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Prolongitudine®

De methode die uw kans op kanker vermindert 
met meer dan een derde

Met wie kan ik erover praten?

• Zoekt u hulp of andere informatie?
• Behoefte om uw hart eens te luchten?
• Zoekt u informatie over een type kanker  

of de behandelingsmogelijkheden?
• Wilt u weten hoe u op een dienst van  

Stichting tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo  
(van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u).
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen, verpleegkundigen en 
maatschappelijk assistenten) nemen er de tijd voor iedereen die met 
kanker geconfronteerd wordt.

Leuvensesteenweg 479 • 1030 Brussel
T. 02 733 68 68 • info@kanker.be • www.kanker.be
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 • BIC: BPOTBEB1

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker



Natuurlijk bestaat er geen mirakelpil 

U hoopte op een mirakelpil? We moeten realistisch blijven: er bestaat geen 
wondermethode om zich te beschermen tegen kanker. Prolongitudine® is een 
levenswijze die aangeraden wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Deze wil u geen totale bescherming tegen kanker bieden (want die 
bestaat niet), maar u wel helpen om uw risico op kanker zo laag mogelijk te 
houden. 

Kanker voorkomen

Kanker is het resultaat van een opeenstapeling van beschadigingen aan ons 
genetisch materiaal (DNA). Veroudering, celdeling en erfelijkheid zijn 
onvermijdbare risicofactoren.
Maar heel wat risicofactoren zijn wel volledig of gedeeltelijk vermijdbaar. Denk 
maar aan roken, overgewicht, te weinig bewegen, blootstelling aan uv-stralen, 
alcoholgebruik, besmetting door het humaan papillomavirus (HPV) …
Andere factoren beschermen ons en doen ons risico op kanker dalen, zoals 
bijvoorbeeld lichaamsbeweging, het geven van borstvoeding, vezelrijke voeding, enz.
Onze levenswijze heeft dus een invloed op ons risico om kanker te krijgen.

De Europese code tegen kanker 

De Europese code tegen kanker bestaat uit twaalf eenvoudige aanbevelingen, 
gebaseerd op solide wetenschappelijk bewijs, die iedereen kan volgen om 
kanker zo weinig mogelijk kans te geven.  
Deze aanbevelingen zijn het resultaat van een project gecoördineerd door het 
Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en medegefinancierd door de Europese Unie.

PROLONGITUDINE
®
 — Bien sûr, la pilule miracle n’existe pas.

Mais en suivant au mieux les 12 conseils de la notice, vous réduirez 
votre risque de cancer de plus d’un tiers. Essayez !

PROLONGITUDINE® — De mirakelpil bestaat natuurlijk niet.
Maar door deze 12 tips zo goed mogelijk te volgen, vermindert u 
wel uw kans op kanker met meer dan een derde. Probeer het nu!
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capsules 12

240mg/20mg

Oraal gebruik / Usage Oral

Vermindert uw kans op kanker met meer dan een derde
Diminue votre risque de cancer de plus d’un tiers

capsules12

240mg/20mg

Oraal gebruik / Usage Oral

Vermindert uw kans op kanker met meer dan een derde
Diminue votre risque de cancer de plus d’un tiers
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Bien sûr, la pilule miracle n’existe pas. mais 
en suivant au mieux les 12 conseils de cette 
notice, vous pourrez réduire votre risque  

de cancer de plus d’un tiers. 

plus d’infos sur www.prolongitudine.Be ou au 0800 15 801.

Prolongitudine®

3. Faites en sorte de garder un 
poids de forme.

4. Soyez physiquement actif 
(active) au quotidien. Évitez de 
rester assis(e) trop longtemps.

2. Faites de votre domicile un 
environnement sans tabac. 
S o u t e n e z  l e s  m e s u r e s 
d’interdiction de fumer sur 
votre lieu de travail.

5. Adoptez une alimentation 
saine : favorisez les céréales 
complètes, les légumes secs, les 
fruits et légumes, limitez les 
aliments très caloriques, la viande 
rouge et les aliments riches en sel, 
et évitez les boissons sucrées et 
la viande transformée.

1. Ne fumez pas. Ne consommez 
pas de tabac, sous quelque 
forme que ce soit.

6. Limitez l’alcool sous toutes ses 
formes. Pour réduire votre risque 
de cancer, il est préférable de ne 
pas boire d’alcool du tout.

7. Évitez une exposition excessive 
au soleil, surtout pour les enfants. 
Utilisez une protection solaire 
et n’utilisez pas d’appareils de 
bronzage.

9. Renseignez-vous et vérifiez si 
vous êtes exposé(e) à des 
émissions élevées de gaz radon 
à votre domicile. Le cas échéant, 
prenez les mesures nécessaires 
à la réduction de ces émissions.

12. Faites régulièrement les tests  
de dépistage du cancer colorectal 
(H/F), du cancer du sein et de 
celui du col de l’utérus (F).

11. Faites vacciner vos enfants :  
les nouveau-nés contre l’hépatite B, 
et les jeunes filles contre le virus 
du papillome humain.

10. Pour les femmes : allaiter 
réduit votre risque de cancer. 
Limitez les traitements hormonaux 
substitutifs de la ménopause, ils 
augmentent le r isque de 
développer certains cancers.

8. Suivez les consignes de santé 
et de sécurité sur votre lieu de 
travail pour vous protéger des 
substances cancérigènes.

cette méthode efficace diminue votre risque de cancer de plus d’un tiers.

Le Code européen contre le cancer propose des mesures simples, et prouvées scientifiquement, 
que tout citoyen peut mettre en œuvre pour favoriser la prévention du cancer. Ces recommandations 
sont le fruit d’un projet coordonné par le Centre international de Recherche sur le Cancer de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et cofinancé par l’Union européenne. Cette campagne 
originale est mise sur pied par la Fondation contre le Cancer grâce au soutien de ses donateurs, afin 

d’attirer l’attention de chacun sur les mesures qu’il peut mettre en œuvre pour réduire son risque de développer  
un cancer. Pour en savoir plus sur les missions de la Fondation contre le Cancer, rendez-vous sur www.cancer.be
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12 tips tegen kanker

Door deze 12 tips te volgen, vermindert u wel uw kans op kanker met meer dan 
een derde. Probeer het nu!

Meer details over elk van deze tips vindt u op 
www.prolongitudine.be 

1. Rook niet. Gebruik geen enkele 
vorm van tabak.

2. Maak uw woning rookvrij. 
Ondersteun het rookvrije beleid op 
uw werk.

3. Werk aan een gezond 
lichaamsgewicht.

4. Zorg voor lichaamsbeweging in 
uw dagelijkse leven. Beperk de tijd 
die u zittend doorbrengt.

5. Eet gezond: geef de voorkeur aan 
volkoren producten, peulvruchten, 
fruit en groenten. Beperk uw 
consumptie van voedingsmiddelen 
met veel calorieën, rood vlees en 
sterk gezouten etenswaren. Vermijd 
gesuikerde frisdranken en bewerkt 
vlees.

6. Indien u alcohol drinkt, beperk de 
hoeveelheid. Geen alcohol drinken  
is beter om uw risico op kanker te 
verlagen.

7. Vermijd te veel blootstelling aan 
de zon, vooral voor kinderen. 
Bescherm u tegen de zon. Ga niet 
onder de zonnebank.

8. Bescherm u tegen kanker
verwekkende stoffen op het werk 
door de gezondheids en veiligheids 
voorschriften te volgen.

9. Ga na of u in uw woning bent 
blootgesteld aan straling door hoge 
radonconcentraties. Onderneem 
actie om hoge radonconcentraties 
te verlagen.

10. Voor vrouwen: borstvoeding 
geven verlaagt uw risico op kanker. 
Beperk het gebruik van hormoon
vervangende therapie tijdens de 
menopauze. Deze therapie verhoogt 
uw risico op bepaalde soorten kanker.

11. Zorg ervoor dat uw kinderen 
deelnemen aan vaccinatie
programma’s voor hepatitis B voor 
pasgeborenen en het humaan 
papillomavirus voor jonge meisjes.

12. Neem deel aan georganiseerde 
screeningprogramma’s voor 
darmkanker (m/v), borstkanker (v) 
en  baarmoederhalskanker (v).
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