
5 Belangrike Feite    
?

kankersterftes by mans en vroue 
wêreldwyd

?Rook is die oorsaak van die 
meerderheid van voorkombare 
longkankers

?Longkanker kom meer algemeen 
voor onder mans. (Soos meer 
vroue begin rook het, het die 
aantal vroue wat longkanker 
ontwikkel, toegeneem)

?Mense wat nie rook nie, kan 
ook longkanker ontwikkel

?Die moontlikheid van oorlewing 
na longkanker is laag. Mense 
wat vroeg gediagnoseer word,  
het die grootste kans op herstel

Longkanker is die grootste oorsaak van 

Tolvry 0800 22 66 22   www.cansa.org.za

Het jy hulp nodig 
om op te hou rook? 
meer inligting oor ons  e-Kick Butt-program of skakel ons tolvry.

Besoek die KANSA webwerf vir 

Wat jy moet weet oor

LongkankerLongkanker
Tekens en simptome van 
longkanker
?

?Veranderinge in ‘n chroniese hoes of 
“rokershoes”
?‘n Hoes wat erger word 
?Die ophoes van bloed, selfs is dit 

net ‘n bietjie 
?As jy kortasem is of hyg
?Konstante pyn in die bors, veral as 

jy hoes
?Gereelde borsinfeksies 
?Aamborstigheid en heesheid
?Swelsel van die nek en gesig
?Moegheid (voel baie moeg meeste 

van die tyd) 
?Verlies aan eetlus/gewigsverlies 

sonder dat jy probeer
?Beenpyn 

?Hoofpyn

‘n Hoes wat nie opklaar nie

?Sodra jy ophou rook, verminder jou risiko van longkanker 
?Blootstelling aan tweedehandse rook verhoog die risiko in nie-rokers twee- tot drievoudig
?‘n Gesonde dieët en matige fisiese aktiwiteit speel ‘n rol in die verlaging van die risiko?Blootstelling aan asbes verhoog risiko en as dit gekombineer word met rook, neem die risiko aansienlik toe 
?Chemikalieë wat gebruik word in die bedryf en in en om die huis kan die risiko verhoog. 

Beheer jou risiko vir longkanker
Etikette van produkte soos verfstroper wat in die huis gebruik word en veiligheidsmaatreëls  op inligtingstukke  wat saam met produkte verkoop word, verskaf waardevolle inligting oor veilige blootstelling aan die produk en behoorlike maskers wat gebruik moet word tydens die gebruik van die produk?Blootstelling aan radon in die huis is die tweede grootste algemene oorsaak van longkanker en die nommer een oorsaak van longkanker by nie-rokers. (Radon is ‘n onsigbare radioaktiewe gas wat veroorsaak word deur die normale verval van radium in die grond)
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