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Net soos in enige ander deel van die liggaam kan die testikels geaffekteer word deur
verskeie toestande en siektes, wat tot simptome kan lei:

SIFTINGSIFTING

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

22

Onderstoek deur die testikel tussen
die duim en vingers te rol -
gebruik ligte druk

33

Vergewis jouself van die
spermatiese koord en epididimis -
'n buisagtige struktuur wat aan die
agterkant van elke testikel gevind kan word

44

Voel vir knoppe, veranderinge in
die grootte of onreëlmatighede -
dit is normaal vir een testis om groter te
wees as die ander

Hanteer een testikel op 'n slag,
deur beide hande te gebruik
- dit word beste uitgevoer tydens of
na 'n warm bad/stort
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15-39
1 2084

Testikulêre kanker kom meestal in jong mans tussen
die ouderdom van jaar voor.15-39

in mans in SA word geaffekteer.1 2084

TESTIKULÊRE SELF-ONDERSOEKTESTIKULÊRE SELF-ONDERSOEK

BEHANDELING EN PROGNOSEBEHANDELING EN PROGNOSE

RISIKO FAKTORERISIKO FAKTORE

• Swelsel(s)
• Knop(pe)
• Pyn

� Diagnose van testikulêre kanker word

gedoen op grond van simptome, gevolg
deur fisiese ondersoek en laboratorium- en
diagnostiese toetse

� Kanse op herstel is goed indien vroeg

opgespoor en behandel

�

� Die testikulêre selfondersoek (TSO) is 'n

maklike manier vir ouens om hul eie testis te
ondersoek, om seker te maak daar is nie
enige ongewone swelsel of knoppe nie – wat
'n eerste aanduiding van testikulêre kanker
kan wees

� Alhoewel testikulêre kanker raar voorkom in

tienerseuns, is dit die mees algemene
kanker in mans tussen die ouderdomme van
15–39 jaar

� Probeer om elke maand 'n TSO te doen

sodat jy kan leer wat die normale grootte en
vorm is. Dit maak dit makliker om te sien of
iets in die toekoms abnormaal voel

�

� Onafgesakte testikels

� Familie geskiedenis van
testikulêre kanker

� MIV infeksie

� Persoonlike geskiedenis van
testikulêre kanker

� Ouderdomsgroepd early

�

�

�

�

�


