


Wys Velkanker jou Skadukant hierdie Somer!

• Velkanker is die mees algemene tipe kanker wêreldwyd.  Suid-Afrika het 
een van die hoogste vlakke van ultraviolet strale wat wêreldwyd 
gemonitor word. As gevolg daarvan het ons land een van die hoogste 
voorkoms van velkanker wêreldwyd 

• Die groot oorsaak is kroniese blootstelling aan sonlig

• Ultraviolet (UV) strale vorm deel van die ligspektrum wat die aarde 
bereik. Daar is twee soorte UV strale wat die mens se vel kan beskadig

• Die breër UVB strale veroorsaak die vel om te verbruin en word geken-
merk deur ‘n rooi en pynlike vel en moontlik uiteindelik velkanker

• UVA strale penetreer dieper in die vel en kan skade 
aanrig aan die struktuur van die liggaamselle wat 
veroudering en verhoogde risiko van kanker 
tot gevolg kan hê



• Die twee mees algemene tipes velkanker is basale selkarsinoom en plaveisel 
selkarsinoom. Dit kan lei tot skending en die verlies van ‘n oog, neus of oor as 
dit nie behandel word nie

• Melanoom, die gevaarlikste tipe velkanker, is besig om toe te neem. Hierdie 
siekte wat lewens bedreig, is geneesbaar as dit vroeg genoeg opgespoor word 
en effektief in vroeë stadiums van die siekte behandel word

• Sonkeratose, ’n abnormale groeisel op die vel, is ’n voorloper en kan in kanker 
ontaard as dit nie behandel word nie

• Kwaadaardige melanoom word verbind met korter en meer indringende
blootstelling aan die son.  Selfs net een voorval van erge sonbrand, 
veral tydens die kinderjare, kan genoeg skade aanrig en die 
sneller wees wat veroorsaak dat die sonskade wat 
aangerig is, later in die persoon se lewe in 
kwaadaardige melanoom ontaard

Wys Velkanker jou Skadukant hierdie Somer!



Volgens die Nasionale Kankerregister (2013) was die volgende aantal gevalle 
van velkanker histologies in Suid-Afrika gedurende 2013 gediagnoseer:

Tipe

Velkanker

Groep Aantal
Werklike
Gevalle

Geskatte
Lewenslange

Risiko

Totaal
van alle
kankers

Basale 
Selkarsinoom

Alle Mans 9175 1:16 25.53%

Alle Vroue 6573 1:35 17.96%

Plaveisel
Selkarsinoom

Alle Mans 3929 1:39 10.93%

Alle Vroue 2485 1:108 6.79%

Melanoom
Alle Mans 819 1:183 2.28%

Alle Vroue 723 1:349 1.98%
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StatistiekSA se webwerf
(2010-2015) wys dat die 
sterftesyfer wat verband hou 
met velkanker, toeneem

Wys Velkanker jou Skadukant hierdie Somer!

Aantal sterftes 
a.g.v. velkanker 
gerapporteer
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• As jy gereeld aan die son vir lang tydperke blootgestel 
word

• As jou vel maklik brand 

• As jy ’n ligte gelaatskeur het met rooi of blonde hare

• As jou oë lig van kleur is 

• As jy maklik sproete brand wanneer jy in die son is 

• As daar ’n familiegeskiedenis van
melanoom is

Wie is in gevaar?



• Alhoewel mense met ’n donkerder gelaatskleur ’n laer risiko het om 
met melanoom gediagnoseer te word as mense met ’n ligter 
gelaatskleur,  bly die risiko gevaarlik hoog en kan dit verminder 
word deur die beperking van blootstelling aan die son en die 
gereelde gebruik van sonskerm 

• Die meerderheid van basale selkarsinoom in rasgroepe van kleur is 
as gevolg van die blootstelling van die vel aan sonlig. Dit is ’n 
aanduiding  dat sonbeskerming van kardinale belang is 
ongeag van die pigment van die vel

• Hande, voete en naels is kwesbaar by mense met 
’n donker gelaatskleur en moet gereeld 
ondersoek word

Wie is in gevaar?



• Die beste verdediging teen velkanker – behalwe om die risiko te 
verlaag - is vroeë opsporing. 

• As velkanker vroeg genoeg opgespoor en behandel word, is die 
meeste soorte velkanker geneesbaar

• Ondersoek jou vel elke maand versigtig en deeglik en vra ’n 
familielid of vriend om jou rug en die agterkant van jou nek tot by 
die kopvel te ondersoek om te kyk of daar enige verandering aan 
die vel is. 

• As jy iets verdag soos ’n kol of ’n moesie wat nuut is 
en groei, opmerk, moenie uitstel nie – raadpleeg
’n dokter so gou as wat jy kan

Doen Gereeld ’n Selfondersoek



• Een van die beste wapens in die geveg teen velkanker is vroeë 
diagnose en behandeling 

• ’n Kwaadaardige kankeragtige groeisel kan vinnig ontwikkel 
op ’n plek op jou liggaam wat jy nie opmerk of kan sien nie. 
Hoe gouer dit opgespoor word, hoe groter is jou kans om die 
kwaadaardige gewas suksesvol te behandel 

• Dit is waarom dermatoloë aanbeveel dat jy gereeld vir jou 
dokter moet vra om ’n roetine ondersoek en 
siftingstoetse vir velkanker te doen

Doen Gereeld ’n Selfondersoek



• ’n Groeisel op jou vel wat vergroot, ’n pêrelagtige voorkoms het,  
deurskynend voorkom, wat verbruin of van kleur verander – rooi, pienk 
of veelkleurig

• ’n Moesie wat van kleur of tekstuur verander, onreëlmatig groei en 
groter word as die punt van ’n potlood (6mm) in deursnee 

• ’n Vlek, knop of groeisel wat aanhoudend juk, brand, pyn, ’n kors vorm, 
skurf bly, die vel invreet of bloei 

• ’n Oop seer of wond wat nie genees nie of wat genees en weer  
oopgaan 

• ’n Skubberige knop wat korsagtig voorkom, 
’n irritasie is en droog en rof bly en wat 
’n prikkelende of sensitiewe sensasie 
veroorsaak

Wat is die Waarskuwingstekens?



ABCDE van Melanoom
SAL 'N MERK OP JOU EIE LYF 

JOU SO PLA SOOS 'N MERK OP JOU KAR?

’n Motor kan nie 'n melanoom kry nie. 
Maar jou vel kan. Gaan vir gereelde 

siftingstoetse.



• ‘Sun Protection Factor’ (SPF) is die ratio van hoe lank iemand met 
sonskerm in die son kan wees voordat skade intree, teenoor
wanneer iemand geen sonskerm dra nie

• Sonbeskermingsfaktor (SPF) is ’n tydsfaktor vir veiligheid in die 
son. Die hoeveelheid veilige tyd wat jy in die son spandeer, hang af 
van die spesifieke area en UV konsentrasie

• Smeer sonskerm aan op alle dele van die vel wat blootgestel 
word aan die son – veral op die agterkant van die nek, 
die punte van die ore, lippe, arms en hande 

• Smeer gereeld aan – veral as jy baie in die 
water is

Wat beteken SPF?



• Neem kennis van die daaglikse waarskuwings rakende UV 
bestraling in weervoorspellings en beplan jou aktiwiteite 
daarvolgens

• Beperk jou tyd in die son, veral tussen 10:00 en 15:00, wanneer 
soveel as 60% van die dag se skadelike sonstrale skyn

• Bedek jou liggaam en vel. Dit is moontlik om sonbrand op te doen as jy 
kleure dra wat van ligte en dun materiaal gemaak is. Wees op die uitkyk en 
koop sambrele klere, hoede en sonbrille wat die goedkeuring dra dat dit 
UV bestand is

• Gebruik ’n breë spektrum (UVA & UVB) sonskerm met
‘n sonbeskermingsfaktor (SPF) wat geskik is vir jou tipe vel. 
Soek vir produkte wat deur KANSA goedgekeur en 
geakkrediteer is vir doeltreffendheid en 
veiligheid

Riglyne vir Veiligheid in die Son

http://www.cansa.org.za/cansa-seal-of-recognition/cansas-seal-of-recognition-protection-category/


• Babas jonger as 1 jaar behoort nie blootgestel te word aan die son nie

• Moedig kinders aan om gereeld sonskerm aan te smeer en om hoede te 
dra wanneer hulle buite in die son speel

• UV strale word gereflekteer vanaf sand, lig gekleurde beton, mure en gras en 
dit vergroot jou risiko om sonbrand op te doen al is jy in die skaduwee

• UV strale is nie dieselfde as hitte nie. Jy kan blootgestel word aan sonbrand 
selfs op ‘n koel dag, so wees versigtig op winderige en betrokke dae

• Hoede, sambrele en sonbrille help om ons teen die son te beskerm

• Son kan jou vel deur ‘n motor se venster brand. Glas wat verkleur en 
verdonker is en wat gewoonlik aan die kant vensters van ‘n 
motor aangebring word, kan sonbrand verminder maar 
dit kan nie die transmissie van UV bestraling 
verhoed nie

Riglyne vir Veiligheid in die Son



• Onthou dat jou hoofbron vir vitamien D behoort te kom van die kos
wat jy eet en nie die son nie. ’n Vierkantige area van 10cm (die 
grootte van die agterkant van jou hand) wat vir 10 minute blootgestel
is aan die son lewer genoegsame hoeveelhede van Vitamien D 

• Geen sonskerm sal jou algehele en absolute beskerming teen die son 
se UV bestraling nie

• Kies ’n produk wat waterbestand is as jy baie sweet, gereeld swem of 
baie aan watersport deelneem

• Maak seker dat die datum van jou sonskerm nie verval 
het nie. Sonskerm verval gewoonlik 2 jaar na 
vervaardiging.  Nadat ’n houer met sonskerm 
oopgemaak is, MOENIE dit langer as 
1 jaar later gebruik nie

Riglyne vir Veiligheid in die Son



Riglyne vir Veiligheid in die Son

Het jy geweet? Net soos 
sonskerm verskillende SPF-
vlakke het wat ons teen die 
son beskerm, so word 
materiaal ook gemeet aan 
die vlak van beskerming wat 
dit bied. Dit word UPF 
genoem en hoe groter die 
nommer is, hoe beter 
is die beskerming 
wat dit bied

Beskerm jouself

Dra ’n breë rand hoed van dik geweefde 
materiaal. Dra lospassende klere van 
diggeweefde materiaal wat skadelike 
UV-strale blokkeer. 

Kies swem- en strandklere wat UV bestand is
en jou vel sal beskerm. UV-strale

kan deur materiaal skyn.

Swemklere en sambrele wat die KANSA Seël van 
Erkenning dra, behoort ook deel te wees van jou 
beskerming teen die son. 



• Bly weg van sonlampe en sonbeddens

• In die verlede het mense verkeerdelik vermoed dat 
die UVA bestraling wat deur die gebruik van 
sonbeddens uitgestraal word, wel veroudering van 
die vel meegehelp het, maar dat dit redelik veilig is 

• Genetiese en molekulêre navorsing het egter bewys 
dat daar ’n verband is tussen UVA bestraling
en die ontwikkeling van kwaadaardige 
melanoom

Die Sonbed Kwessie



• Sonbeddens en –lampe is nie ’n meer gesonde en 
veiliger opsie om jou vel te verbruin nie en al die 
masjiene wat gebruik word, moet ’n etiket dra wat 
mense waarsku dat die gebruik van sonbeddens en 
sonlampe kanker kan veroorsaak

Die Sonbed Kwessie



• Die beskerming van jou vel tydens die eerste 18 jaar van 
jou lewe kan jou risiko vir sommige tipes velkanker tot 
78% verminder

• Jy kan sonbrand opdoen selfs op ‘n bewolkte dag! 
Tot 80% van die son se strale penetreer deur ligte 
wolke en mis

• Kenners waarsku dat selfs net een erge sonbrand 
gedurende die eerste 15 jaar van jou lewe, 
kan jou kans om velkanker op te doen, 
verdubbel

Sonfeite



• In die verlede het mense geglo dat katarakte ’n 
onvermydelike deel is van die proses van veroudering. 
Nou weet ons dat katarakte verband hou met 
blootstelling aan UV strale

• Jy kan sonbrand opdoen al is jy in die water! 
Water reflekteer ‘n bykomstige 5% van al die son se 
strale terug na jou

• Selfs droë oppervakke reflekteer sonstrale! 
Beton reflekteer 10% tot 12% van die 
strale van die son

Sonfeite



• As jy ’n dokter besoek om ’n siftingstoets vir kanker te laat doen,  sal
jou dokter heel moontlik jou mediese geskiedenis met jou bespreek
en jou vel van kop tot tone ondersoek — insluitend plekke op jou vel
wat nie aan die son blootgestel word nie. Hy of sy sal die ligging, 
grootte en kleur van alle moesies op jou lyf aanteken

• As ’n moesie vir die mediese praktisyn verdag lyk, sal hy of sy reël vir
’n biopsie

• ’n Biopsie is ’n relatiewe pynlose chirurgiese prosedure
waartydens ’n klein stukkie weefsel verwyder word 
vanuit die verdagte deel van die liggaam en onder
’n mikroskoop ondersoek word

Gedurende ’n besoek aan die dokter 



• As die verdagte area klein genoeg is, kan die hele moesie moontlik vir 
die biopsie verwyder word 

• As die biopsie aandui dat die groeisel  kankeragtig is of selfs tekens 
toon dat dit in ’n fase net voor kanker is, sal die dokter besluit en 
bepaal wat die beste behandeling daarvoor sal wees   

• Nog ’n belangrike wapen om velkanker te beveg, is die opsporing 
daarvan. As jy self onlangs enige verandering in die voorkoms of 
kleur van die moesie opgemerk het, moenie tyd verspeel om te 
wag vir jou volgende ondersoek nie 

• Bring dit sonder versuim onder die aandag
van jou dokter

Gedurende ’n besoek aan die dokter 



Wat doen KANSA om te help?

• Meeste plaaslike KANSA OmgeeSentra bied sifting aan met ons
FotoFinder Dermoskoop toestelle – maak ’n afspraak want die 
toestelle beweeg rond tussen OmgeeSentra

• Vind inligting oor hoe om kanker te beveg en lees meer oor
KANSA se Holistiese Ondersteuning wat aangebied word by ons
KANSA OmgeeSentra landswyd

http://www.cansa.org.za/cansa-care-centres-contact-details/
http://www.cansa.org.za/fotofinder-dermoscope-machines-for-skin-screening/
http://www.cansa.org.za/cancers-touched-my-life/
http://www.cansa.org.za/cansas-care-support/


Wat doen KANSA om te help?

KANSA wil bewustheid van velkanker verhoog asook die belangrikheid
daarvan om SonSlim te wees, ten einde jou kankerrisiko te verlaag. 
Kyk na die video waar ons onlangs motoriste se aandag getrek het 
met ons “Car Melanoma” veldtog:

https://youtu.be/E4BP578bYWk

http://www.cansa.org.za/be-sunsmart/
https://youtu.be/E4BP578bYWk
https://youtu.be/E4BP578bYWk
https://youtu.be/E4BP578bYWk


KANSA Navorsing oor Velkanker
• ’n KANSA navorsingsprojek deur Prof Stefan Barth fokus op 

die evaluasie van tumorverwante antigene om kutane basale
selkarsinoom opties te etiketteer vir chirurgiese uitskeiding

• Mohs chirurgie is die mees effektiewe standaard
behandeling om Basale selkarsinoom (BSK) te verwyder. Dit
is ’n tydrowende en duur proses wat gewoonlik 3-4 ure van 
behandeling neem. Deur teenliggame vir spesifieke immuno-
fenotipering te verkry en dit te wysig met ’n gevorderde
rekombinante ‘SNAP-tag’ teenliggaam etikettering
tegnologie, streef hierdie projek daarna om ’n hoogs
spesifieke opties-etiket diagnostiek vir BSK te ontwerp,
wat behandelingskoste heelwat kan verlaag



Om KANSA te help om ons kankersiftings-
programme uit te brei, oorweeg dit asb
om 'n skenking by enige van ons KANSA 
SorgSentra landswyd te maak
of Aanlyn by
http://www.cansa.org.za/personal-donation-options/

of maak ’n donasie deur SnapScan of 
Zapper op jou slimfoon:

Wat kan jy doen om te help?

http://www.cansa.org.za/personal-donation-options/


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.




