
KNMP Themakalender 2023

|   Apothekersorganisatie|

Online én offline aan de slag met bepaalde themaweken en -dagen in de apotheek?  
De KNMP stelt een overzicht beschikbaar van een aantal dagen en weken die interessant 
kunnen zijn om aandacht aan te besteden.  

Januari 
• 2 januari: Campagne Een vriendelijk verzoek

(t/m 12 maart)
• 	9 januari: Dag van Verantwoord Medicijn- 

gebruik

Februari 
• 	17 februari: Doe vriendelijk-dag (in het kader van

de Campagne)

Maart 
• 2 maart: Dag van de Doktersassistent
• 4 maart: Wereld Obesitas Dag
• 9 maart: Wereldnierdag
• 20 maart: Week van de psychiatrie

(t/m 26 maart)
• 22 maart: Begin ramadan (t/m 19 april)

April 
• Begin hooikoortsseizoen
• 7 april: Wereldgezondheidsdag
• 25 april: Wereld DNA-dag

Mei 
• 1 mei: Week van Ons Water (t/m 14 mei)
• 2 mei: Wereldastmadag
• 12 mei: Dag van de Verpleging
• 19 mei: Huisartsendag
• 27 mei: Dag van de zonnebrand
• 31 mei: Wereld Niet Roken Dag

Juni 
• Campagne Goed voorbereid op reis (tijdens 

de zomermaanden)
• 5 juni: Week zonder suiker (t/m 11 juni)

Juli/Augustus 
• 3 juli: Blijf uit de zon dag
• Begin zomer: Nationaal Hitteplan

September 
• 5 september: Duurzame dinsdag
• 25 september: Wereldapothekersdag
• 26 september: Wereldanticonceptiedag
• 28 september: Dag van de apothekersassistent

Oktober 
• 2 oktober: Valpreventieweek (t/m 8 oktober)
• 14 oktober: Week van Ons Water (t/m 29 oktober)

November 
• 6 november: Internationale Bijwerkingen week 

(t/m 10 november)
• 14 november: Werelddiabetesdag
• 15 november: Wereld COPD-dag
• 18 november: Dag van de Therapietrouw

December 
• Vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering
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Deze themakalender is onder-
deel van de Toolkit zichtbaarheid, die de KNMP 

beschikbaar stelt voor apothekers om te werken 
aan de eigen zichtbaarheid. Apothekers vinden in 
de toolkit tips, goede voorbeelden en tools om 

zichzelf en hun teams zichtbaar(der) te maken 
als medicatiespecialist. 

Meer informatie via
knmp.nl/themakalender
of scan de QR-code 




