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Huidkankerweek: kwart van de kinderen is
vorig jaar door de zon verbrand
Zonnige week voor de boeg, KWF roept ouders op; bescherm je kind
Afgelopen jaar is 27% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar
verbrandt, dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Kantar in
opdracht van KWF Kankerbestrijding. Wanneer een kind verbrandt
op jonge leeftijd, hebben zij een hogere kans op het krijgen van
huidkanker op latere leeftijd. Huidkanker is de meest
voorkomende vorm van kanker in Nederland.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 88 procent van de Nederlanders weet
dat de zon huidkanker kan veroorzaken, maar toch verbrandt nog 1 op de
vier kinderen. We weten dus dat de zon schadelijk is, maar gedragen ons
er niet naar.
Daarom vraagt ook KWF Kankerbestrijding in de Huidkankerweek
aandacht voor het belang van zonbescherming. KWF roept op:
•
•
•

Smeer je kinderen iedere twee uur in met factor 30
Zoek de schaduw op tussen 12 uur en 15 uur
Wil je persoonlijk advies op jouw eigen locatie? Download dan de KWF
Zonadvies app via https://www.kwf.nl/zonadviesapp

Hierbij een video met bovenstaand statement uitgesproken. Deze is te
downloaden en vrij te gebruiken.
Voor meer informatie
Annebel Schipper
Woordvoerder KWF Kankerbestrijding
020 - 5700 538
Over KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele
samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose
kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al
belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de
vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Na 70 jaar onderzoeken, kennis
delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 65%.
KWF blijft zich in zetten om er voor te zorgen dat minder mensen kanker krijgen,

meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met kanker.
Klik hier om af te melden van deze mailings

