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Colofon
Dit is een uitgave van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
of vermenigvuldigd zonder toestemming van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



Kanker is een ingrijpende ziekte die ons allemaal raakt. Ongeveer één op de drie mensen 
in Nederland krijgt ooit kanker. Wellicht dat je dit in je eigen omgeving merkt, of misschien 
werd je zelf geconfronteerd met de diagnose ‘kanker’. Samen kunnen en moeten we een 
verschil maken.

In 2014 bestaat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 20 jaar. In die periode hebben wij 
samen met de overige leden van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) 
netwerk veel bereikt. Met baanbrekend onderzoek, lef en daadkracht hebben we de kennis 
over de preventie van kanker ontwikkeld. Hiermee hebben we ook de preventie van kanker 
op de agenda gekregen, in Nederland en de rest van de wereld. We weten nu meer dan ooit 
tevoren dat we zelf ons risico op kanker kunnen verlagen door de keuzes die we maken in 
onze voeding en leefstijl.

Twee derde van de Nederlanders denkt nog zelf weinig te kunnen doen aan hun risico op 
kanker. Het is daarom essentieel dat de kennis uit wetenschappelijk onderzoek beschik-
baar – en begrijpelijk – wordt gemaakt voor ons allemaal. Onze taak is dan ook om hiervoor 
te zorgen door middel van praktische, begrij pelijke en motiverende gezondheidsvoorlichting.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt zich in de komende periode sterk om onze ken-
nis over de preventie van kanker verder uit te bouwen, en dit te verbinden met en versprei-
den naar alle groepen in onze samenleving die de preventie van kanker mogelijk kunnen 
maken.

We moeten nú in actie komen – samen – om kanker te voorkomen. Doe je ook mee?

Samen Kanker Voorkomen

Nadia Ameyah
Directeur Wereld Kanker Onderzoek Fonds
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In 2011 werden er in totaal 100.577 nieuwe gevallen 
van kanker in Nederland vastgesteld. Dat betekent dat 
gemiddeld 275 Nederlanders per dag te horen krijgen 
dat ze kanker hebben. Dit schrikbarende aantal is met 
ongeveer 40 procent gestegen in 10 jaar tijd1. Kanker 
kent bovendien geen grenzen: volgens cijfers van de 
Wereldgezondheidsorganisatie werden er in 2012 
wereldwijd ruim 14 miljoen nieuwe gevallen van kanker 
geregistreerd2. Wereldwijd overlijden meer mensen 
aan kanker dan aan HIV/AIDS, tuberculose en malaria 
samen.

We zijn niet machteloos tegen kanker

Veel mensen denken dat je kanker krijgt omdat het in 
de familie voorkomt, het ‘in de genen zit’, of simpel-
weg door ‘pech’. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
echter dat erfelijkheid bij slechts 5 tot 10 procent van 
alle kankersoorten een factor is, en dat de keuzes die 
we in ons dagelijks leven maken een veel belangrijkere 
rol spelen. Dat betekent dat we niet machteloos zijn 
tegen kanker.

Kanker ontstaat niet zomaar ineens; het is een 
langdurig en ingewikkeld proces. Dit proces kan jaren, 
soms zelfs tientallen jaren duren. We moeten nu in 
actie komen om kanker morgen te voorkomen.
Wetenschappelijk onderzoek van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds en de overige leden van het 
internationale World Cancer Research Fund (WCRF) 
netwerk toont aan dat, alle factoren in aanmerking 
nemend, ongeveer een derde van de gevallen van 
de meest voorkomende kankersoorten in westerse 
landen voorkomen kan worden door gezond te 
eten, meer te bewegen en een gezond gewicht te 
behouden. Deze schatting staat los van het aantal 
gevallen van kanker dat voorkomen kan worden door 
niet te roken. Niet roken (of daarmee stoppen) is 
een van de belangrijkste maatregelen om het risico 
op kanker te verlagen. Na roken is overgewicht de 
belangrijkste oorzaak van kanker waar we zelf invloed 
op hebben.

Kanker raakt ons allemaal

Het sterkste wapen in de strijd tegen kanker: 
preventie

Vandaag de dag sluiten steeds meer experts en 
gezondheidsorganisaties zich aan bij de boodschap 
die het Wereld Kanker Onderzoek Fonds al jaren 
uitdraagt: preventie is van groot belang in de strijd 
tegen kanker. Men begint steeds meer in te zien dat 
preventie de beste manier is om de forse stijging van 
het aantal kankergevallen tegen te gaan. Door ons 
te richten op de preventie van kanker kan duizenden 
mensen in Nederland deze ingrijpende ziekte 
bespaard blijven.

1Bron: Nederlandse kankerregistratie, beheerd door IKNL © december 2013.
2Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray F. GLOBOCAN 2012 v1.0, 
Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on 
Cancer; 2013. Beschikbaar op: http://globocan.iarc.fr, geraadpleegd op 16/december/2013.
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Ongeveer een derde van de meest 
voorkomende kankersoorten kan 
worden voorkomen door gezond 

te eten, meer te bewegen en een 
gezond gewicht te behouden.



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een 
toekomst met minder kanker. Een toekomst waarin 
de gevallen van kanker die te voorkomen zijn, ook 
voorkomen worden.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al 20 jaar in 
Nederland de autoriteit op het gebied van de preventie 
van kanker. Wij richten ons op de preventie van kanker 
door middel van een gezonde voeding en leefstijl.

Toen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werd opge-
richt werd het idee dat voeding invloed zou kunnen 
hebben op het risico op kanker als controversieel 
beschouwd. Wetenschappelijk onderzoek op dat 
gebied stond nog in de kinderschoenen. Dankzij 
toenemend en solide wetenschappelijk bewijs, is het 
vandaag de dag duidelijker dan ooit tevoren dat voed-
ing en leefstijl een belangrijke rol spelen bij de preven-
tie van kanker.

Onze visie

Wij kunnen samen de strijd tegen kanker winnen door 
middel van preventie door een gezonde voeding en 
leefstijl. Onze ultieme ambitie is een wereld zonder 
kanker.

Onze missie

Wat doen wij om onze visie te realiseren?

•   Stimuleren en financieren wetenschappelijk 
onderzoek naar het verband tussen voeding, 
lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en het risico 
op kanker.

•   Analyseren en interpreteren al het beschikbare 
wetenschappelijk bewijs op dit gebied.

•   Geven voorlichting over de keuzes die mensen 
kunnen maken om de kans op kanker te verkleinen.

Onze kernwaarden

Betrouwbaarheid (‘evidence-based’):
Betrouwbaarheid is vanzelfsprekend een van de 
belangrijkste kernwaarden van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Onze aanbevelingen en gezond-
heidsvoorlichting zijn goed onderbouwd en gebaseerd 
op bevindingen uit solide wetenschappelijk onderzoek. 
Dit is belangrijk zodat iedereen erop kan vertrouwen 
dat onze informatie correct is.

Deskundigheid
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en de overige 
leden van het WCRF netwerk hebben de basis voor 
onderzoek naar kankerpreventie gelegd en hebben 
dit wereldwijd op de agenda gekregen. Onze ervaring, 
kennis en expertise op dit gebied zijn uniek en ligt in 
het DNA van onze organisatie.

Innovatie
Innovatie is essentieel om buiten de gebaande paden 
te treden. We zijn een lerende organisatie, waarbij 
we onszelf continu uitdagen nieuwe oplossingen te 
bedenken en te implementeren.

Inspirerend
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een 
positieve boodschap, namelijk een boodschap van 
hoop: we zijn niet machteloos tegen kanker omdat we 
zelf veel kunnen doen om kanker te voorkomen. Het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt het publiek 
hiervan bewust en biedt ze de informatie waar ze 
recht op hebben.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
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De unieke rol van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

In Nederland zijn er meerdere organisaties actief 
op het gebied van kanker, met een breed scala aan 
doelstellingen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is 
de enige organisatie in Nederland die gespecialiseerd 
is in de preventie van kanker.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds draagt bij aan 
zowel de wetenschappelijke wereld als de rest van 
de maatschappij met kennis over kanker en kanker-
preventie, evenals betrouwbare aanbevelingen om de 
kans op kanker te verkleinen. Met deze kennis kunnen 
we allemaal weloverwogen keuzes maken in onze 
voeding en leefstijl met als doel ons risico op kanker 
te verlagen.

Dé bron van kennis over kankerpreventie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is samen met 
de overige leden van het WCRF netwerk wereldwijd 
dé bron van kennis over de preventie van kanker door 
middel van een gezonde voeding en leefstijl. Kennis 
die zowel in Nederland als in de rest van de wereld 
steeds vaker wordt benut.

De pijlers van het  
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft twee 
belangrijke pijlers voor haar werk:

•   Wetenschappelijk onderzoek (kennis over kanker-
preventie krijgen)

•   Gezondheidsvoorlichting (kennis over kanker-
preventie verspreiden)

Beide zijn onmisbaar voor onze missie. Door middel 
van wetenschappelijk onderzoek ontdekken we 
steeds meer over hoe het risico op kanker verlaagd 
kan worden. De resultaten uit onderzoek krijgen pas 
waarde als ze ook echt gebruikt (kunnen) worden 
door onder andere het publiek, zorgverleners, andere 
gezondheidsorganisaties en beleidsmakers. Het 
is essentieel dat de kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek beschikbaar – en begrijpelijk – wordt 
gemaakt voor niet-wetenschappers. Onze taak is dan 
ook om te zorgen voor praktische, begrijpelijke en 
motiverende gezondheidsvoorlichting.

5

Zowel wetenschappelijk onderzoek 
als gezondheidsvoorlichting zijn  

essentieel voor onze missie.



Kansen en uitdagingen

Enkele kansen en uitdagingen in het werkveld van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds:

Tegenstrijdige berichtgevingen over voeding 
en gezondheid

Vandaag de dag wordt het publiek continu gecon-
fronteerd met veel informatie over voeding en 
gezondheid. Vaak is er sprake van tegenstrijdige 
berichten, die veelal zijn gebaseerd op individuele 
onderzoeks projecten of afkomstig zijn van 
organisaties met commerciële belangen. Dit vormt 
een uitdaging omdat het publiek door de grote 
hoeveelheid aan tegenstrijdige informatie verward 
en geïrriteerd kan raken. Hierdoor staat het publiek 
minder open voor voorlichting en kan belangrijke 
informatie gemist worden.

De kracht van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is 
dat onze gezondheidsvoorlichting en aanbevelingen 
gebaseerd zijn op het meest uitgebreide wetenschap-
pelijk bewijs ter wereld. Door middel van ons unieke 
en baanbrekende Continuous Update Project (CUP) 
beschikken we over de meest uitgebreide en actuele 
kennis over het verband tussen voeding, leefstijl en 
kanker.

Overgewicht in Nederland

Het aantal mensen met overgewicht in Nederland is 
zorgwekkend; overgewicht is een van de belangrijkste 
risicofactoren voor het krijgen van kanker. In 2012 
was 46,1 procent van de mannen en 36,9 procent 
van de vrouwen in Nederland te zwaar3.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt zich de 
komende periode sterk om mensen bewust te maken 
van het belang van een gezond gewicht voor de 
preventie van kanker, en geeft ze praktische tips en 
adviezen om een gezond gewicht te bereiken en te 
behouden.

3Centraal Bureau voor de Statistiek.

Economische crisis

De economische crisis is een grote uitdaging omdat 
het invloed heeft op het geefgedrag van het publiek. 
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds krijgt geen 
subsidies van de overheid. Ons werk wordt uitsluitend 
mogelijk gemaakt door donaties en giften van het 
publiek. Wij werken zelfstandig om de onpartijdigheid 
van onze aanbevelingen te waarborgen.

De komende periode gaat het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds het belang van kankerpreventie 
zichtbaarder maken om een bredere draagkracht bij 
het publiek te bereiken. Dit is belangrijk om mensen 
bewust te maken van kankerpreventie en om de 
nodige steun te krijgen om ons werk voort te kunnen 
zetten.

Toenemende aandacht van andere 
organisaties voor kankerpreventie

Vandaag de dag sluiten steeds meer experts en 
gezondheidsorganisaties zich aan bij het werk van 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Men ziet steeds 
vaker het belang van kankerpreventie in en geeft hier 
meer aandacht aan. Zo is onder andere de 
KWF Kankerbestrijding haar eigen afdeling Preventie 
aan het opzetten en haalt onze wetenschappelijke 
rapporten aan als bron. Dit biedt het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds de kansrijke mogelijkheid onze 
kennis over en aanbevelingen voor de preventie van 
kanker via andere kanalen te communiceren.
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Onze koers voor de periode 2014-2016:
Samen Kanker Voorkomen 

De preventie van kanker is van levensbelang. Dat 
doen we niet alleen, dat doen wij samen met jou en 
vele anderen. 

Voor de jaren 2014 tot en met 2016 stellen we 
onszelf een aantal taken waarbinnen we activiteiten 
gaan uitwerken en uitvoeren.

Stimuleer en maak meer onderzoek naar de 
preventie van kanker mogelijk

Meer wetenschappers en onderzoekers in binnen- en 
buitenland kiezen ervoor om onderzoek te doen op 
het gebied van kankerpreventie en dienen onder-
zoeksvoorstellen bij ons in.

Breng het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
en kankerpreventie beter in beeld

Meer mensen, wetenschappers, onderzoekers, zorg-
verleners, beleidsmakers en andere belanghebbenden 
in Nederland herkennen en erkennen ons als dé bron 
van betrouwbare informatie over de preventie van 
kanker.

Vergroot de bewustwording over de preventie 
van kanker bij het Nederlandse publiek

Meer mensen in Nederland weten dat ze het risico op 
kanker kunnen verlagen en hoe ze dat kunnen doen 
voor zichzelf en anderen.

Wat is hiervoor nodig?

Vergroot onze inkomsten om ons belangrijke 
werk te kunnen blijven financieren

Meer draagkracht voor ons werk bereiken om meer 
donaties en giften te kunnen ontvangen voor het 
voortzetten van onze activiteiten.

Een sterk, creatief en professioneel team

Ons team is gemotiveerd en geïnspireerd om zich 
voor meer dan 100 procent te blijven inzetten voor 
onze belangrijke missie.
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Stimuleer en maak meer onderzoek 
naar de preventie van kanker mogelijk
Onderzoek en kennis vormen de basis van ons werk. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een 
pioniersrol op het gebied van onderzoek naar kankerpreventie. Samen met de overige leden van het 
WCRF netwerk hebben we belangrijke verbanden tussen factoren in onze voeding, leefstijl en het risico 
op kanker in kaart kunnen brengen. Onze werkwijze is onze kracht: we brengen alle bevindingen uit 
onderzoek over de hele wereld samen en ontwikkelen hiermee waardevolle kennis. Dit is vergelijkbaar 
met het bij elkaar leggen van puzzelstukjes, zodat we steeds een beter beeld krijgen van het complete 
plaatje. Het resultaat is een uniek inzicht in waar verder onderzoek nodig is.

De komende jaren blijft het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds het voortouw nemen in ons onderzoeksveld. In 
de afgelopen jaren hebben we ons voornamelijk gericht 
op het ontdekken van verbanden tussen factoren in 
onze voeding, leefstijl en het risico op kanker. In de 
komende periode richten we ons ook op het verklaren 
van deze verbanden. Daarbij gaan we ons ook richten 
op het krijgen van meer inzicht in hoe de terugkeer van 
kanker voorkomen kan worden.

Onze doelen voor de periode 2014-2016

•   Minstens een kwart van ons inkomen gaat naar 
onderzoek.

•   Ambitieuze en innovatieve onderzoekers stimuleren 
om onderzoeksvoorstellen naar de preventie van 
kanker te doen.

•   Relevante bevindingen uit onderzoek over de 
hele wereld blijven verzamelen, samenbrengen 
en analyseren door middel van ons Continuous 
Update Project (CUP). In 2015 is de database van 
het CUP bijgewerkt met gegevens en bevindingen 
over 17 veelvoorkomende kankersoorten.

Hoe gaan we werken aan deze doelen?

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijft onderzoek 
op het gebied van kankerpreventie stimuleren door 
middel van het stellen van onderzoeksprioriteiten, 
het inzichtelijk maken van de gebieden waar meer 
onderzoek nodig is, en door meer in contact te staan 
met wetenschappers en onderzoekers.

We blijven onderzoek in ons onderzoeksveld mogelijk 
maken door middel van beursprogramma’s voor 
onderzoek. Daarnaast blijven wij het Continuous 
Update Project (CUP) samen met de overige leden van 
het WCRF netwerk financieren.
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We streven ernaar de belangrijkste 
bron te blijven van betrouwbare en 

actuele kennis over de preventie 
van kanker.



Breng het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds en kankerpreventie beter in beeld
De wetenschappelijke rapporten van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en de overige leden van het 
WCRF netwerk worden wereldwijd hoog aangeschreven en erkend als gerenommeerde publicaties. 
Hiermee is het WCRF netwerk en haar leden de bron van informatie over kankerpreventie.

In de komende jaren gaan we hierop verder bouwen. 
Nu steeds meer organisaties aandacht besteden 
aan de preventie van kanker is het belangrijk om 
onze positie als expert beter in beeld te brengen. We 
streven ernaar de belangrijkste bron te blijven van 
betrouwbare en actuele kennis over de preventie van 
kanker.

Onze doelen voor de periode 2014-2016

•   Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wordt door 
het publiek herkend als de toonaangevende, 
betrouwbare en betrokken organisatie voor de 
preventie van kanker in Nederland.

•   De bekendheid over onze kernactiviteiten bij het 
Nederlandse publiek vergroten.

Hoe gaan we werken aan deze doelen?

De komende periode gaan we onze organisatie en ons 
werk zichtbaarder maken. Hierbij zullen we dichterbij 
onze verschillende doelgroepen komen te staan en 
ons richten op meer bekendheid en bewustzijn over 
het belangrijke werk van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. We streven ernaar om het eerste aanspreek-
punt te zijn voor vragen over de preventie van kanker 
door middel van een gezonde voeding en leefstijl.

We blijven onderzoek in ons onderzoeksveld mogelijk 
maken door middel van beursprogramma’s voor 
onderzoek. Daarnaast blijven wij het Continuous 
Update Project (CUP) samen met de overige leden van 
het WCRF netwerk financieren.

9

Het Wereld Kanker Onderzoek 
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jubileum. In deze periode hebben 
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mijlpalen bereikt. Lees meer 
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Vergroot de bewustwording over 
de preventie van kanker bij het 
Nederlandse publiek
Bewustwording over de preventie van kanker is belangrijk om het stijgende aantal gevallen van 
kanker tegen te gaan. Bewustwording is een eerste stap naar gedragsverandering, maar ook naar 
een samenleving waarin kankerpreventie de nodige aandacht krijgt.

Nog altijd leeft het idee dat kanker voornamelijk 
een kwestie is van erfelijkheid en ‘gewoon pech’. 
Die misvatting moet de wereld uit. Daar gaan we in 
de komende jaren aan werken. Daarnaast blijven 
we investeren in de gezondheid van toekomstige 
generaties door kinderen al vroeg bewust te maken 
van een gezonde leefstijl.

Onze doelen voor de periode 2014-2016

•   Het aantal mensen in Nederland dat weet dat ze 
een grote invloed heeft op het risico op kanker 
vergroten.

•   De bekendheid over het feit dat lichaamsgewicht 
een grote invloed heeft op het risico op kanker 
vergroten.

•   De bekendheid en kennis over onze 10 aanbeve-
lingen ter preventie van kanker vergroten.

•   Ons voorlichtingsprogramma gericht op kinderen 
verder ontwikkelen om meer kinderen en hun ouders 
te bereiken.

Hoe gaan we werken aan deze doelen?

Voor de jaren 2014 tot en met 2016 is onze prioriteit 
om het bewustzijn over de preventie van kanker in 
Nederland te vergroten. We bouwen onze bestaande 
voorlichtingsprogramma’s verder uit om een groter 
publiek te bereiken. Daarnaast zullen we nieuwe 
voorlichtingsprogramma’s ontwikkelen om nieuwe 
doelgroepen te bereiken met onze aanbevelingen, tips 
en adviezen.
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Bewustwording is een eerste stap 
naar gedragsverandering.



Vergroot onze inkomsten om ons 
belangrijke werk te kunnen blijven 
financieren
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangt geen subsidies. Onze activiteiten worden uitsluitend 
mogelijk gemaakt door giften en donaties. Dit is een uitdaging, zeker als er sprake is van een 
economische crisis. Maar het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een trouwe achterban die onze 
missie een warm hart toedraagt. Wij zijn onze donateurs ontzettend dankbaar voor hun steun.

Om ons werk voort te kunnen zetten hebben we 
financiële steun nodig. Bovendien hebben we meer 
inkomsten nodig om onze nieuwe plannen te kunnen 
uitvoeren. Hiervoor gaan we de draagkracht voor onze 
missie vergroten.

Ons doel voor de periode 2014-2016

•   Financiële steun van donateurs vergroten om 
meer wetenschappelijk onderzoek naar en 
gezondheidsvoorlichting over kankerpreventie 
mogelijk te maken.

Hoe gaan we werken aan dit doel?

We streven ernaar het aantal donateurs te vergroten 
en hun gemiddelde donatie te verhogen. Daarnaast 
onderzoeken we nieuwe kanalen voor het werven van 
fondsen om onze inkomensstromen te vergroten en 
te verbreden.

We gaan het belang van ons werk duidelijker en 
zichtbaarder maken zodat meer (potentiële) donateurs 
beter kunnen zien en begrijpen waar onderzoek toe 
leidt en waarom gezondheidsvoorlichting belangrijk is 
zodat ze bereid zullen zijn ons (verder) te steunen.

11

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
heeft een trouwe achterban die onze 

missie een warm hart toedraagt. 
Wij zijn onze donateurs ontzettend 

dankbaar voor hun steun.



Een sterk, creatief en professioneel 
team 

Onze mensen maken het Wereld Kanker Onderzoek Fonds een unieke en vooruitstrevende organisatie. 
Hun inzet is onze grootste kracht in de strijd tegen kanker.

Om onze doelen te kunnen halen hebben we de 
maximale inzet van ons team nodig. Hun toewijding, 
daadkracht en creativiteit zijn van essentieel belang.

Onze doelen voor de periode 2014-2016.

•   Continu investeren in de kennis en ontwikkeling 
van ons team.

•   Om de kwaliteit van onze informatie te waarborgen 
een interne kennisbank met informatie over kanker-
preventie (gezondheidsvoorlichting) uitbouwen en 
introduceren.

Hoe gaan we werken aan deze doelen?

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds biedt haar 
medewerkers de ruimte, trainingen, cursussen en 
hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun werk 
optimaal te kunnen doen. We zorgen voor een 
motiverende omgeving waarin medewerkers zich 
verder kunnen ontplooien en met eigen initiatieven  
en nieuwe oplossingen kunnen komen.
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De toewijding, daadkracht en 
creativiteit van ons team zijn van 

essentieel belang.

Samen Kanker Voorkomen



Samen Kanker Voorkomen

 



Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL)
Leidseplein 33-2 hoog, 1017 PS Amsterdam
Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam
Tel: 020 344 9595
Website: www.wcrf.nl
Email: informatie@wcrf.org


