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

Het jy hulp nodig om
op te hou rook?
Besoek die CANSA website virBesoek die CANSA website vir
inligting oor ons e-Kick Buttinligting oor ons e-Kick Butt
prprogram of 
bel ons tolvrybel ons tolvry

Lung Cancer

Hoe verminder jy jou risiko vir longkanker?

• Longkanker is 'n een van die
belangrikste oorsake van mans
en vroue wat aan kanker sterf

• Om op te hou rook, is die
grootste voorkoming van
longkanker

• Longkanker kom meer
algemeen voor by mans.
(Sedert meer vroue begin
rook het, het longkanker
by vroue mettertyd
toegeneem.)

• Mense wat nie rook nie
kan ook longkanker
ontwikkel

• Die oorlewingsyfer vir
mense wat met longkanker gediagnoseer
word, is laag. Mense wat in vroeë fases van
longkanker gediagnoseer word, staan 'n groter
kans om te herstel

• 'n Nuwe hoes wat nie weggaan nie
• As 'n hoes verander in 'n kroniese

hoes, kug of 'n 'rokershoes'
• 'n Hoes wat vererger en nie

weggaan nie
• Die hoes van bloed, selfs 'n

klein hoeveelheid
• Kortasem of aamborstigheid
• Konstante borspyn – veral

tydens 'n hoesbui
• Gereelde borsinfeksies
• Bors of asemhaling wat

fluit/heesheid
• Swelling van die nek en

gesig
• Moegheid ('n gevoel van erge en voortdurende

moegheid)
• Verlies aan eetlus/gewigsverlies sonder 'n

poging daartoe)

• Pyn in die bene
· Hoofpyn

5 Belangrike Feite Tekens en Simptome van
Long Kanker

DIE GROOT 5 KANKERS WAT

VROUE IN SUID-AFRIKA AFFEKTEER

lOng KANKER
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Wat jy moet weet Leeftydrisiko vir long
kanker onder SA vroue1:232 *
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• Die staking van rook ter enige tyd
verlaag die risiko

• Blootstelling aan tweedehandse rook
verhoog die risiko vir nie-rokers twee- of
drievoudig

• Gesonde dieet en matige fisiese
aktiwiteit speel ‘n belangrike rol in die
vermindering van die risiko

• Blootstelling aan asbes verhoog die
risiko en as dit gekombineer word met
rook, vergroot die risiko aansienlik

• Chemikalieë wat in industrieë en tuis gebruik
word, verhoog die risiko

• Etikette op produkte en inligtingspamflette
oor materiale wat gevare kan inhou waarsku
die gebruiker oor hantering en blootstelling

• Blootstelling aan radon in die huis is die 2de
grootste oorhoofse oorsaak van longkanker
en die nr 1  oorsaak van longkanker by nie-
rokers. (Radon is ‘n onsigbare radioaktiewe
gas wat veroorsaak word deur die normale
verval of aftakeling van radium in die grond)


