
 

  

Carla van Gils treedt toe tot directie KWF 
 

   
Carla van Gils gaat vanaf 1 juni deel uitmaken van de directie van KWF 

Kankerbestrijding. Met haar toetreding is de tweehoofdige directie 

compleet. Zij is hiermee de opvolger van de in januari gepensioneerde 

Fred Falkenburg.  

 

Prof. Dr. Van Gils combineert haar werkzaamheden in het UMC Utrecht 

met haar nieuwe functie als directeur KWF. Met haar achtergrond als 

epidemiologisch onderzoeker op het gebied van kanker zal ze zich met 

name gaan bezighouden met het onderzoeksveld. KWF financiert 

honderden projecten over de gehele breedte van kankeronderzoek.   

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht van KWF Wiebe Draijer: `Met de 

komst van Carla van Gils is de tweekoppige directie van KWF weer op 

volle sterkte. We hebben een langetermijnvisie die gericht is op 2030 en 

met de komst van Van Gils halen we veel kennis en expertise in huis om 

die ambitie te verwezenlijken.` 

 

Directievoorzitter van KWF Johan van de Gronden: 'Ik kijk enorm uit naar 

de samenwerking. Met name door haar oog voor het hele traject; van 

preventie tot en met de laatste levensfase.  Maar ook op het gebied van 

vroege opsporing van kanker kunnen we een belangrijke stap maken met 

kankerbestrijding, waarbij het belang van de patiënt voorop staat.' 

    
Voor meer informatie 
Mischa Stubenitsky 
Woordvoerder KWF Kankerbestrijding 
020-5700538 
 
Over KWF Kankerbestrijding 

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf 

hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die 

miljoenen levens maken wij al ruim 71 jaar het verschil. We bestrijden 

niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een beter leven met 

kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken van 

dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met initiatieven als inloophuizen 

en de community kanker.nl om iedereen die leeft met kanker te 

ondersteunen. En we mobiliseren heel Nederland voor onze gezamenlijke 

missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en 

meer mensen die beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om 

voor te leven. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. 
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