


Balanseer Jou Leefstyl Vandag
vir ’n Laer Kankerrisiko Môre

• KANSA stem saam met die Wêreld Kanker-
navorsingsfonds (World Cancer Research Fund) se 
bevindinge dat die handhawing van ’n gebalanseerde 
leefstyl kan help om die risiko vir kanker te verlaag

• Mense kan hul risiko vir kanker met ‘n derde verlaag deur 
eenvoudig die volgende te kombineer: 

– ’n gesonde eetprogram

– die handhawing van ’n gesonde
liggaamsgewig en

– gereelde fisiese aktiwiteit

http://www.cansa.org.za/adopt-a-balanced-lifestyle/
http://www.cansa.org.za/eat-drink-smart/
http://www.cansa.org.za/be-physically-active-maintain-a-healthy-weight/
http://www.cansa.org.za/be-physically-active-maintain-a-healthy-weight/
http://www.cansa.org.za/be-physically-active-maintain-a-healthy-weight/


Ken SA Statistieke en Tendense

• Oorgewig word verbind aan ’n verhoogde risiko vir verskeie
tipes kanker

• Baie mense in Suid-Afrika is oorgewig, insluitende kinders en
tieners

• Ons het die hoogste voorkoms van oorgewig suid 
van die Sahara: 

– 42% vroue is oorgewig en 13% mans

– 9.6% dogters en 7% seuns jonger as 20 jaar
is oorgewig

• Ons boodskap is:  Eet slim om jou
risiko vir kanker te verlaag



• Vanaf 2011 toon voorvalle van kolorektale kanker ’n toename in 
vergelyking met longkanker

• 47% volwassenes in SA het volgens die Wêreld Gesondheids-
organisasie (WGO) onvoldoende vlakke van aktiwiteit

• Leefstyl risikofaktore vir kankers in SA, sluit in
die invloed van verstedeliking op gewig:

– meer toegang tot kitskos

– voedsel hoog in vet, suiker en laag in vesel

– hoër verbruik van vleis en alkohol

– verlaagde fisiese aktiwiteit

Ken SA Statistieke en Tendense



Kankerrisiko en Liggaamsgewig

• Navorsing toon dat fisiese aktiwiteit jou teen kolon-, 
endometriale- en post-menopousale borskanker en
gewigstoename beskerm

• Beoefen gereelde fisiese aktiwiteit (matige tot kragtige 
oefening) vir ten minste 30 minute op 5 of meer dae per week

• Gemeenskapspogings is noodsaaklik 
om ’n omgewing te skep wat fisiese 
aktiwiteite en gesonde 
koskeuses aanmoedig



Wenke vir Gesonde Eetgewoontes

• Volg ’n gesonde dieet met ’n wye verskeidenheid van groente, 
vrugte, volgraan, peulvrugte – lê klem op plantvoedsel

• Eet ten minste 2.5 koppies groente of vrugte per dag

• Groente (insluitend bone) bevat voordelige vitamiene, 
minerale, vesel,  kartonoïede en ander bioaktiewe stowwe wat 
help om die risiko vir kanker te verminder

• Vermy drinkgoed wat suiker bevat

• Beperk jou inname van sout 
tot minder as ’n teelepel 
per dag (2.4g sodium)



Vleis en Proteïne

• Geniet ’n wye verskeidenheid van peulgewasse en bone sowel 
as volgraan produkte, groente en vrugte

• Beperk jou inname van rooivleis (bees, vark en lam). Moenie 
meer as 500g rooivleis (gekookte gewig) per week eet nie

• Vermy geprosesseerde vleis soos ham, spek, ens.

• Eet ander proteïenbronne soos vis of hoender

• Bone is ’n belangriker bron van 
proteïne as rooivleis – dit is veral 
ryk in biologiese aktiewe 
bestanddele – voedingstowwe 
wat kankerrisiko kan verlaag

http://www.cansa.org.za/health-benefits-of-pulses/


Porsiebeheer |  Kitskos

• Verminder inname van kilojoules en verklein voedselporsies

• Moenie tussen maaltye peuselkos eet nie

• Beperk inname van voedsel en drank wat min voedingswaarde 
bevat en wat hoog is in kilojoules, vette en toegevoegde suiker

• Maaltye wat gewoonlik in kitskos restaurante voorberei word 
bedien tipies:

– porsies wat die nodige daaglikse kilojoule inname oorskry

– meestal kos wat baie vet en suiker bevat

– maaltye wat nie groente, vrugte, 
peulgewasse, vesel en volgraan 
produkte bevat nie



Wenke vir ’n Meer Aktiewe Leefstyl

• Beperk tye wanneer jy sit, lê, televisie kyk of ander vermaak op skerms

• Gebruik die trappe eerder as die roltrap of hysbak

• As jy kan, stap of ry fiets na jou bestemming

• By die werk: staan gereeld op, stap ’n paar treë, 
loop vinnig ’n ent.  Gebruik jou etensuur om 
saam met kollegas, familie of vriende te oefen

• Gaan stap in jou voorstad, vorm ’n groep wat saam
stap as jy besorgd is oor veiligheid

• Gaan dans saam met jou gade en vriende

• Word ’n vrywilliger vir KANSA en raak aktief betrokke: 
kontak jou KANSA SorgSentrum om meer uit te vind
oor KANSA gebeure en veldtogte wat fisiese aktiwiteite
voorstaan soos CANSA Active en CANSA Relay For Life

http://cansa-active.org.za/
http://www.relayforlife.org.za/


Wenke vir ’n Meer Aktiewe Leefstyl
- Oefeningvlakke -

Matig Meer Inspanning

Oefening & 
Ontspanning

Stap, dans, ontspannende
fietsry, skaats, kanovaart, joga

Draf of hardloop, vinnige fietsry, 
gewigoptel, swem, touspring, 
aërobiese oefening, vegkuns

Sport Gholf, vlugbal, sagtebal, 
krieket, veerbal, dubbel 
tennis, sluit aan by ‘n 
sportklub

Sokker, Netbal

Aktiwiteite by 
die Huis

Grassny, tuinwerk en 
instandhoudingswerk om die 
huis, algemene huiswerk soos 
om die huis of motorhuis 
skoon te maak, is ook goeie 
oefening



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.




