
Rimpeling in die 
borsvel 

Kuiltjievorming /
inkering van die tepel

'n Vergroting van
die kliere

'n Verandering in die
vel rondom die tepel

Een bors is buitenge-
woon laer as die 
ander. Tepels op 
verskillende vlakke

'n Knop in die bors 
of armholte

Buitengewone 
vergroting van 
een bors

Buitengewone swelsel 
in die armholte

BORSKANKER IS DIE MEES
ALGEMENE KANKER ONDER
SUID-AFRIKAANSE VROUE

HET JY
GEWEET?

MITE vs FEIT

Die leeftydrisiko vir 
borskanker onder mans is 
1 uit 922

Geen bewyse van ‘n 
direkte skakel nie
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Alhoewel die risiko hoër is, 
het vroue met ander 
idenfiseerbare risikofaktore 
ook 'n verhoogde risiko

Vroue wat nooit kinders 
gehad het, of eers kinders
gehad het na 30, het 'n 
verhoogde risiko vir borskanker

Leeftydrisiko 
vir borskanker

onder SA vroue is

1* uit 29 

Gaan vir
gereelde

bors-
ondersoeke

VERMINDER DIE
KANKERRISIKO

Ÿ Doen maandelikse bors-selfondersoeke

Ÿ Gaan vir gereelde kliniese borsondersoeke

Ÿ SureTouch – nie-indringende toestel vir veilige 
borsondersoeke (nie 'n diagnostiese instrument nie) 
- beskikbaar by sommige KANSA Sorgsentra

Ÿ Simptoomvrye vroue moet elke jaar vir 'n 
mammogram gaan, vanaf ouderdom 40

KANSA het Mobiele 
Gesondheidsklinieke 
wat siftingstoetse in
verskeie gemeens-
kappe doen

MOBILE HEALTH CLINICMOBILE HEALTH CLINIC

WAARSKUWINGSTEKENS

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

Geborg deur

LOTTERY
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*SA Statistiek soos per Nasionale Kankerregister (NKR) 2011

Talle vroue onder 
50 jaar word met borskanker 
gediagnoseer

KLEIN OF
GROOT,
verlig die

nood!

Ek is te jonk om 
borskanker te kry

Mans kan nie 
borskanker kry nie

Die gebruik van
antiperspirante of 'n 

metaal ondersteunde 
buustelyfie (bra) verhoog 
my risiko vir borskanker

Slegs vroue met 'n familie-
geskiedenis van borskanker 

loop 'n risiko daarvoor

Ek het nog nooit kinders 
gehad nie, so ek kan nie 

borskanker kry nie
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