
Het Internationaal Agentschap voor Onderzoek over 
Kanker (IARC) plaatst zonnebanken in de hoogste 

categorie van kankerverwekkers, samen met tabak en 
asbest. Van die laatste twee weet iedereen ondertussen 
hoe schadelijk zij zijn. Maar weinig mensen kennen de 

risico’s van bruinen met een zonnebank.

Zonnebanken in hun blootje

Meer weten?
Wil je meer informatie over zonnepreventie?
Surf naar www.slimmerindezon.be. Of www.kanker.be
Je kan ook folders bestellen op www.kanker.be/publicaties,
via e-mail naar preventie@stichtingtegenkanker.be
of per telefoon op het nummer 02 733 68 68.
 

Een initiatief van
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Zonnebanken zijn een veilig alternatief voor zonnen.
FOUT! Zonnebanken geven UV-licht met een straling gelijk aan 
een UV-index 12 (indien zij in orde zijn met de wetgeving. 
Slechts 11 % is effectief in orde). Dat is vele keren hoger dan de 
UV-index van de zon in België die meestal onder de 6 ligt.

Je hebt een zonnebank nodig om vitamine D te produceren. 
FOUT! Vitamine D is essentieel voor een goede gezondheid. 
Maar je hebt geen zonnebank nodig om ze aan te maken. Een 
kwartier tot een half uur per dag buiten zonnen is meestal 
voldoende. Spreek met uw arts voor u vitamine D  supplement-
en gebruikt.  

 

De zonnebank bereidt je huid voor op de vakantie.
FOUT! Uit een studie in opdracht van Stichting tegen Kanker 
blijkt dat de meeste mensen denken dat 'voorbruinen' onder 
de zonnebank gelijk staat aan minder snel verbranden in de 
zon. Niets is minder waar. Zonnebankbruin geeft slechts een 
bescherming die overeenkomt met 2-4 SPF (beschermings- 
factor). Verwaarloosbaar dus. Erger nog: de huidschade door 
de zonnebank kan later huidkanker veroorzaken.
 

De 3 grootste misverstanden 
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Over je zonnekapitaal 

Ieder mens heeft een zonnekapitaal: de totale hoeveelheid 
zonlicht die je huid gedurende je leven kan verdragen. De 
grootte van dat kapitaal verschilt van persoon tot persoon. 
Naarmate je meer tijd in de zon of onder de zonnebank 
doorbrengt, raakt je zonnekapitaal sneller op. En groeit het 
risico voor je huid.

De zelfbruiners van vandaag geven mooie resultaten.
Let op: zij beschermen niet tegen de zon.
Een gezond mooi kleurtje is vooral een kwestie van voorzichtig omspringen met de zon én de zonnebank mijden. 

Zonnebankgebruik* veroorzaakt rimpels,

uitgezakte huid, bruine vlekken, verbranding…

Een bruine huid is een beschadigde huid. Altijd! 

De UV-straling van een krachtige zonnebank kan

vele malen hoger zijn dan de middagzon aan de Middellandse zee. 

Zonnebankbruin beschermt haast niét tegen de zon.

De zonnebank is kankerverwekkend zoals tabak en asbest. 

Elk jaar krijgen ruim 18.000 Belgen huidkanker.

Een gezond mooi kleurtje? Dat kan!

Een zonnebankbeurt brengt je huid ernstige schade toe. Want...

Dé preventietips! 

Zorg dat je niet verbrandt. 

Loop met een wijde boog om de zonnebank of -lamp heen!
 
Zoek de schaduw op,
vooral tussen 12 en 15 uur in de lente en zomer.

Draag beschermende kledij en een zonnebril. 

Smeer je om de 2 uur helemaal in met
een hoge beschermingsfactor.

Het bruin verdwijnt, de beschadiging blijft.

Stichting
tegen Kanker

Je merkelijk meer risico loopt op melanoom,
de meest agressieve huidkanker, als je voor je 35ste begint 
te zonnebanken? 

Het risico op huidkanker stijgt met het aantal 
zonnebankbeurten?

Jaarlijks 800 Europeanen sterven door de zonnebank, 
terwijl 3.438 mensen het verdict “huidkanker” krijgen?

 1 op 6 Belgen voor zijn/haar 85ste huidkanker ontwikkelt?

Hoe zit dat allemaal precies?
Lees er meer over in deze folder!

*Niet te verwarren met UV-toestellen voor medische toepassingen.


