Er zijn meer dan 100 soorten kanker. 6 soorten zijn aan alcohol gerelateerd.

KANKER
Kanker is een multifactoriële ziekte. Alcohol is maar een van de vermijdbare risicofactoren. Van de meer dan honderd kankersoorten zijn er zes gerelateerd aan – vooral
overmatige – alcoholconsumptie.
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miljoen
nieuwe kankergevallen
per jaar in Europa.

Wetenschappers schatten dat 25% van alle
kankergevallen worden veroorzaakt door
biologische (onveranderlijke) factoren:
leeftijd, geslacht, ras en etniciteit en andere
genetische factoren.
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Ongeveer 50% van alle kankergevallen kan worden voorkomen. Vermijdbare factoren die het
risico op kanker kunnen verhogen omvatten:
leverkanker

dikkedarmkanker

roken

obesitas
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Van alle kankergevallen voor deze 6 kankersoorten:

1% voor vrouwen en 3% voor mannen is geassocieerd met
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Kankerrisicofactoren kunnen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Gezond leven kan het
risico op kanker verminderen maar is geen garantie tegen kanker.
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4% voor vrouwen en 18% voor mannen is geassocieerd met

Ter preventie van
kanker: Rook niet,
wees actief en eet
en drink gezond
en met mate.

overmatige
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Deze infographic is gemaakt door Kennisinstituut Bier en is goedgekeurd door de Beer & Health Wetenschappelijke Commissie. De wetenschappelijke literatuur waar hij op is gebaseerd is te vinden in het Beer & Health boekje op www.beerandhealth.eu.
Mogelijke schadelijke eﬀecten op de gezondheid komen voornamelijk door zware alcoholconsumptie. Een gezonde levensstijl wordt geadviseerd. Matige alcoholconsumptie is in deze infographic gedeﬁnieerd als: niet meer dan twee 250 ml glazen van 5%
bier (of twee 330 ml glazen van 3,8% bier of twee 100 ml glazen van 13% wijn) per dag voor mannen en één glas voor vrouwen. Dit kan variëren afhankelijk van leeftijd, lichaamsbouw en algehele gezondheid. Vraag uw huisarts of medisch specialist naar
een persoonlijk advies. Dit is geen alcoholrichtlijn. Alle uitspraken op deze infographic zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur die terug te vinden is op www.beerandhealth.eu.

