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Kankerbewusmaking

Die reis vir enige persoon wat met kanker 
gediagnoseer word, is ’n moeilike een, 
maar ook ’n reis van hoop. Gelukkig hoef 
jy dit nie alleen aan te pak nie, en is fami-
lie en vriende daar om jou te ondersteun. 

Die huis as plek van genesing beteken 
egter dat familieversorgers, dikwels sonder 
enige opleiding vir hierdie nuwe taak, ’n 
wye verskeidenheid dienste aan hul siek 
geliefde moet lewer. Hierdie spektrum van 
dienste kan basiese dag-tot-dag aktiwiteite 
insluit, maar kan dikwels baie spesifiek 
siekte-georiënteerd wees, soos simptome 
van pyn, kortasem of moegheid, die hante-
ring van operasie-gevolge soos versorging 
van ’n stoma (’n eksterne sakkie vir stoel-

gang of urine) of wondversorging.
Hoe graag jy ook al die rol van ’n versor-

ger wil vervul, die realiteit is dat hierdie 
verpligtinge tyd, energie en emosionele in-
sette verg. 

Opgeleide tuisversorgers sal die verant-
woordelikheid van baie van hierdie take 
waarvoor hulle opgelei is, verrig en dus ’n 
groot las van jou wegneem.

As familieversorger wat die reis na her-
stel navigeer, ’n oase vir genesing en hoop 
tuis wil skep én bestuur, moet jy prioriti-
seer en jou energie kanaliseer na waar dit 
saak maak.

Vir meer inligting, besoek gerus 
www.medwell.co.za.

ADVERTENSIE | MEDWELL SA

Medwell SA bied tuisversorging 
aan kankerpasiënte wat genees

Ondersteun só Wêreldkankerdag
Jaarliks word duisende mense wêreldwyd met kanker gediagnoseer. Baie sterf weens hierdie gevreesde siekte en 
daarom is bewusmaking so belangrik. Danielle Daniëls het meer oor die doel van Wêreldkankerdag gaan uitvind. 

W
êreldkankerdag word 
jaarliks op 4 Februarie 
gevier sodat mense oor 

die wêreld heen die stryd teen 
kanker kan steun, hul stemme 
gesamentlik verhef, persoonlike 
aksie kan neem en ons regerings 
druk om meer te doen.

Volgens die Suid-Afrikaanse 
regering is Wêreldkankerdag die 
enigste dag op die internasionale 
gesondheidskalender wanneer 
almal op ’n positiewe en inspire-
rende manier onder een vaandel 
teen kanker kan saamtrek.

Belangrikheid van dié dag
Wêreldkankerdag is ’n inisiatief 
van die Unie vir Internasionale 
Kankerbeheer (UICC). 

Volgens die Suid-Afrikaanse 
regering is die reeds enorme wê-
reldwye kanker-epidemie steeds 
aan die toeneem. Tans sterf 8,2 
miljoen mense jaarliks wêreld-
wyd aan kanker, waarvan 4 mil-
joen vroeë sterftes is (30 tot 69 
jaar oud). Die regering meen 
daar moet dringend opgetree 
word om bewustheid oor die 
siekte te verbreed en praktiese 
strategieë te ontwikkel om die 
las aan te spreek. Wêreldwye 
verskille in toegang tot voorko-
ming, behandeling en palliatie-
we sorg neem eksponensieel toe.

Die tema
Vanjaar se tema fokus op ons 
persoonlike verantwoordelik-
heid om kanker aan te spreek. 
Volgens Salomé Meyer, projek-
bestuurder van die Access to 
Medicine-veldtog wat ook aan 
Cancer Alliance verbonde is, is 

die tema #IAmAndIWill. 
“Met ander woorde, die bood-

skap fokus op die verantwoorde-
likheid van elke mens, ouer, 
vrou of man om seker te maak 
dat hy of sy bewus is van wat 
kanker is, wat jy self kan doen 
om dit te voorkom deur die leef-
styl wat jy kies, en ook om seker 
te maak dat jy jou liggaam goed 
ken. Indien daar enigiets is wat 
ooreenstem met die waarsku-
wingstekens van kanker, kan jy 
dus so gou as moontlik by jou 
professionele gesondheidsorg-
persoon (kliniek of huisdokter) 
aanmeld om jouself te laat toets. 
“Net so is dit belangrik dat ons 
gesamentlik verantwoordelik-
heid sal aanvaar – elke onderwy-
ser in die klaskamer om ons kin-
ders se kennis te verbreed en el-
ke werkgewer om seker te maak 

dat die werksomstandighede van 
so ’n aard is dat werkers be-
skerm sal word. Plaaswerkers 
word byvoorbeeld blootgestel 
aan die son en gifstowwe, daar-
om moet hulle toegang kry tot 
gereelde toetsing. Gesondheids-
werkers is ook verantwoordelik 
om seker te maak dat pasiënte 
wel gereeld hul toetse ontvang 
en om risikofaktore met hul pa-
siënte te deel.”

Salomé meen dit bly egter be-
langrik om te weet dat jy vir jou 
eie gesondheid moet pa staan, 
voordat jy die regering of ie-
mand anders daarvoor verant-
woordelik hou. Die regering is 
byvoorbeeld verantwoordelik vir 
wetgewing oor rook en drank, 
verpligte inenting teen Hepatitis 
B wat jou teen lewerkanker be-
skerm, sowel as die menslike pa-

pilloomvirus-inenting wat be-
skerming teen onder meer servi-
kale kanker bied. 

“Die regering is ook verant-
woordelik om sekere beleids-
raamwerke daar te stel om te 
verseker dat alle mense in Suid-
Afrika gelyke toegang tot sekere 
dienste het. Soos byvoorbeeld 
die servikale- en borskanker-be-
leidsraamwerke asook die pallia-
tiewesorg-beleidsraamwerk. Die 
long- en prostaatkanker-beleids-
raamwerke sal in 2021 afgehan-
del word.”

Nuutste kankersyfers
Prof. Michael C. Herbst, ’n ge-
sondheidspesialis van die Kan-
kervereniging van Suid-Afrika 
(Kansa), sê volgens die Suid-
Afrikaanse kankerregister van 
2017 wat ’n paar weke gelede 

vrygestel is, is:
. 41 670 vroue in 2017 met kan-
ker gediagnoseer en het hulle ’n 
leeftydrisiko van 1:8; en is
. 39 975 mans in 2017 met kan-
ker gediagnoseer en het hulle ’n 
leeftydrisiko van 1:6.

Belangrikheid van voorko-
mende toetse
Salomé sê hoe vroeër kanker op-
gespoor word, hoe makliker is 
dit om te behandel en heel 
moontlik, afhangend van die 
soort kanker en die fase daar-
van, om jou met die regte behan-
deling te genees. 

“ ’n Kankerdiagnose is nie ’n 
doodsvonnis nie – dit is wel ’n 
uitdaging vir jou en jou familie, 
veral wanneer jy behandeling 
moet ontvang. Dit is soos ’n pas-
sasier wat jou vir die res van jou 
lewe vergesel. Dit is jou keuse 
hoe jy daardie passasier wil deel 
maak van jou lewe. ’n Positiewe 
ingesteldheid is al meer as die 
helfte van die stryd teen jou kan-
kerbehandeling. 

“Kanker wat laat gediagnoseer 
word, is altyd moeilik om te be-
handel en soms ook baie duur. 
Wees dus ingestel op dit wat jy 
kan doen om seker te maak dat 
jy jou voorkomende toetse ge-
reeld laat doen. Die toetse sluit 
in maandelikse borsondersoeke 
vir vroue en mans en gereelde 
servikale smeertoetse. Indien 
daar wel kanker in jou familie 
voorgekom het, bespreek jou ri-
siko met jou gesondheidswerker 
om seker te maak dat jy gereeld 
vir spesifieke kankers getoets 
word.”

Doen jou deel deur 
nie net op Wêreld-
kankerdag bewusma-
king te skep nie, 
maar regdeur die 
jaar.       Foto: ISTOCK
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’n Radikale prostatektomie is gewoonlik 
die eerste behandelingsopsie 
vir prostaatkanker. Aange-
sien daar skade aan die se-
nuwees en ’n verswakte 
bloedvloei na die penis mag 
wees na so ’n prosedure, is ereksieproble-
me algemeen daarna. Dié beskadigde senu-
wees kan ongeveer 6 tot 18 maande neem 
om te herstel en kan, benewens ereksie-
probleme, ook tot penis-inkrimping lei. 

Penisrehabilitasie
Met penisrehabilitasie kan die skade en in-
krimping van die penis weens ’n radikale 
prostatektomie verminder word. Deur die 
gebruik van ’n vakuum-ereksie-apparaat 
(VED) soos die Vacurect word die gesonde 
sirkulasie van bloed na die penis verhoog 

en so kan skade aan die orgaan verminder 
word. 

Die Vacurect skep ’n vaku-
um in ’n silinder wat bloed in 
die penis intrek, bloedvloei 
bevorder en sodoende fibro-

se en inkrimping van die penis voorkom. 
Penis-rehabilitasie is ’n natuurlike en veili-
ge behandeling vir ereksieprobleme.

Die Vacurect is deur die Amerikaanse 
administrasie vir voedsel en medisyne 
(FDA) as mediese apparaat goedgekeur en 
dra die CE-merk in Europa. Die apparaat 
kan met vertroue vir ereksieprobleme en 
penisrehabilitasie gebruik word, het min 
newe-effekte en is die mins ingrypende 
behandeling wat tans beskikbaar is. 

Vir meer inligting oor die Vacurect, ska-
kel gerus 072 688 0795.

ADVERTENSIE | VACUHEALTH

Vacurect is doeltreffende oplossing vir 
ereksieprobleme weens prostaatkanker

Vra die dokter

Is jou moesies kwaadaardig?
Velkanker is een van die algemeenste kan-
kers, met melanoom een van die ernstigste 
vorms van dié siekte.

 Melanoom is ’n kwaadaardige moesie. 
Hoewel hierdie soort velkanker 100% ge-
neesbaar is indien dit vroeg opgespoor 
word, sterf pasiënte wel indien dit te laat 
gediagnoseer word. 

Selfondersoek is dus baie belangrik.  
Volgens dr. Francois de Goede, dermato-

loog by Panorama en Lasermed, is dit ’n 
goeie ding om een keer per maand selfon-
dersoek te doen. 

“In onlangse jare het die aantal mela-
noom-gevalle drasties toegeneem. “Mela-
noom kan ontstaan uit ’n bestaande moe-
sie, maar kan ook primêr op ’n gesonde vel 
ontwikkel.”

Hy sê dit is belangrik om sonblootstel-
ling te beperk, sonbeddens te vermy en jou 
vel gereeld te ondersoek.

Wat is die ABCDE-benadering?
Dié benadering help jou om verdagte moe-
sies te herken. 
Moesies wat ten minste een van hierdie ei-
enskappe toon, moet deur jou dermato-
loog ondersoek word:
. A: Staan vir asimmetrie. 
. B: Staan vir buitelyne wat onreëlmatig, 
dof of ongelyk is.
. C: Staan vir kleurvariasie (“colour”) en 
dit is belangrik om te kyk dat jou moesie 
een kleur is. 

. D: Staan vir deursnit groter as 5 mm.

. E: Staan vir evolusie van die moesie, by-
voorbeeld verandering oor tyd. 

Behandeling: wat is moesie-karte-
ring?
Moesie-kartering is ’n gevorderde vorm 
van diagnose. Dié prosedure is een van die 
mees gevorderde metodes vir vroeë dia-
gnose van melanoom. Met ’n mediese ka-
mera kan jou dermatoloog mikroskopiese 
foto’s van moesies wat ’n risiko kan wees, 
neem. Bykomend kan jou dermatoloog ook 
oorsigfoto’s van jou liggaam neem om vas 
te stel waar moesies is sodat dit by ’n vol-
gende ondersoek maklik is om weer te 
vind. 

Die foto’s van die moesies kan gemeet, 
ontleed en in ’n digitale databank gestoor 
word. 

Wat is die voordele van moesie-kar-
tering?
. Jou dermatoloog kan die kleinste veran-
dering in jou moesie se struktuur vasstel. 
Jy kan die vergelyking self op die skerm 
sien.
. Deur beeldstoring en vergelyking, verse-
ker digitale dermoskopie die mees doel-
treffende voorkoming van velkanker, veral 
in pasiënte met verskeie moesies.
. Langtermyn-waarneming by deurlopen-
de ondersoeke kan help om onnodige ver-
wydering van moesies te verhoed. 

Besoek jou dermatoloog as jy oplet dat jou moesies veranderinge toon.                            Foto: ISTOCK

Covid-19 en kankerpasiënte
Kanker, soos baie ander gesondheids-
kwessies, het nie verdwyn weens die ko-
ronavirus nie. 

Dr. Justus Apffelstaedt, ’n spesialis-
chirurg en kenner van bors-, skildklier- 
en byskildkliergesondheid, sowel as chi-
rurgiese onkologie op die sagteweefsel, 
sê vrees vir die Covid-19-virus en ons 
oorbelaste gesondheidsorgstelsels het ge-
lei tot die vertraagde diagnose en behan-
deling van kanker met onvermydelike, 
onnodige lewensverlies.

“Hoewel die virus nog te nuut is om 
oortuigende bewys te lewer van interak-
sie met ander siektes, insluitend bors-
kanker, kan baie afgelei word van die ge-
redelik beskikbare kennis oor die koro-
navirus-infeksieweë en die algemene 
invloed wat kankerdiagnostiek of -tera-
pie op aansteeklike siektes het.”

Dr. Apffelstaedt sê om borskanker te 
diagnoseer is ’n biopsie nodig. “Biopsies 
kan, in byna alle gevalle, deur mammo-
grafie of ultraklank in ’n praktykomge-
wing gelei word, byvoorbeeld buite ’n 
hospitaal. Sodra die diagnose gemaak is, 
mag die behandeling bestaan   uit onder 
meer chirurgie, radioterapie en sistemie-
se behandelings, byvoorbeeld biologiese- 
en hormoonbehandeling en chemotera-
pie.

“Hospitale het Europese hospitaalpro-
tokolle suksesvol gevolg deur verdagte 
Covid-19-pasiënte van ander hospitaalpa-
siënte te skei en te isoleer, wat die risiko 
van infeksie deur chirurgie tot die mini-
mum beperk.”

Dr. Apffelstaedt sê in sommige gevalle 
is dit moontlik om operasies veilig uit te 
stel tot ’n latere datum deur hormonale 
behandeling te bied wat die groei van die 
gewas van ses maande tot ’n jaar kan 
stuit of keer.

“ ’n Bekommernis wat oorbly, is die 
beskikbaarheid van gesondheidsorgbron-
ne soos teaterpersoneel in hospitale ty-
dens die hoogste opeenvolgende golwe 
van die virus. Hospitale moes die versor-
ging van Covid-19-pasiënte prioritiseer 
bo pasiënte wat aan feitlik alle ander ge-
sondheidsorgkwessies ly, en moes in 
baie gevalle personeel van die teaters 
weer toewys om Covid-19-pasiënte in die 
saal te help. Dit is ook ’n newe-effek van 
personeeltekorte as gevolg van personeel 
wat siek word met Covid-19 of moet iso-
leer weens blootstelling.”

Dr. Apffelstaedt meen weens die nuut-
heid van die virus en die siekte-manife-
stasies daarvan, is daar tans geen data 
wat die konkrete beraming van risiko’s 
moontlik maak nie, en sulke beramings 
is meestal gegrond op ekstrapolasies van 
kliniese ervaring. “Borskankerpasiënte 
word aangeraai om die noodsaaklikheid 
van die behandeling, behandelingsopsies 
en die voordele daarvan binne die huidi-

ge koronavirusomstandighede met hul 
multidissiplinêre behandelingspan te be-
spreek. Pasiënte word aangemoedig om 
nie ondersoeke of diagnose uit vrees om 
Covid-19 op te doen te vertraag nie. Ont-
hou dat borskanker ’n baie geneesbare 
siekte is as dit vroeg genoeg gediagno-
seer word, so die langtermyn vertraging 
van opsporing en diagnose kan tot ’n gro-
ter en aggressiewer vorm van borskan-
ker lei. Kankerdiagnose (van alle vorme) 
en behandeling kan, en moet voortduur 
gedurende hierdie pandemie.”

Mites en feite oor kanker
Salomé sê daar is verskeie mites en feite 
rondom kanker, maar een van die alge-
meenste is dat kanker ’n siekte is wat 
net spesifieke mense raak – soos dat dit 
’n siekte is wat net witmense of net ryk 
mense tref.

“Kanker is iets waarmee enige mens 
gediagnoseer kan word, ongeag waar jy 
bly, jou ras, jou geslag, jou ouderdom of 
jou geloofsoortuiging. Dit is wel waar dat 
kanker meer by ouer mense voorkom. 
Juis daarom is dit so belangrik dat men-
se van kleins af ’n gesonde leefstyl hand-
haaf en ook leer om van jongs af hul lig-
gaam te ken en daarvoor verantwoorde-
lik te wees. 

Sy sê nog ’n mite is dat alle kankers 
deur genetiese faktore veroorsaak word. 
“Nee, daar is baie bewyse dat ’n gesonde 
leefstyl die helfte van kankers kan voor-
kom. Jy is en bly dus die belangrikste 
sleutel in die voorkoming van kanker. 
Dit pas dan ook in by die boodskap van 
“ek is en ek wil”. 

 
Skep só bewustheid
Volgens Salomé maak veral mans hulle 
daaraan skuldig dat hulle die waarsku-
wingstekens ignoreer. 

“Hier kan vroue ’n belangrike rol speel 
om hulle op hul tone te hou en ook seker 
te maak dat seuns grootgemaak word om 
bewus te wees van hul liggame soos hul-
le ouer word. Jy het baie mense in jou 
dampkring wie jy kan beïnvloed – maak 
seker dat jy hulle inlig oor dit wat hulle 
kan doen. Stel die voorbeeld vir jou 
vriende en praat oor die feit dat jy vir 
jou voorkomende toetse gaan om hulle 
ook aan te spoor. Hoe meer mense daar-
oor praat, hoe groter sal die bewustheid 
wees en mense sal dan nie so bang wees 
om vir daardie toetse te gaan nie.”

Sy sê mense kan ook deelneem aan die 
wêreldwye aksie deur by sosiale media-
veldtogte aan te sluit. 

“Besoek www.worldcancerday.org/ta-
ke-action vir meer inligting. Gebruik ook 
die hutsmerke #WorldCancerDay #IA-
mAndIWill en word so deel van stemme 
wêreldwyd. Hierdie is nie net ’n daglan-
ge veldtog nie, maar iets wat regdeur die 
jaar moet voortgaan.” 

Kankerbewusmaking


