Op de hoogte blijven?
Meer informatie over het NKFD en alle activiteiten vindt u op
www.nkfd.nl. Wilt u niets missen? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief via onze website en volg het NKFD op Facebook!

STEUN HET NKFD
1. Steun het NKFD met een eenmalige of periodieke
donatie.
2. Heeft u een of meerdere loten bij de
Vriendenloterij? Per lot kunt u zonder aanvullende
kosten één van de aangesloten verenigingen/
stichtingen steunen. Steun het NKFD!
3. Organiseer een evenement/activiteit ten behoeve
van het NKFD.
4. Word vrijwilliger tijdens een van onze activiteiten.
5. Neem het NKFD op in uw testament. Op deze
manier bepaalt u zelf welke bijdrage onze stichting
krijgt.
6. Bestel bij een reguliere webshop via Sponsorkliks.
Het NKFD ontvangt via Sponsorkliks een bijdrage
in de vorm van een commissie.

Nederlands KankerFonds voor Dieren
Dr. Alfons Ariënsstraat 40
7221 CD Steenderen
E-mail: info@nkfd.nl
Website: www.nkfd.nl
IBAN: NL46RABO0311521711
KvK-nummer: 22050305
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Ste gen kanker
te dieren!
bij
www.nkfd.nl

Ook uw huisdier kan kanker
krijgen...
Wist u dat één op de vier honden en één op
de drie katten kanker krijgt? Ondanks de
vele behandelmogelijkheden die er ook in de
diergeneeskunde beschikbaar zijn, overlijden er in
Nederland – voorzichtig geschat – ongeveer 130.000
honden en katten per jaar aan de gevolgen van deze
ernstige ziekte. Uw huisdier kan er één van zijn. Het
NKFD wil u graag helpen bij het vinden van de juiste
informatie als deze nare diagnose wordt gesteld.

Ervaringen met kanker bij dieren
De diagnose kanker heeft een grote impact op het gezin.
Wij vinden het belangrijk ‘kanker bij dieren’ bespreekbaar te
maken. Daarom delen eigenaren van huisdieren met kanker
hun verhaal en hun ervaringen met u via onze website
www.nkfd.nl.
Lees daar het aangrijpende verhaal van Hummer.

Wat doet het NKFD?
Het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) is
er voor uw huisdier én voor u. Als u een knobbeltje
ontdekt, kan dat kanker zijn. En dan? Wat voor
onderzoek moet er plaatsvinden? Wat zijn de
behandelmogelijkheden? Is genezing mogelijk?
Belangrijke vragen, waarbij het NKFD u graag helpt met
het vinden van de juiste antwoorden.
Het NKFD geeft - onder andere - voorlichting aan
huisdiereigenaren, rasverenigingen en beroepsgroepen
die met huisdieren te maken hebben, zoals
dierenartsen en trimmers. We geven diereigenaren
informatie over de mogelijke stappen in onderzoek en
behandeling. Maar ook geven we tips over de preventie
van kanker.
We organiseren lezingen over de nieuwste
ontwikkelingen in de oncologie. Verder ondersteunt en
initieert het NKFD projecten die leiden tot het vroegtijdig
opsporen van allerlei soorten kanker bij dieren en het
verbeteren van de behandelmogelijkheden.
We geven daarvoor (financiële) steun aan
wetenschappelijke onderzoeken om de kennis over
het onderwerp te vergroten. Het NKFD steunt alleen
proefdiervrij onderzoek. Zo verhogen we de kwaliteit
van leven van dieren met kanker.

Deze projecten hebben we mede mogelijk
gemaakt:
• Onderzoek naar erfelijke vormen van schildklierkanker
bij de Duitse Staande Langhaar.
• Opzetten van een tumor-dataregistratie binnen het
PETscan-project

Doneer nu en zorg samen
met het NKFD voor een
betere kwaliteit van leven
voor uw huisdier!
Wij kunnen niet zonder
uw steun.

• Onderzoek naar maagkanker bij de langharige
Belgische Herder
• Onderzoek naar bijniertumoren bij honden
Meer informatie over actuele projecten vindt u op onze
website www.nkfd.nl

