb et al. 1998(31, 32) Australië 855+824 3 Hoog (≥2,5 glazen/dag) vs.  

laag (<0,5 glas/dag) 

1,03 (0,73-1,46) 0,97 

Bosetti et al. 2001(31, 32) Italië 2.411+1.031 7 Hoog vs. laag 0,97 (0,73-1,29) 0,73 

Engle et al. 1991(31, 32) VS 141+71 5 Hoog vs. laag 1,0 (0,41-2,46)  

Goodman et al. 2002(31, 32) VS 607+558 6 >262 vs. <34 g/dag 0,64 (0,45-0,91) 0,009 

Yen et al. 2003(31, 32) Taiwan 369+86 5 Wel vs. geen 0,45 (0,28-0,74)  

Bertone et al. 2001(31) VS 3.129+327 3 Hoog (≤7 porties/week) vs.  

laag (zelden/nooit) 

0,84 (0,63-1,1) 0,20 

Pan et al. 2004(31) Canada 2.135+442 / Hoogste vs. laagste kwintiel 1,25 (0,91-1,69) 0,11 
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Tabel 17: De associatie tussen kaasconsumptie en ovariumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Bertone et al. 2002(32) VS 80.258 16 Hoog vs. laag 0,76 (0,48-1,20)  

Fairfield et al. 2004(31-33) VS 80.326 16 Hoog (>4 porties/week) vs.  

laag (nooit) 

0,65 (0,43-0,97) 0,05 

Kushi et al. 1999(31-33) VS 29.083? 10  Hoog (>4 porties/week) vs. 

laag (<1 portie/week) 

1,56 (0,85-2,86) 0,14 

Larsson and Wolk 2005(31, 33) Zweden 61.057 17 ≥3 porties/dag vs. geen 1,24 (0,72-2,16) 0,51 

Schulz et al. 2007(34)* Europa 325.731 
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≥44 vs. <19 g/dag 

HR: 

1,18 (0,77-1,80) 

 

0,36 

Koralek et al. 2006(35)* VS 31.925 8,3 ≥4 vs. 0 porties/dag 0,87 (0,50-1,53) 0,80 

Meta-analyse: 

Genkinger et al. 2006(33) 

  

553.217 

/  

≥50 vs. 0g/d 

 

1,30 (0,96-1,78) 

 

0,38 

Case-Control studies 

     OR (95% BI)  

Cramer et al. 1989(31, 32) VS 239+235 4 Cottage cheese  

Hoog vs. laag 

 

1,4 (1,0-2,1) 

 

Cramer et al. 2000(31, 32) VS 523+563 5 Cottage cheese  

Hoog vs. laag 

 

1,04 (0,65-1,66) 

 

Webb et al. 1998(31, 32) Australië 855+824 3 Hoog (>1portie/dag) vs.  

laag (<1portie/week) 

1,38 (0,81-2,36) 0,2 

Goodman et al. 2002(31, 32) VS 607+558 6 >44 vs. <6,4g/dag 0,89 (0,57-1,39) 0,88 

Cramer et al. 1984(31, 32) VS 215+215 3 Hoog vs. laag 0,66 (0,19-2,36)  

Bertone et al. 2001(31, 32) VS 3.129+327 3 Cottage cheese 

Hoog (≤2 porties/week) vs.  

laag (≥1 portie/week) 

 

1,1 (0,84-1,5) 

 

0,27 

Bosetti et al. 2001(31, 32) Italië 2.411+1.031 / Hoog vs. laag 0,74 (0,55-0,98) 0,04 

Pan et al. 2004(31) Canada 2.135+442 / Hoogste vs. laagste kwintiel 0,86 (0,63-1,17) 0,75 
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Tabel 18: De associatie tussen yoghurtconsumptie en ovariumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Fairfield et al. 2004(31-33) VS 80.326 16 Hoog (>4 porties/week) vs. laag 

(nooit) 

1,26 (0,59-2,67) 0,69 

Larsson and Wolk 2005(31, 33) Zweden 61.057 17 ≥1 porties/dag vs. geen 0,89 (0,63-1,26) 0,54 

Schulz et al. 2007(34)* Europa 325.731 
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≥83 vs. <6 g/dag 

HR: 

0,90 (0,69-1,19) 

 

0,75 

Meta-analyse: 

Genkinger et al. 2006(33) 

  

553.217 

/  

≥114 vs. 0g/d 

 

1,04 (0,86-1,24) 

 

0,89 

Case-Control studies 

     OR (95% BI)  

Cramer et al. 1989(31, 32) VS 239+235 4 Hoog vs. laag 1,7 (1,1-2,4)  

Cramer et al. 2000(31, 32) VS 523+563 5 Hoog vs. laag 0,85 (0,18-4,00)  

Webb et al. 1998(31, 32) Australië 855+824 3 Hoog vs. laag Magere: 0,87 (0,51-1,46) 

Volle: 1,23 (0,82-1,85) 

0,3 

0,004 

Goodman et al. 2002(31, 32) VS 607+558 6 >43 vs. 0 g/dag 1,01 (0,72-1,43) 0,68 

Cramer et al. 1984 VS 215+215 3 Hoog vs. laag 1,00  

Bertone et al. 2001(31, 32) VS 3.129+327 3 Hoog (≤2 porties/week) vs. laag 

(zelden/nooit) 

1,2 (0,86-1,6) 0,80 
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Totale zuivelconsumptie 
De resultaten zijn helemaal niet homogeen. Twee studies vonden een positieve associatie, drie andere 

studies wijzen op een omgekeerde relatie tussen totale zuivelconsumptie en het risico op 

endometriumkanker. Telkens was de relatie niet statistisch significant. De twee overige case-control 

studies helemaal geen verband (37). De laatste studie, een cohort onderzoek van Zheng et al. vond 

eveneens geen enkele associatie met de totale zuivelconsumptie (6, 37). 

In de studie van Bandera et al. werd ook een meta-analyse uitgevoerd voor totale zuivelconsumptie. 

Daarvoor werd gebruik gemaakt van de gegevens uit zeven case-control studies en men bekwam een OR 

van 0,97 (95% BI = 0,93 - 1,01) per portie van een zuivelproduct/dag. Er kon dus geen associatie 

worden aangetoond (37).  

Melk 
Twee studies vonden een positieve associatie tussen melkconsumptie en endometriumkanker. Levi et al. 

rapporteerden een OR van 1,62 (geen 95% BI gegeven). In de studie van Mettlin et al. werd gekeken 

naar de verschillende vetgehaltes (volle melk, 2% melk en magere melk). Er werd enkel een verhoogd 

risico gevonden voor volle melk (OR = 1,5; 95% BI = 1,0 - 2,4). Bij consumptie van 2% melk of magere 

melk zag men geen associatie (6, 37).  

Dit positief verband werd echter tegengesproken door de resultaten uit drie andere studies (La Vecchia 

et al., Barbone et al., Goodman et al.) (6, 37). In het case-control onderzoek van Barbone et al. werd een 

verlaagd risico gevonden bij mensen die  1x/maand magere melk consumeerden t.o.v. personen die 

minder frequent magere melk dronken (OR = 0,6; 95% BI = 0,3 - 1,0). Deze associatie was borderline 

statistisch significant (37). Goodman et al. vonden een OR van 0,8 (geen 95% BI gegeven) (37, 38).  

De overige drie case-control studies die besproken werden in de review van Bandera et al. vonden geen 

duidelijke associatie (37).  

Daarnaast werd in deze review ook een cohort studie (Ursin et al.) opgenomen. Dit onderzoek 

suggereerde een toegenomen risico op endometriumkanker bij melkconsumptie (RR= 2,16, geen 95% BI 

gegeven; P-trend = 0,29), maar deze cijfers waren wel slechts gebaseerd op elf cases (37).  

Kaas 
Drie studies vonden een negatieve associatie met kaasconsumptie (Barbone et al., Mettlin et al., 

Goodman et al.). Een ander onderzoek (Levi et al.) suggereerde daarentegen een positief verband en de 

laatste twee studies (LaVecchia et al., Jain MG et al.) konden dan weer geen relatie vinden tussen het 

risico op endometriumcarcinomen en de consumptie van kaas. Hier waren de bevindingen dus opnieuw 

tegenstrijdig (6, 37).  

Yoghurt 
Barbone et al. en Mettlin et al. vonden een omgekeerde associatie tussen de inname van yoghurt en 

endometriumkanker(6, 37). 
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Tabel 19: De associatie tussen totale zuivelconsumptie en endometriumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  OR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Zheng et al. 1995(6, 37) VS 23.070 / Q 3 vs. 1 1,1 >0,05 

Case-Control studies 

Potischman et al. 1993(37) VS 296+399 / >17.6 vs. <6x/maand 1,2 (0,7-2,0)  

Goodman et al. 1997(37, 38) VS 511+332 8 >301 vs. <60g/dag 0,7 0,28 

McCann et al. 2000(37) VS 639+232 / >56 vs. <32x/maand 0,8 (0,5-1,3) 0,25 

Littman et al. 2001(37) VS 944+679 / >2,4 vs. <1,2 porties/dag 1 (0,78-1,4) 0,78 

Terry et al. 2002(37) Zweden 2.877+709 / Kwartiel 4 vs. 1 0,9 (0,7-1,2) 0,3 

Tzonou et al. 1996(37) Griekenland 298+145 / Per kwartiel 0,94 (0,74-1,19)  

Petridou et al. 2002(37) Griekenland 84+84 / Per kwartiel 1,21 (0,86-1,69)  

Salazar-Martinez et al. 2005(37) Mexico 629+85 / Tertiel 3 vs. 1 0,5 (0,23-1,13) 0,23 

 
Tabel 20: De associatie tussen melkconsumptie en endometriumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Cohort studies 

Ursin et al. 1990(37) Noorwegen 15.914 (11 cases) 11,5  

≥2 vs. <1glazen/dag 

OR: 

2,16 

 

0,29 

Case-Control studies 

Levi et al. 1993(6, 37, 39) Zwitserland en 

Noord-Italië 

572+274 3  

Tertiel 3 vs. 1 

OR: 

1,62 

 

Mettlin et al. 1990(6, 37) VS 1.300+3.334 / (vs. geen) 

Volle melk 

2% melk 

Magere melk 

OR: 

1,5 (1,0-2,4) 

NS 

NS 

 

La Vecchia et al. 1986 (6, 37) Italië 206+206 /  

Controles  

Cases 

Porties/week: 

7,9 (SE=0,56) 

5,1 (SE=0,33) 

 

 

0,01 

Barbone et al. 1993(6, 37) VS 334+168 3 Magere melk 

≥1 vs. <1x/maand 

OR: 

0,6 (0,3-1,0) 

 

Goodman et al. 1997(37, 38) VS 511+332 8  

Kwartiel 4 vs. 1 

OR: 

0,8 

 

0,49 

Jain MG et al. 2000(37, 40) Canada 562+552 4  

Kwartiel 4 vs. 1 

OR: 

0,86 (0,59-1,24) 

 

0,21 

Xu WH et al. 2006(37, 41) China 1.212+1.204 6  

Kwartiel 2 vs. 1 

OR: 

1,00 (0,8-1,2) 

 

Hirose K et al. 1996(37, 42) Japan 26.751+145 /  Geen cijfers: 

Geen associatie 
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Tabel 21: De associatie tussen kaasconsumptie en endometriumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Case-Control studies 

Barbone et al. 1993(6, 37) VS 334+168 3  Geen cijfers: 

Negatieve associatie 

 

Mettlin et al. 1990(6) VS 1.300+3.334 /  Geen cijfers: 

Negatieve associatie 

 

Goodman et al. 1997(37, 38) VS 511+332 8  

Kwartiel 4 vs. 1 

OR: 

0,8 

 

0,29 

Levi et al. 1993(6, 37, 39) Zwitserland en 

Noord-Italië 

572+274 3  

Tertiel 3 vs. 1 

OR: 

1,36 

 

La Vecchia et al. 1986(6, 37) Italië 206+206 /  

Controles  

Cases 

Porties/week: 

4,9 (SE=0,21)  

4,8 (SE=0,15) 

 

 

NS 

Jain MG et al. 2000(37, 40) Canada 562+552 4  

Kwartiel 4 vs. 1 

OR: 

0,94 (0,65-1,37) 

 

0,68 

 
Tabel 22: De associatie tussen yoghurtconsumptie en endometriumkanker. 

Studie Land # personen in de studie 

(controles + cases) 

Studie-duur (j)  RR (95% BI) P-trend 

Case-Control studies 

Barbone et al. 1993(6, 37) VS 334+168 3 ≥1x/maand 0,3 (95% BI omvat de 

referentiewaarde niet) 

 

Mettlin et al. 1990(6) VS 1.300+3.334 /  Geen cijfers: 

Negatieve associatie 
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DISCUSSIE  
Vooraleer a.d.h.v. de gerapporteerde resultaten enkele hypothesen en conclusies naar voor te schuiven, 

is het belangrijk om op een kritische manier te kijken naar de literatuur die vandaag voorhanden is. 

Tijdens dit literatuuronderzoek werden onderstaande bedenkingen gemaakt: 

een eerste belangrijk punt is dat het meten en schatten van de voedselhoeveelheden voor moeilijkheden 

zorgt. Het spreekt voor zich dat wanneer er fouten worden gemaakt bij het noteren van de zuivelinname 

dit grote gevolgen kan hebben voor de resultaten. Er bestaan gevalideerde vragenlijsten om de 

zuivelinname te beschrijven, maar die worden vaak niet gebruikt.  

Bovendien zijn de innamecategorieën dikwijls ook volledig anders gekozen waardoor de studies andere 

hoeveelheden met elkaar gaan vergelijken. Sommige studies kiezen ervoor om de zuivelinname weer te 

geven in kwantielen en zo de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Anderen maken 

categorieën a.d.h.v. het aantal gram zuivelinname per dag of door op te splitsen naargelang het aantal 

porties per dag, week of maand. Wanneer er gekozen wordt voor de eerste optie (kwantielen) kunnen er 

bovendien ook problemen opduiken door de grote variatie in inname tussen populaties. Een bepaalde 

graad van inname kan in een populatie als hoog worden beschouwd terwijl diezelfde consumptie in een 

andere populatie eerder laag is. Wanneer de auteurs niet duidelijk aangeven welke inname 

correspondeert met ieder kwantiel is het dus onmogelijk om een goede vergelijking te maken (26). Dit is 

een reden waarom de geografische situering van een studie belangrijk is en er niet altijd kan 

geëxtrapoleerd worden naar andere streken of landen. 

Verder moet ook benadrukt worden dat de resultaten a.d.h.v. verschillende maten worden weergegeven. 

Sommige studies maken gebruik van de OR, maar andere onderzoeken publiceren daarentegen een RR 

of een HR.  

Deze niet-eenduidige manier van rapporteren zorgt ervoor dat de interpretatie van de verschillende 

resultaten bemoeilijkt wordt. Bovendien geeft dit grote problemen wanneer men een meta-analyse wenst 

uit te voeren. 

Daarnaast ontstaan er ook vaak problemen door het gebrek aan een duidelijke definitie over welke 

producten men moet opnemen in de groep van zuivel. Zuivel is namelijk een zeer breed begrip. In 

sommige studies verstaat men onder zuivel bijvoorbeeld ook boter of ijs. De aard van de geïncludeerde 

zuivelproducten kan zeker ook invloed hebben op de uitkomst van de studie. Bij onderzoeken over 

melkconsumptie krijgen we te maken met een gelijkaardig probleem. In veel van die studies wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen volle en magere melk. Aangezien deze soorten melk een verschillend 

vetgehalte hebben, kunnen we niet met zekerheid zeggen of het effect van confounding hier speelt. 

Totale energie en vetgehalte kunnen bijvoorbeeld ook een verband hebben met kankerrisico. In dat geval 

kan de geobserveerde relatie tussen zuivel en kankerrisico te wijten zijn aan het hogere vetgehalte in 

volle melkproducten en dus niet aan de melkproducten in hun geheel. Er is nood aan een 

gestandaardiseerde definitie.  

Het probleem van confounding kan in het algemeen niet worden uitgesloten. Een relatie kan altijd 

veroorzaakt worden door een andere verstorende variabele. De auteurs proberen dit probleem te 
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omzeilen door te controleren voor verschillende mogelijke verstorende variabelen, maar het is niet 

uitgesloten dat er één of meerdere over het hoofd worden gezien. Bovendien controleren verschillende 

studies vaak voor andere variabelen waardoor het vergelijken van de publicaties bemoeilijkt wordt. 

Om het verband tussen zuivelinname en kankerincidentie te onderzoeken, wordt vaak gebruik gemaakt 

van case-control studies. Dit studiedesign heeft echter enkele belangrijke nadelen waardoor de evidentie 

niet altijd even goed is. Een gekend probleem bij case-control studies is recall bias. Aan de patiënt 

wordt gevraagd om op te geven hoeveel zuivel ze consumeerden op een bepaald tijdstip in het verleden. 

Het is helemaal niet evident om daar een correct antwoord op te geven en zo sluipen er vaak fouten in de 

gegevens. Sommige patiënten gaan ook zelf op zoek naar een verklaring voor hun aandoening en 

kunnen daardoor denken dat ze meer zuivel consumeerden dan het geval was. Nog een andere mogelijke 

verklaring is dat patiënten meer geneigd zijn om hogere consumptiehoeveelheden te rapporteren omdat 

zuivel als ‘gezonde’ voeding wordt aanzien. In de laatste twee scenario’s is het gerapporteerde gestegen 

risico dan een overschatting.  

Naast recall bias zijn case-control studies ook gevoelig voor selection bias. Het is namelijk niet 

ondenkbaar dat een bepaalde populatie met specifieke kenmerken meer geneigd zal zijn om deel te 

nemen aan studies. Die specifieke kenmerken kunnen aan de basis liggen van foutieve resultaten. 

Een laatste opmerking betreft het tijdsvenster van de studies. De meeste onderzoeken bevroegen de 

consumptie van zuivel tijdens het volwassen leven. Het is echter mogelijk dat kanker ontstaat door de 

inname van zuivel tijdens een andere periode in het leven, bijvoorbeeld tijdens de kinderjaren. 

Bovendien zijn de gegevens i.v.m. consumptie vaak verkregen op basis van een eenmalige bevraging. 

Veranderingen in het eetpatroon tijdens follow-up worden op die manier niet gedocumenteerd.  

De hierboven vermelde bemerkingen in acht genomen, zien we dat verder onderzoek nodig is met 

speciale aandacht voor standaardisatie van de studies. Op die manier kunnen gerapporteerde 

resultaten makkelijker geïnterpreteerd en vergeleken worden. In het bijzonder is er nood aan 

prospectieve cohort studies, aangezien dit studiedesign een hogere evidentie biedt. Eventueel moet 

ook gekeken worden naar de zuivelinname tijdens verschillende fasen in het leven.  

Prostaatkanker 
De gegevens van prostaatkanker die eerder in dit werk werden gerapporteerd, zijn gebaseerd op de 

resultaten uit een grootschalige review, drie recente meta-analyses en daarnaast nog enkele zeer recente 

cohort en case-control studies. Voor totale zuivelconsumptie kon uit de review niet veel gegevens 

worden gehaald. Vooral in de meta-analyse van Qin et al. werd een duidelijk positief verband genoteerd, 

maar de gegevens van deze meta-analyse waren enkel gebaseerd op case-control studies. Bovendien 

waren de meeste geïncludeerde studies ziekenhuisgebaseerd. Het is dus mogelijk dat het gevonden 

verhoogde risico een overschatting is (9). Deze hypothese wordt ook bevestigd door de resultaten uit de 

meta-analyse van Gao et al. Het RR was in deze meta-analyse ook verhoogd, maar was toch duidelijk 

lager dan in de studie van Qin et al. In de meta-analyse van Gao et al. werden enkel prospectieve cohort 
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studies opgenomen (8). De hierboven besproken meta-analyses omvatten echter een beperkt aantal 

studies (8, 9).  

Huncharek et al. onderzochten daarentegen vijvenveertig publicaties. Bovendien keken ze zowel naar 

cohort als case-control studies. Het is ook de meest recente meta-analyse die in dit literatuuronderzoek 

besproken wordt. Voor totale zuivelconsumptie vonden deze auteurs eveneens een gestegen risico op 

prostaatkanker. Zoals de auteurs echter zelf aangeven, moet men enkele bedenkingen maken bij deze 

resultaten. De afzonderlijke studies keken immers vaak naar verschillende zuivelproducten. Bovendien 

werd in de meeste afzonderlijke studies geen dosis-respons relatie gevonden (7).  

Samengevat suggereren de verschillende meta-analyses een toegenomen risico op prostaatkanker 

bij frequente inname van zuivelproducten, maar de evidentie van dit verband moet genuanceerd 

worden en is dus niet zo hoog als sommige studies aangeven. De recentere cohort en case-control 

studies ondersteunen deze conclusie. 

Wanneer men afzonderlijk kijkt naar de inname van melk in case-control studies ziet men een duidelijke 

toename in risico. De meta-analyse van Qin et al. vond een gestegen OR, maar de resultaten waren 

slechts gebaseerd op zes studies (9). Ook het gecombineerde RR van Huncharek et al. – berekend uit de 

resultaten van de geïncludeerde case-control studies – was statistisch significant, maar de auteurs 

vonden een grote heterogeniteit tussen de verschillende onderzoeken (7). Deze overtuigende cijfers 

moeten genuanceerd worden aangezien er geen verband kon gevonden worden wanneer men keek naar 

de cohort studies. Aangezien cohort studies een hogere evidentie hebben, moet ook meer gewicht 

toegekend worden aan deze resultaten. Uit de review van Jain werd bovendien ook geconcludeerd dat de 

resultaten duidelijk tegenstrijdig waren (6).  

De twee Amerikaanse afzonderlijke recente cohort studies suggereren dat er vooral een stijging is van 

het risico op prostaatkanker bij consumptie van magere melk (11, 12). De Europese studie van Allen et 

al. vond daarentegen geen duidelijke verband (13). Bij inname van volle melk zou het risico eerder 

afnemen. In de meta-analyse van Huncharek et al. werden geen verschillende resultaten gevonden bij de 

afzonderlijke analyse van volle en mager melkinname en werd dus telkens ook een verhoogd risico 

genoteerd (7).  

Het is dus aanbevolen om in toekomstige studies het onderscheid te maken tussen volle en magere 

melkconsumptie zodat er duidelijkheid kan verkregen worden rond de invloed van deze 

verschillende melktypes op prostaatkanker.  

Wat de inname van kaas betreft, vonden de case-controle studies en de recente cohort studies geen enkel 

verband. De meta-analyse van Huncharek et al. vond daarentegen wel een borderline statistisch 

significante positieve associatie wanneer men keek naar de resultaten van de geïncludeerde cohort 

studies. Het gecombineerde risico is wel slechts gebaseerd op de resultaten van zeven cohort studies. We 

moeten dus voorzichtig zijn om op basis van deze gegevens een algemene conclusie te formuleren (7).  

Er is een mogelijks positief verband tussen prostaatkanker en kaasinname, maar verder 

onderzoek is absoluut noodzakelijk om deze hypothese te bevestigen.  
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Voor de consumptie van yoghurt waren zeer weinig gegevens voorhanden. Er werd geen gecombineerd 

risico berekend in de meta-analyses en er werd ook geen aandacht besteed aan dit zuivelproduct in de 

review. Men kan zich dus enkel baseren op de resultaten van afzonderlijke cohort of case-control 

studies. De evidentie van de resultaten is dan ook beperkt. De meeste studies vonden helemaal geen 

verband. Eén Europees recent onderzoek noteerde wel een gestegen HR en dit wijst dus op een 

mogelijks positief verband tussen yoghurtconsumptie en prostaatkanker (13).  

We besluiten dat het onderzoeksdomein i.v.m. yoghurtconsumptie nog onontgonnen is en in de 

toekomst verder moet onderzocht worden.  

Algemeen moet ook nog genoteerd worden dat mensen die meer zuivel consumeren misschien ook 

alerter zijn voor hun gezondheid. Gegevens uit de Physicians Health Study toonden bijvoorbeeld aan dat 

personen uit de groep met de hoogste zuivelconsumptie minder rookten, meer lichaamsbeweging hadden 

en frequenter vitaminesupplementen gebruikten. Het is ook mogelijk dat deze groep zich vlugger zal 

laten screenen voor prostaatkanker. Dit kan een verklaring zijn voor de zwakke associatie die 

teruggevonden wordt in bepaalde studies (7).  

Testiskanker 
De resultaten voor dit type kanker zijn allemaal gebaseerd op case-control studies. Er werden geen meta-

analyses, reviews of cohort studies gevonden over dit onderwerp tijdens ons literatuuronderzoek. 

Daardoor maken we toch enkele bedenkingen bij onze conclusies: zoals hierboven reeds vermeld, 

kunnen case-control studies onderhevig zijn aan recall bias. Bij het onderzoek naar testiskanker is dit 

misschien nog een groter probleem omdat we hier vooral geïnteresseerd zijn in de consumptie van 

zuivel op jonge leeftijd (McGlynn et al.) of adolescentenleeftijd (Stang et al.en Davies et al.). Het is 

vaak niet evident om zich de zuivelconsumptie op die leeftijd te herinneren waardoor dus recall bias kan 

ontstaan.  

In de studies van Stang et al. en Davies et al. probeerden de auteurs dit probleem uit de weg te ruimen 

door zowel vragenlijsten af te nemen van de zonen als van de moeders. Bovendien zag men enkel een 

verhoogd risico op testiskanker in deze studies bij inname van melk en niet bij de consumptie van 

andere ‘gezonde’ voeding zoals yoghurt, fruit en groenten, etc. (17, 19).  

Naast recall bias zijn case-control studies dus ook gevoelig voor selection bias. Stang et al. gaven dit 

ook aan in hun discussie. Zij dachten dat het mogelijk was dat mensen met een hoger diploma vaker 

deelnemen aan studies. Bovendien veronderstelt men ook dat deze groep meer zuivelproducten zal 

innemen. Daardoor kan een onderschatting van het risico geassocieerd met zuivelconsumptie ontstaan 

(17). Davies et al. maakten dezelfde opmerking, maar zij konden geen hogere melkinname constateren 

in de hogeropgeleide groep uit de studiepopulatie, waardoor deze hypothese dan ook niet van toepassing 

is bij deze studie (19).  

Verder moet men opmerken dat de studie van McGlynn et al. de enige publicatie is die keek naar de 

zuivelconsumptie op zeer jonge leeftijd (18). De overige geïncludeerde studies keken naar de inname op 

volwassen leeftijd of in de adolescentie. Testiskanker komt meestal op jonge leeftijd voor en kan dus 
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veroorzaakt worden door risicofactoren op kinderleeftijd. Door een verkeerd tijdsvenster van de studie 

kan een bestaande relatie met zuivelconsumptie op kinderleeftijd dus worden gemist.  

Er kan geen conclusie geformuleerd worden voor de invloed van totale zuivelconsumptie op 

testiskanker. De resultaten waren tegenstrijdig en bovendien had het betrouwbaarheidsinterval steeds 

een zeer grote spreiding. Dit verband werd wel maar in twee studies onderzocht.  

Men keek ook afzonderlijk naar de consumptie van melk, kaas en yoghurt. De meeste onderzoeken 

suggereerden een positieve associatie tussen testiskanker en melkconsumptie. De publicatie van 

Sigurdson et al. is de enige studie die een gedaald OR publiceerde bij melkinname. De gegevens waren 

in de ander onderzoeken weliswaar telkens niet statistisch significant, maar toch zijn de resultaten van 

Sigurdson et al. duidelijk afwijkend van de cijfergegevens uit de andere studies. Aangezien het 

onderzoek van Sigurdson et al. reeds gepubliceerd werd in 1999 gaat het hier wel over een van de 

oudste studies. De andere geïncludeerde onderzoeken, met uitzondering van de studie van Davies et al., 

waren recenter. Bovendien was de studiepopulatie in het onderzoek van Sigurdson et al. beperkt. Het is 

ook de enige geïncludeerde studie die hospitaalgebaseerd was (20).  

Stang et al. vond een statistisch significante associatie tussen melkinname en testiskanker, maar die 

relatie was niet langer statistisch significant wanneer men keek naar de vragenlijsten van de moeders. 

Dit kan wijzen op recall bias. Hetzelfde fenomeen ziet men bij de kaasconsumptie in de publicatie van 

Stang et al. Het RR is duidelijk lager wanneer men kijkt naar de resultaten uit de vragenlijst van de 

moeder t.o.v. de antwoorden van de patiënten. Er dient wel opgemerkt te worden dat de respons bij de 

moeders opmerkelijk lager lag dan bij de patiënten en dat die antwoorden dus afkomstig waren van een 

beperkte groep personen (17). De resultaten van Garner et al. tonen ook een duidelijk verband aan 

tussen kaasconsumptie en testiskanker (23).  

Er kan dus besloten worden dat er mogelijks een positieve associatie is tussen kaasinname en 

testiskanker, maar aangezien de beperkte resultaten hieromtrent moet verder onderzoek worden 

gevoerd. Bovendien dient men ook zorgvuldig na te gaan of het effect niet enkel te verklaren is 

door het hoge vetgehalte in kaas.  

Voor yoghurtconsumptie kon geen associatie worden genoteerd.  

Sommige publicaties vonden andere resultaten voor seminomateuze testistumoren dan voor niet-

seminomateuze maligniteiten (17, 23). Niettegenstaande de bevindingen steeds gebaseerd zijn op kleine 

populatiegroepen, lijkt het toch interessant om dit verder te onderzoeken. Het is namelijk mogelijk dat 

tumoren met een andere histologie een verschillende etiologie hebben. In toekomstige studies wordt dus 

best een opsplitsing gemaakt volgens histologisch type.  

Borstkanker 
De resultaten van borstkanker zijn gebaseerd op de gegevens uit drie reviews en twee meta-analyses. Uit 

de reviews bleek dat de geïncludeerde cohort studies een negatief verband suggereerden tussen totale 

zuivelconsumptie en borstkanker, maar deze hypothese werd tegengesproken door de meta-analyse van 
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Missmer et al. De auteurs van deze studie analyseerden acht cohort studies en konden geen enkel 

verband vinden (29). De cohort studies uit de reviews werden minder recent gepubliceerd met 

uitzondering van de studie van Shin et al. Dit onderzoek werd gepubliceerd in 2002 en is dus even 

recent als de meta-analyse van Missmer et al. Shin et al. onderzochten echter enkel het effect van 

zuivelinname bij premenopausale vrouwen. Dit kan een verklaring zijn voor de tegenstrijdige resultaten 

(25, 26). Wanneer we kijken naar de afzonderlijke resultaten voor premenopausale vrouwen in de meta-

analyse vinden we inderdaad ook een iets lager RR, vooral bij de vaste zuivelconsumptie, maar het 

verband is hier niet statistisch significant (29).  

Bij de case-control studies werd in twee publicaties ook het verband bij premenopausale vrouwen 

onderzocht. Er kon telkens geen verband gevonden worden (26). De overige case-control onderzoeken 

keken naar het effect van zuivelinname op borstkanker bij alle vrouwen. De meeste studies noteerden 

een toegenomen risico met uitzondering van één Japanse publicatie. Meestal is de associatie echter niet 

statistisch significant en kan er dus geen conclusie geformuleerd worden. Bovendien zijn de meeste 

studies verouderd. Eén publicatie was gebaseerd op een onderzoek uit Uruguay en moet dus met de 

nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd (26). 

Samenvattend is er geen duidelijk verband terug te vinden tussen totale zuivelinname en 

borstkanker bij vrouwen. Er zijn wel aanwijzingen voor een negatieve associatie bij 

premenopauzale vrouwen, maar om deze hypothese te bevestigen, is zeker nog verder onderzoek 

nodig.  

Voor melkconsumptie kan geconcludeerd worden dat er vermoedelijk een omgekeerd verband is 

met borstkanker bij premenopauzale vrouwen. Deze conclusie is wel slechts gebaseerd op de 

resultaten van twee cohort studies (25, 26). De overige studies maakten geen opsplitsing in pre-en 

postmenopauzale vrouwen. Uit die onderzoeken kon geen duidelijke conclusie worden getrokken. Eén 

cohort studie (Knekt et al.) vond een statistisch significante omgekeerde relatie, maar de studiepopulatie 

was zeer beperkt. Twee andere grotere cohort studies (Gaard et al. en Ursin et al. ) vonden een gestegen 

risico, maar de resultaten waren telkens niet statistisch significant (25, 26). In de meta-analyse van Boyd 

et al. werd wel een statistisch significante positieve associatie gevonden wat toch kan wijzen op een 

gestegen risico (28). De case-controle studies gaven inconsistente resultaten. De meeste studies waren 

niet meer recent. Bovendien werd één studie georganiseerd in Uruguay en moet dus met de nodige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden (26). 

Wanneer er afzonderlijk gekeken wordt naar volle en magere melk kan het volgende gerapporteerd 

worden: een cohort studie uit 1995 vond een significante positieve associatie tussen volle melkinname 

en borstkanker (25, 26). Deze resultaten worden ondersteund door de meeste case-control studies met 

uitzondering van de minst recente case-control studie van Lubin et al. en een studie uit Argentinië die 

wegens de geografische locatie moeilijker te interpreteren is (6, 26, 28). Een andere cohort studie uit 

1996 vond een gedaald risico. De daling was wel niet statistisch significant. Het BI had een zeer grote 

spreiding en de resultaten waren bovendien gebaseerd op een beperkte studiepopulatie. Een cohort 

studie uit 1989 vond helemaal geen verband, maar moet dus met de nodige voorzichtigheid gebruikt 
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worden aangezien de resultaten niet meer recent zijn. De twee meest recente cohort studies gaven enkel 

resultaten voor afzonderlijk pre-en postmenopauzale vrouwen, maar vonden ook telkens geen duidelijk 

verband (25, 26). Bovendien worden deze resultaten ook bevestigd door de meta-analyse van Missmer et 

al. In deze publicatie kon ook geen enkel verband gevonden worden (29).  

Samenvattend kunnen we stellen dat de studie van Gaard et al. een positieve relatie suggereert 

tussen volle melkinname en borstkanker. Deze hypothese wordt gesteund door de meeste case-

control studies, maar wordt niet bevestigd door de recentere literatuur. Meer onderzoek om een 

duidelijk beeld te krijgen wordt dus aanbevolen.  

Bij magere melk werd dezelfde associatie gezien tussen inname en borstkanker bij premenopauzale 

vrouwen als bij de totale melkconsumptie, maar ook hier waren de resultaten slechts afkomstig van één 

studie (Shin et al.) (26). In de overige studies werden de vrouwen niet opgesplitst. De meta-analyse van 

Missmer et al. vond geen enkele associatie (29). De overige resultaten zijn enkel afkomstig van case-

control onderzoeken en door de erg tegenstrijdige bevindingen is het niet mogelijk om een besluit te 

formuleren.  

Verder onderzoek naar het verband tussen melkconsumptie en borstkanker is nodig. Daarbij 

moet zeker ook specifiek gekeken worden naar volle en magere melk afzonderlijk. Vooral de 

hypothese dat frequente melkinname zorgt voor een gedaald risico op borstkanker bij 

premenopausale vrouwen moet verder geëxploreerd worden a.d.h.v. prospectieve cohort studies.  

Het gecombineerde risico voor frequente kaasconsumptie was gestegen bij beide meta-analyses. Bij de 

publicatie van Boyd et al. was de relatie zelf statistisch significant. Daarbij moet wel vermeld worden 

dat deze laatste meta-analyse ook reeds gepubliceerd werd in 1993 en dus oudere publicaties bevat (28). 

Alle afzonderlijke case-control studies en enkele cohort onderzoeken suggereerden eveneens een 

positieve relatie tussen kaasconsumptie en borstkanker. De meeste onderzoeken werden evenwel 

gepubliceerd in de jaren ’80 en ’90. De twee meest recente cohort studies vonden daarentegen helemaal 

geen verband terug. Bovendien hadden deze laatste onderzoeken ook een duidelijk grotere 

studiepopulatie dan de overige afzonderlijke cohort studies (26, 27). 

In het verleden publiceerden enkele onderzoeken dus gegevens die wezen op een verhoogd risico 

op borstkanker bij frequente inname van kaas. Deze associatie wordt bovendien ook gesuggereerd 

door de resultaten uit twee meta-analyses. De recentere literatuur vond deze relatie echter niet.  

Voor yoghurt vinden we resultaten in één cohort studie. De auteurs vonden geen enkel verband tussen 

yoghurtconsumptie en borstkanker bij zowel pre- als postmenopauzale vrouwen (27). Twee case-control 

studies vonden daarentegen een significante omgekeerde relatie. De ene studie werd wel uitgevoerd in 

Uruguay en de andere werd reeds gepubliceerd in 1986. De iets recentere case-control studies konden 

telkens geen duidelijk verband noteren (26).  

In dit literatuuronderzoek vinden we dus geen overtuigende aanwijzingen voor een relatie tussen 

yoghurtconsumptie en borstkanker.  
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Ovariumkanker 
Uit de resultaten die in dit literatuuronderzoek voor totale zuivelconsumptie zijn weergegeven, 

kan vermoed worden dat er een verhoogd risico is op ovariumkanker bij frequente inname van 

zuivelproducten. Uit de recente publicatie van Larsson et al. blijkt duidelijk dat er een positief verband 

is (31). Merkwaardig genoeg werd deze associatie niet gezien in de twee afzonderlijke recentere cohort 

studies. De ene zeer recente studie (2007) vond een gedaald risico, maar de relatie was niet statistisch 

significant. Dit is wel een zeer grootschalige studie waardoor de evidentie zeer goed is (34). Een tweede 

zeer recente (2006), maar kleinere cohort studie vond eveneens een gedaald risico. In dit geval was de 

relatie zelfs statistisch significant (35). De bevindingen uit deze recentere publicaties brengen dus de 

vroegere conclusie aan het wankelen. 

Wanneer we kijken naar de totale melkinname kunnen we concluderen dat uit de bestaande 

literatuur blijkt dat er geen verband is tussen de frequente consumptie van melk en 

ovariumkanker. Beide meta-analyses vonden geen duidelijke relatie na het berekenen van het 

gecombineerde risico (31, 33). Dit wordt ook bevestigd wanneer we kijken naar de afzonderlijke cohort 

studies uit Tabel 16. De meest recente cohort studie van Schulz et al. vond geen verband (34). Koralek 

et al. noteerde een gestegen RR, maar het BI had een grote spreiding waardoor er ook geen statistisch 

significante relatie kon beschreven worden (35). Merkwaardig genoeg vonden Larsson and Wolk wel 

een gestegen risico. Het verband was zelf borderline statistisch significant (31, 33).  

De meeste case-control studies konden geen duidelijke relatie noteren met uitzondering van Yen et al. 

en Mori et al. Beide onderzoeken rapporteerden een gedaald risico bij frequente melkinname. Het is 

belangrijk om daarbij op te merken dat Yen et al. het onderzoek uitvoerden in Taiwan. Bijgevolg 

moeten we voorzichtig zijn bij de interpretatie van de resultaten. Beide studies waren ook gebaseerd op 

een beperkte studiepopulatie waardoor de evidentie van deze studies ook lager kan zijn (31, 32). 

Voor de afzonderlijke resultaten voor magere en volle melk wordt voornamelijk gekeken naar de meta-

analyse van Larsson et al. Er werd een statistisch significante positieve associatie gevonden wanneer 

men zich baseerde op de gegevens uit de cohort studies. Het gecombineerde RR voor de case-control 

studies was daarentegen verlaagd. Deze relatie was borderline statistisch significant. Dit laatste 

gecombineerde RR was wel gebaseerd op een hoger aantal onderzoeken (acht vs. drie), maar de 

heterogeniciteit tussen de verschillende case-control studies was groot. Bovendien wordt er meer 

evidentie toegekend aan cohort onderzoeken (31).  

Ook voor volle melk kan besloten worden dat de resultaten wijzen op een verhoogd risico op 

ovariumkanker. Deze hypothese komt wel duidelijker naar voor uit de case-control studies dan uit de 

cohort onderzoeken en moet dus genuanceerd worden (31).  

Samenvattend kan men stellen dat er zowel voor magere als voor volle melk aanwijzingen zijn 

voor een positieve relatie met ovariumkanker. Merkwaardig genoeg werd die relatie niet 

gevonden voor de totale melkconsumptie.  

Voor de kaasconsumptie kijken we eerst opnieuw naar de meta-analyses. Genkinger et al. vonden hier 

een duidelijk verhoogd risico op ovariumkanker bij frequente kaasconsumptie. Het 
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betrouwbaarheidsinterval omvatte wel de referentiewaarde (33). De meta-analyse van Larsson et al. 

vond geen duidelijk verband. Deze publicatie includeerde echter slechts drie cohort studies en zeven 

case-control studies (31). Genkinger et al. daarentegen berekende een gecombineerd RR a.d.h.v. twaalf 

prospectieve cohort studies (33). De twee afzonderlijke recentere cohort studies bevestigden de 

resultaten van Larsson et al., want ook zij vonden telkens geen verband (34, 35). Aangevuld met de 

resultaten van de case-control studies die meestal ook geen duidelijk verband konden noteren, 

kunnen we stellen dat er niet voldoende bewijzen zijn om een associatie tussen kaasconsumptie en 

ovariumkanker te bevestigen. Rekening houdend met de resultaten uit de meta-analyse van 

Genkinger et al. moet deze hypothese wel nog verder onderzocht worden. 

Er kon geen verband gevonden worden tussen yoghurtconsumptie en ovariumkanker. Beide meta-

analyses en de meeste case-control studies waren eenduidig. De meta-analyse van Larsson et al. vond 

een licht gestegen risico, maar de relatie was niet statistisch significant (31). De case-control studie van 

Cramer et al. vond als enige publicatie een duidelijk gestegen risico, maar wegens de beperkte 

studiepopulatie en de niet recente publicatiedatum wordt weinig evidentie aan dit onderzoek toegekend.  

Webb et al. onderzochten ook afzonderlijk magere en volle yoghurtproducten. De OR was duidelijk 

hoger bij de inname van volle yoghurtproducten. Hierin kan misschien een verklaring te vinden zijn 

voor de licht verschillende resultaten tussen de studies (31, 32). Wanneer in het ene onderzoek meer 

volle yoghurtproducten geconsumeerd worden, kan dit ervoor zorgen dat de OR iets hoger komt 

te liggen. Verder onderzoek rond deze hypothese is wenselijk. 

Endometriumkanker 
Alle resultaten voor dit type kanker zijn afkomstig uit twee reviews (6, 37). 

In de bestudeerde reviews werden maar twee cohort studies opgenomen. De ene studie geeft resultaten 

voor totale zuivelconsumptie en de andere voor melkinname. De invloed van kaas- en 

yoghurtconsumptie op de incidentie van endometriumkanker werd niet onderzocht door cohort studies. 

De overige studies waren case-control onderzoeken en kunnen dus te kampen hebben met de typische 

tekortkomingen van dit studiedesign.  

De cohort studie van Zheng et al. kon geen associatie vinden tussen totale zuivelinname en 

endometriumkanker. Bovendien werd die studie reeds gepubliceerd in 1995. De publicatie van Salazar-

Martinez et al. vond een RR van 0,5 (0,23-1,13). Dit was het meest negatieve RR dat genoteerd werd. 

Dit artikel werd gepubliceerd in 2005 en is dus recent, maar het betreft hier een Mexicaanse studie. Dit 

maakt extrapolatie naar Westerse landen zoals België bijzonder moeilijk. Enkele studies suggereerden 

een positief verband. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in de studie van Petridou et al. de 

studiepopulatie zeer laag was (84 cases + 84 controles). Men moet dus voorzichtig zijn bij de 

interpretatie van deze resultaten. Een tweede studie (Potischmann et al.) met een positief RR vertoonde 

een zeer grote spreiding in het betrouwbaarheidsinterval en bovendien werd deze studie gepubliceerd in 

1993. Dit is de oudste geïncludeerde studie. De overige onderzoeken vonden geen enkele associatie (6, 

37).  
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In de recente review van Bandera et al. werd ook het gecombineerde RR berekend van alle artikels en er 

kon eveneens geen associatie gevonden worden (37).  

Hieruit wordt besloten dat er in de huidige literatuur geen aanwijzingen zijn voor een verband 

tussen totale zuivelconsumptie en het risico op endometriumkanker.  

Uit de resultaten van de twee reviews kon geen duidelijk besluit geformuleerd worden over de 

invloed van melkconsumptie. De bevindingen waren inconsistent. Bovendien waren de gegevens vaak 

onvolledig. In de review van Bandera et al. was het 95% betrouwbaarheidsinterval vaak niet gegeven. Er 

werden veel oudere artikels opgenomen in de reviews. De meest recente publicaties konden geen 

duidelijk verband aantonen tussen melkinname en endometriummaligniteiten. Er zijn ook gegevens 

aanwezig van één cohort studie. Niettegenstaande de hogere evidentie die wordt toegekend aan dit 

design van studies, moet wel worden opgemerkt dat dit onderzoek reeds gepubliceerd werd in 1990 (6, 

37).  

Er zijn wel aanwijzingen dat er een verband is tussen het vetgehalte en het risico op 

endometriumkanker. Mettlin et al. vonden een significante stijging van het risico bij inname van volle 

melk. Bij magere melk en 2% melk werd die relatie niet gezien. Dit vermoeden wordt ook bevestigd 

door de publicatie van Barbone et al. Deze studie keek enkel naar de consumptie van magere melk en 

vond een borderline statistisch significante negatieve associatie met endometriumkanker (6, 37).  

Verder onderzoek om dit verband te bestuderen, is dus aanbevolen. 

Wat de kaasconsumptie betreft, zijn de resultaten opnieuw gebaseerd op onvolledige cijfergegevens. 

Een studie (Levi et al.) suggereerde een positief verband, maar er werd geen BI gepubliceerd (6, 37, 39). 

Alle overige artikels vonden een gedaald risico, maar de evidentie is opnieuw twijfelachtig gezien 

de onvolledige cijfergegevens en de oudere publicatiedatum. 

Voor yoghurtconsumptie wordt gekeken naar de resultaten van slechts twee studies. Bovendien betreft 

het hier geen recente publicaties (1990 en 1993). De cijfergegevens zijn ook niet volledig. Beide 

onderzoeken vonden wel een negatieve associatie en dus kan men besluiten dat er mogelijks een 

negatieve verband is tussen yoghurtconsumptie en endometriumkanker. De evidentie van deze 

associatie is weliswaar laag en moet zeker nog verder worden onderzocht (6, 37).  
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BIJLAGEN  

Bijlage 1: Wereldwijde incidentie en mortaliteit van 

borstkanker in 2008(3).  

 

 
Tabel 23: Incidentie en mortaliteit van borstkanker in 2008(3). 

 

 
Figuur 1: Incidentie en mortaliteit van borstkanker per regio(3). 
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Bijlage 2: Wereldwijde incidentie en mortaliteit van 

prostaatkanker in 2008 (3) 

 

 
Tabel 24: Incidentie en mortaliteit van prostaatkanker in 2008(3). 

 

 
Figuur 2: Incidentie en mortaliteit van prostaatkanker per regio(3). 
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Bijlage 3: Incidentie en mortaliteit van verschillende 

types kanker 

1. Wereldwijde cijfers

 

 
Figuur 3: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor 

beide geslachten(3). 

 

 
Figuur 4: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor 

mannen(3). 

 

 
 

Tabel 25: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor 

beide geslachten(3). 

 

 
Figuur 5: Wereldwijde incidentie en mortaliteit voor 

vrouwen(3). 
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2. Belgische cijfers 

 
Figuur 6: Incidentie en mortaliteit van prostaatkanker per regio in België (2008)(4). 

 
Figuur 7: Incidentie en mortaliteit van testiskanker per regio in België (2008)(4). 

 
Figuur 8: Incidentie en mortaliteit van borstkanker per regio in België (2008)(4). 

 
Figuur 9: Incidentie en mortaliteit van ovariumkanker per regio in België (2008)(4). 

 
Figuur 10: Incidentie en mortaliteit van endometriumkanker per regio in België (2008)(4). 

 
CR: crude (all ages) rate (n/100.000 person years) 

WSR: age-standardised rate, using the World Standard Population (n/100.000 person years) 

CRi: cumulative risk 0-74 years (%) 



 

54 

Bijlage 4: Associatie tussen consumptie van volle en magere melk en borstkanker. 
 

Tabel 26: De associatie tussen volle melkconsumptie en borstkanker. 

Studie Land 

# personen in de 

studie (controles + 

cases) 

Duurtijd van 

opvolging (j) 

 RR (95% BI) P-trend 

Alle vrouwen Premenopausale 

vrouwen 

Postmenopausale 

vrouwen 

Cohort studies 

Gaard et al. 1995(25, 26) Noorwegen 25.892 7-13 ≥5 vs. 1 glazen/week 2,91 (1,38-6.,14)   0,08 

Byrne et al. 1996(25, 26) VS 6.156 4 >7 vs. ≤7 glazen/week 0,5 (0,1-2,1)    

Mills et al. 1989(25, 26, 28) California 20.341 6 Categorie 3 (≥dagelijks) vs.  

1 (geen) 

0,94 (0,66-1,33)  0,98 (0,66-1,45) 0,45 

Voorrips et al. 2002(25, 

26) 

Nederland 62.573 6 Kwintiel 5 vs. 1 

 

  0,90 (0,66-1,22) 0,12 

Shin et al. 2002(25, 27) VS 88.691 16 Kwintiel 5 (>1 glas/dag) vs. 

1 (nooit) 

 0,87 (0,59-1,28) 

P-trend= 0,56 

0,87 (0,69-1,10) 

P-trend= 0,43 

 

Case-Control studies 

Le et al. 1986(6, 26, 28) Frankrijk 1.950+1.010 / Wel vs. geen 1,8 (1,3-2,4)   0,0001 

Hislop et al. 1986(6, 26, 

28) 

Canada 862+848 / Dagelijks vs. zeer zelden 1,55 (1,18-2,05)    

Ronco et al. 2002(26) Uruguay 222+111 / Tertiel 3 vs.1 2,84 (1,38-5,84)   0,007 

Toniolo et al. 1989(26, 28) Italië 499+250 / Kwartiel 4 vs. 1 1,8   0,006 

Mettlin et al. 1990(6, 26) VS 1.243+848 / Dagelijks vs. geen 1,5 (1,0-2,4)    

Iscovich et al. 1989(6, 26) Argentinië 300+150 /  0,38 (geen 

duidelijk dosis-

respons relatie) 

   

Lubin et al. 1981(6, 28) Canada 826+577 / Categorie 3 vs. 1 0,77 (0,5-1,3)    

 
 

Tabel 27: De associatie tussen magere melkconsumptie en borstkanker. 

Studie Land 

# personen in de 

studie (controles + 

cases) 

Duurtijd van 

opvolging (j) 

 RR (95% BI) P-trend 

Alle vrouwen Premenopausale 

vrouwen 

Postmenopausale 

vrouwen 

Cohort studies 

Shin et al. 2002(26, 27) VS 88.691 16 >1/dag  vs. nooit 

 

 0,78 (0,60-1,01) 

P-trend= 0,08 

1,05 (0,91-1,22) 

P-trend= 0,85 

 

Voorrips et al. 2002(26) Nederland 62.573 6 Kwintiel 3 vs. 1   1,04 (0,84-1,30) 0,83 

Case-Control studies 

Toniolo et al. 1989(26, 28) Italië 499 + 250 / Kwartiel 3 vs. 1 1,5   0,011 

Ewertz &Gill 1990(26, 28) Denemarken 1.336 + 1.486 / ≥ 3 vs. 0 liter/week 1,36 (NS)    

Le et al. 1986(26, 28) Frankrijk 1.950 + 1.010 / Wel vs. geen 1,2    

Mettlin et al. 1990(6, 26) VS 1.243 + 848 / Dagelijks vs. geen 0,8 (0,6-1,0)    

Lubin et al. 1981(6, 28) Canada 826 + 577 / Categorie 3 vs. 1 (0,7-1,6)    

Ronco et al. 2002(26) Uruguay 222 + 111 / Tertiel 3 vs. 1 0,89 (0,48-1,66)   0,72 

 


