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Laat jij je snor staan? 
 

Laat ook je snor staan in november! Het is inmiddels een bekende, laagdrempelige manier om aandacht te vragen 

voor de gezondheid van de man. Volgens de Movember Foundation overlijden mannen vaak te jong. 
 

Kanker 
Een veel voorkomende ziekte is kanker. Bij mannen komt prostaatkanker en teelbalkanker veel voor. Bij kanker 
ontstaat een kwaadaardig gezwel (tumor) in het lichaam. Als cellen losraken van tumoren en zich verspreiden door 
het lichaam is er sprake van uitzaaiing.  
 

Oorzaken 
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van kanker. Een aantal factoren kunnen het risico 

op kanker groter maken: 

 Ongezonde leefgewoontes 

 Contact met schadelijke stoffen 

 Erfelijke aanleg 

 Besmetting met virussen 

 Ouderdom 

 De werking van het afweersysteem 

 
Signalen 
Soms wordt kanker in een vroeg stadium ontdekt. De kans op genezing is dan groter. Er zijn een aantal signalen die 

mogelijk kunnen wijzen op kanker. Bij een of meerdere van deze symptomen kun je het beste een afspraak maken 

bij de huisarts:  
 Heesheid of hoest die langer dan 2-3 weken duurt en als er bloed in het opgehoeste slijm zit. Vooral mensen die 

roken moeten hierop letten. 

 Slikklachten. Slikken doet pijn of het eten zakt slecht of blijft steken achter het borstbeen. 

 Nieuwe moedervlekken, moedervlekken die veranderen van vorm, omvang of uiterlijk of moedervlekken die 

jeuken of bloeden. 

 Een schilferend plekje of bobbeltje op de huid. Of wondjes of zweertjes die niet binnen enkele weken genezen. 

 Een verdikking of bobbel(tje) ergens in het lichaam, bijvoorbeeld in de borst, zaadbal, hals, oksel of lies. 

 Voor vrouwen: ongewoon vaginaal bloedverlies of ongewone afscheiding buiten de menstruatie om of na de 

overgang. Voor mannen: zaadbalklachten. 

 Blijvende verandering in de stoelgang zonder duidelijke aanleiding, zoals diarree of verstopping. Ook bloed of 

slijm bij de ontlasting of aanhoudende jeuk rond de anus moeten met de huisarts besproken worden. 

 Veranderingen bij het plassen, zoals: moeilijker kunnen plassen, vaker moeten plassen, pijn bij het plassen of 

bloed in de urine. 

 Gewichtsverlies zonder aanwijsbare reden. 

  



 

 

 

 
 
 
Beweging 
Kanker en de behandeling ervan hebben veel invloed op je gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. De conditie 

wordt fors aangetast en er is vaak sprake van vermoeidheid. Mensen met kanker krijgen vaak het advies om rustig 

aan te doen, maar dan gaat de conditie nog verder achteruit. Sportief bewegen tijdens en na de behandeling levert 

een belangrijke bijdrage aan het herstel.  

Maak jij dit jaar met Movember het verschil in het leven van een man? Vraag je vader, broer, vrienden en collega’s 

om mee te doen! 

 


