


Kanker wat mans affekteer 

Die top kankers wat mans (in SA) affekteer: 

• Prostaatkanker 

• Kaposi Sarkoom (VIGS-verwante kanker) 

• Longkanker 

• Kolorektale kanker 

 

Ander kankers wat mans affekteer: 

• Testikulêre kanker (mees algemeen in jong mans 
tussen 15 en 39) 

• Menslike Papiloomvirus (MPV)-verwante kankers: 

• Peniskanker 

• Analekanker 

*Gebaseer op die Nasionale Kanker Register 2010 



Prostaatkanker 

• 1 uit 27 Suid-Afrikaanse mans het ‘n leeftydsrisiko 
vir prostaatkanker  en dit is verantwoordelik vir 
17,15% van alle manskankers* 

• Prostaatkanker is ‘n vorm van kanker wat in die 
prostaat ontwikkel 

• Prostaatkanker ontwikkel nie skielik nie 

• Daar is ‘n geleidelike verandering van normale 
prostaatselle, verskillende grade van sel  
abnormaliteit, tot voor-kanker letsels en uiteindelik 
kanker 

• Hierdie hele proses kan baie jare neem 

• Onthou, alhoewel meeste vergrotings van die 
prostaat nie kanker is nie, is gereelde siftingstoetse 
noodsaaklik 

 

 

 

KLIEK HIER OM DIE 
FEITEBLAD OOR 

PROSTAATKANKER TE 
LEES 

*Gebaseer op die Nasionale Kanker Register 2010 



Ondergaan ‘n siftingstoets vir prostaatkanker 

Prostaat-Spesifieke Antigeen (PSA) 
Bloedtoets 
 
Hoe? 
Bloed word getrek en getoets vir PSA vlakke, ‘n proteïen 
wat deur die prostaat afgeskei word – hoë vlakke kan 
ontsteking van die prostaat of kanker aandui 
 
Wie? 
Mans 50 jaar en ouer (40-45 vir diegene met 'n hoë 
risiko, soos met 'n familiegeskiedenis van 
prostaatkanker)  
 
Wanneer? 
Jaarliks of soos deur ’n doktor aanbeveel 

 



Siftingstoetse vir prostaatkanker 
Digitale Rektale Ondersoek 

Hoe? 
Vir ‘n Digitale Rektale Ondersoek (DRO) 
gebruik die dokter ‘n handskoen en 
smeermiddel en plaas ‘n vinger in die 
rektum om vir enige abnormaliteite soos 
knoppe of harde areas op die prostaat te 
voel  

Wie? 
Mans 50 jaar en ouer (40-45 vir diegene 
met 'n hoë 
risiko, soos mans met 'n 
familiegeskiedenis van prostaatkanker) 

Wanneer? 
Jaarliks of soos deur ’n dokter aanbeveel 
 

 

Alhoewel party 
mans ongemak 
ervaar tydens ‘n 

rektale ondersoek 
(DRO) is dit 

gewoonlik vinnig 
en pynloos 



Simptome om voor uit te kyk 

• Moeilike urinering 

• Moeite om die urienvloei te begin of te stop 

• Urienvloei wat vanself begin en stop 

• ‘n Swak urienvloei 

• Pyn of ‘n brandsensasie tydens urinering 

• Behoefte om gereeld te urineer, veral snags 

• Moeilik om ‘n ereksie te kry of te volhou 

• Bloed in die urine en/of semen 

• Pynvolle saadstorting 

• Pyn in die lae rug, heupe en/of dye (bobene) 



Testikulêrekanker 

• 1 uit 2 040 Suid-Afrikaanse mans het ‘n 
leeftydsrisiko vir testikulêrekanker  en dit 
is verantwoordelik vir 0.54% van alle 
manskankers* 

• Dit is mees algemeen onder mans tussen 
die ouderdomme 15 en 39 

• Testikulêrekanker is ‘n siekte waar selle in 
een of albei testes kwaadaardig 
(kankeragtig) word 

 

KLIEK HIER OM DIE 
FEITEBLAD OOR 

TESTIKULêREKANKER 
TE LEES 

*Gebaseer op die Nasionale Kanker Register 2010 



Simptome om voor uit te kyk 

Die onderstaande simptome kan 'n 
indikasie van testikulêre kanker wees, 
maar kan ook deur ander toestande 
veroorsaak word: 

• ‘n Pynlose swelsel of knop in een of 
beide van die testikels 

• Pyn of 'n swaar gevoel in 'n testikel 

• Pyn in die lae buik, rug of lies 

• Dit is belangrik om 'n dokter te 
raadpleeg om die oorsaak van enige 
van bostaande simptome te bepaal 



Het jy 'n risiko vir testikulêrekanker? 

• Aangebore onafgesakte testikels 

• Aangebore abnormaliteite gehad (met 
geboorte) van die testikels, penis, niere 
en liesbreuk 

• ‘n Familiegeskiedenis van testikulêre 
kanker  

• Gebruik van marijuana (dagga of 
cannabis) 

NB: ‘n 
Vasektomie 

verhoog nie jou 
risiko nie 



Doen ‘n testikulêre selfonder-soek... 
Dis regtig maklik! 



Testi-monials 

• Testi-monials, is 'n veldtog, geskep deur FCB 
Kaapstad vir KANSA, wat daarvoor mik om dit 
makliker te maak om oor testikulêre kanker te 
praat, en fokus om bewustheid oor hoe belangrik 
dit is dat mense nie net praat balle, maar ook vir 
hulleself sorg  

• Die veldtog het testikels wat hul eie Testi-
monials gee oor kanker en hoe hulle persoonlik 
geraak is. Hulle gee raad oor hoe om self-
ondersoeke te doen en om tekens en simptome 
op te spoor  

• Besoek www.testimonials.co.za vir meer info 

http://www.testimonials.co.za/
http://www.testimonials.co.za/


Kaposi-Sarkoom 

• 1 uit 194 Suid-Afrikaanse mans het 'n leeftyd risiko vir Kaposi-sarkoom (KS) en is 
verantwoordelik vir 5.33% van alle kankers * 

• Kaposi sarkoom (KS) is 'n kanker wat die groei van abnormale weefsel onder die vel 
veroorsaak, in die voering van die mond, neus en keel of in ander organe 

• Voor die MIV / vigs-epidemie, het KS gewoonlik stadig ontwikkel. In MIV / vigs-
pasiënte, ontwikkel die siekte vinniger 

*Gebaseer op die Nasionale Kanker Register 2010 



Simptome om voor uit te kyk 

• Velletsels - kan wissel in kleur van pienk na bruin, bruin-rooi of 
rooi pers (KS kan ook voorkom op ander dele van die liggaam - 
limfknope, longe, maag of derm) 

• KS kan verskyn as 'n  effense knoppie (nodule) of 'n plat area 
op die vel 

• Limfknope (kliere) - indien die limfknope geaffekteer word 
deur KS, kan dit swel, maar dit veroorsaak gewoonlik net ‘n 
paar simptome 

• Swelling in die arms, bene en elders - KS kan skade aan 
limfvate veroorsaak 

• Longprobleme - KS in die longe kan benoudheid veroorsaak en 
'n hoes wat lewensgevaarlik kan wees 

• Spysverteringstelsel (maag en derm) probleme - KS kan 
simptome soos naargheid en opgooi veroorsaak (braking) 

• Bloedarmoede - die letsels mag soms stadig bloei, wat oor 'n 
tydperk bloedarmoede (lae getalle van rooibloedselle) kan 
veroorsaak 



Het jy 'n risiko vir Kaposi-Sarkoom? 

• Ras - mense van Joodse of Mediterreense afkoms, asook Ekwatoriaal-Afrikaners, het 
'n hoër risiko vir die ontwikkeling van KS 

• Geslag - mans, oor die algemeen, het 'n hoër risiko om Kaposi-sarkoom te ontwikkel as 
vroue 

• Menslike herpesvirus 8 (MHV-8) kan die oorsaak wees vir KS om te ontwikkel 

• Immuniteitsgebrek - mense met MIV / vigs en mense wie se immuunstelsels 
onderdruk as gevolg van orgaanoorplanting het 'n hoër risiko 

• Seksuele aktiwiteit - homoseksuele (aktiewe) mans is geneig om 'n hoër risiko om 
MHV-8 te hê 



Peniskanker 

• 1 uit 1 114 Suid-Afrikaanse mans het ‘n leeftydsrisiko vir 
peniskanker en is verantwoordelik vir 0.50% van alle 
manskankers * 

• Peniskanker is kanker wat binne die vel en / of sagte weefsel 
van die penis ontwikkel  

• Peniskanker kan op enige plek op die penis (insluitend die sagte 
weefsel) ontwikkel, maar die mees algemene ontwikkel: 

• onder die voorhuid in mans wat nie besny is nie 

• op die kop van die penis (glans penis) 

KLIEK HIER OM DIE 
FEITEBLAD OOR 

PENISKANKER TE LEES 

*Gebaseer op die Nasionale Kanker Register 2010 



Simptome om voor uit te kyk 

Die eerste teken van peniskanker is dikwels 'n verandering in kleur van 
die vel van die penis 

• Nog 'n teken kan vel verdikking wees - die voorkoms van 'n pynlose 
nodule of 'n vratagtige groeisel, veral op die glans penis of voorhuid 

• Swelling aan die punt (glans penis) van die penis 

• Latere tekens kan 'n groeisel of seer op die penis insluit - veral op die 
kop van die penis (glans) of die voorhuid, maar ook soms op die steel 
van die penis  

• Daar kan 'n veluitslag of bloeding wees 

• Die meeste peniskankers is pynloos 

• Enige afwyking van die penis, insluitend vratte, blase, sere, wit kolle, 
uitslag of knoppe 

• Soms verskyn die kanker as plat, blou-bruin groeisels, of as 'n rooi 
uitslag, of klein roofagtige knoppe 



Het jy 'n risiko vir peniskanker? 

• Die risiko van peniskanker is 
ongeveer 3 keer hoër vir mans wat 
onbesnede, of later in die lewe 
besny is 

• Met fimose, of 'n vernoude 
voorhuid 

• Swak higiëne met chroniese behoud 
van smegma 

• Na 'n seksueel oordraagbare 
infeksie (soos MPV of menslike 
papilloma virus 16 of 18) 

• Rook 

• Psoriase behandeling 



Anale kanker 

• 1 uit 2 288 Suid-Afrikaanse mans het 'n leeftyd risiko vir anale kanker en is 
verantwoordelik vir 0.28% van alle manskankers * 

• Anale kanker is 'n ongewone maligniteit wat in die anus begin (die opening aan die 
einde van die rektum) 

• As dit vroeg gevind word, is anale kanker hoogs behandelbaar 

• MPV infeksie is ‘n belangrike oorsaak van anale kanker 

 

*Gebaseer op die Nasionale Kanker Register 2010 



Simptome om voor uit te kyk 

• Rektale bloeding - die pasiënt mag bloed op ontlasting of 
toiletpapier sien 

• Pyn in die anale area 

• Knoppe rondom die anus. Dit word dikwels verwar met 
aambeie 

• Slym of jellieagtige uitskeiding uit die anus 

• Anale jeuking 

• Verandering in ontlasting. Dit kan die volgende insluit 
diarree, hardlywigheid, of uitdunning van stoelgange 

• Fekale inkontinensie (probleme  om ontlasting te beheer) 

•  Opgeblasenheid 

• Geswelde limfkliere in die anale of lies area 

• Sere rondom die anus wat kan uitbrei na die vel van die 
boude 



Het jy 'n risiko vir anale kanker? 

• Ouderdom - die meeste gevalle van anale kanker kom voor in mense 50 jaar en ouer 

• Baie seksmaats - mans en vroue wat baie seksmaats oor hul leeftyd het, het 'n groter 
risiko vir anale kanker 

• Onbeskermde anale seks 

• Menslike papilloomvirus (MPV) - MPV infeksie verhoog die risiko vir 'n paar vorme van 
kanker, insluitend anale kanker en servikale kanker 

• 95% van anale kanker word  veroorsaak deur die menslike papilloomvirus (MPV) 

• Fistels - teenwoordigheid van abnormale openinge in of rondom die anus 



Kolorektale kanker 

 



Kolorektale kanker 

TEKENS EN SIMPTOME 
(Baie mense ervaar geen simptome nie) 

• Verandering in dermgewoontes, insluitende diarree / hardlywigheid 

• Rektale bloeding of bloed in die stoelgang 

• Voortdurende abdominale ongemak (krampe, gas of pyn) 

• 'n Gevoel dat die dikderm nie heeltemal ledig nie 

• Swakheid of moegheid 

• Onverklaarbare gewigsverlies 



Kolorektale kanker 

 



Long kanker 

• http://www.cansa.org.za/avoid-tobacco/ 

 

http://www.cansa.org.za/avoid-tobacco/
http://www.cansa.org.za/avoid-tobacco/
http://www.cansa.org.za/avoid-tobacco/


Wat doen KANSA om te help? 

• KANSA moedig mans aan om na hul 
gesondheid te kyk, om die risiko van 
manskankers te verminder 

• KANSA verseker dat Suid-Afrikaanse mans 
toegang tot waardevolle en potensieel 
lewensreddende inligting en prostaat 
siftingstoetse het  

• KANSA bied sifting aan by KANSA Sorgsentra, 
Sorgklinieke en Mobiele Gesondheidsklinieke 



Vrywaring: 

Terwyl die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) elke voorsorgmaatreël getref het met 
die samestelling van hierdie aanbieding, kan dit of enige bydraer(s) tot hierdie aanbieding 
nie verantwoordelik gehou word vir enige optrede (of die gebrek daaraan) wat deur enige 
persoon of organisasie waarookal hulle gebaseer is, as 'n gevolg, direk of andersins, van 
inligting vervat in, of bekom is deur middel van hierdie aanbieding. 




