
 

4 februari is Wereldkankerdag – Samen maken we het verschil 

4 februari is de jaarlijks terugkerende Wereldkankerdag. Wereldwijd werken organisaties samen 
om het bewustzijn rondom kanker te vergroten. Ook in Nederland bundelen vele organisaties hun 
krachten en worden tientallen speciale activiteiten georganiseerd die allemaal eenvoudig te vinden 
zijn op de speciale website www.wereldkankerdag.nl 

4 februari is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot 
Wereldkankerdag. Wereldwijd staan mensen die dag stil bij kanker om zo het bewustzijn rondom 
kanker te vergroten. Er wordt aandacht gevraagd voor het belang van (onderzoek naar) preventie, 
vroegontdekking, diagnose en behandeling. Daarnaast is het ook de dag om het belang te 
benadrukken van een goede kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.  

In Nederland bundelen vele organisaties die actief zijn op het gebied van kanker hun krachten. Door 
zich gezamenlijk te presenteren met de Wereldkankerdag-website willen zij het bewustzijn rondom 
kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg 
en ondersteuning goed weten te vinden. 

Op www.wereldkankerdag.nl wordt ook bekendheid gegeven aan tientallen speciale activiteiten op 4 
februari Wereldkankerdag. Via een interactieve landkaart vindt men eenvoudig de data, tijden en 
locaties van bijvoorbeeld open dagen van oncologische afdelingen van ziekenhuizen, inloophuizen en 
psycho-oncologische centra, speciale toneel- en muziekvoorstellingen en andere activiteiten. Ook 
staan nascholingen voor zorgprofessionals vermeld. 

De deelnemende en samenwerkende organisaties zijn KWF Kankerbestrijding, IPSO, Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds, Leven met Kanker, Integraal Kanker Centrum Nederland, Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis, Radboudumc, VUmc Cancer Center Amsterdam, Stichting Pijn bij Kanker, Nederlandse 
Vereniging voor Psychosociale Oncologie, Kanker Onderzoeksfonds Limburg, Care for Cancer, Kanker 
in Beeld, en V&VN.  

Internet: http://www.wereldkankerdag.nl  

Facebook: https://www.facebook.com/Wereldkankerdag  

Twitter: https://twitter.com/WKD_2016  

Noot voor de redactie: 

Contactpersoon IPSO: Lily Nieuwenhuizen, 06-54266103 | info@lilynieuwenhuizen.nl  
Meer informatie over IPSO: www.ipso.nl  
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