
Op weg naar een 
wereld zonder 
baarmoederhalskanker
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In 1943 publiceerde de psycholoog Abraham Maslow 
(1908-1970) de Maslow piramide, een hiërarchische 
ordening van universele behoeften van de mens.

Na de essentiële behoefte, zoals eten, drinken en slapen, 
zonder welke leven onmogelijk is, staan veiligheid en daarmee 
onlosmakelijk verbonden ook gezondheid, aan de basis van 
de piramide. Ruim 30 jaar na de publicatie van Maslow werd 
in 2015 de grote zoektocht naar veiligheid en overleving voor 
velen in deze wereld wederom in volle omvang duidelijk. De 
angst dat je je kinderen niet kan zien opgroeien gaat door 
merg en been. Het leven heeft dan vaak geen zin meer en je 
bent tot het uiterste in staat om je kinderen en dus jezelf in 
veiligheid te brengen.
Ontelbare gezinnen, maar soms ook kinderen zonder de 
bescherming van hun ouders, hebben hun huis en haard 
verlaten om oneerlijke oorlogen en omstandigheden te 
ontvluchten in de hoop op betere omstandigheden. Hoe groot 
was de teleurstelling op het moment dat die verwachtingen
op zee of bij grenzen door onterechte angst of onwetendheid 
de grond in werden geslagen. Voor een moeder heeft het 
leven meestal geen waarde wanneer zij haar kind niet kan 
zien opgroeien in gezondheid en geluk of geen oma kan 
worden en haar kleinkinderen in veiligheid kan vertroetelen.
De Female Cancer Foundation (FCF) heeft zich ook in 

Geef mij nu je angst
Ik geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht
Ik geef je een morgen terug
(Hazes, vrij naar Augustinus)
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van baarmoederhalskanker tegen te gaan. En nog steeds op 
een manier die overal toepasbaar en betaalbaar is. Het blijft 
eenvoudig: training, tafelazijn en vloeibare stikstof maar vooral 
gemotiveerde verpleegkundigen en vroedvrouwen, die de 
vrouwen met kennis en respect behandelen. We hopen op onze 
manier zoveel mogelijk vrouwen te bereiken, die op hun beurt 
hun familieleden, vriendinnen, dorpsgenoten weer informeren, 
zodat ook de allerarmsten en ‘moeilijk te bereiken’ vrouwen 
gescreend en zo nodig behandeld kunnen worden.
De vrouwen kunnen dat niet alleen. Ze hebben daar de steun 
van hun partners en familieleden voor nodig. FCF probeert hen 
dan ook zoveel mogelijk bij haar activiteiten te betrekken. Stel 
u voor dat we op deze manier baarmoederhalskanker kunnen 
terugdringen en dat we kunnen hopen op een generatie, waarin 
baarmoederhalskanker niet meer voorkomt. Dat alle moeders 
hun kinderen kunnen zien opgroeien en ze oma kunnen worden. 
En dat kan! 
Gelukkig hebben velen ons de afgelopen jaren gesteund en 
we hopen dan ook dat u hier ook in de komende jaren mee zal 
doorgaan en dat velen uw voorbeeld zullen volgen. Want met 
10 euro kunnen we het leven van een vrouw redden en dat is in 
grote delen van Afrika en Azië niet vanzelfsprekend. 

Laten we met elkaar bijdragen aan de positieve en constructieve 
invulling van dit deel van de piramide van Maslow. Met elke 
vrouw aan wie wij de hoop teruggeven, geven wij een morgen 
terug. Laten wij ons samen inspannen om de wereld een morgen 
terug te geven. Vandaag nog!

Lex Peters
Oprichter en Bestuurslid Female Cancer Foundation
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Al 10 jaar gaat Female Cancer Foundation de strijd aan voor een wereld zonder 
baarmoederhalskanker, met azijn! 

Jaarlijks wordt wereldwijd bij meer dan 500.000 vrouwen baarmoederhalskanker 
vastgesteld. Ongeveer de helft van deze vrouwen overlijdt aan de gevolgen van de ziekte. 
Dit terwijl baarmoederhalskanker voorkomen kan worden en 100% te genezen is bij een 
tijdige diagnose met azijnoplossing en behandeling van voorstadia door bevriezing met 
stikstof of vloeibare CO2 (net als bij een wratje).
Vrijwillige gynaecologen en artsen van FCF leiden lokale gezondheidswerkers op in 
het geven van educatie en voorlichting, het doen van de screening en preventieve 
behandeling en het verrichten van onderzoek. Bij alles wat FCF doet, staat voorop dat 
de lokale zorgverlening en bevolking uiteindelijk zelf de kennis krijgt die nodig is om de 
strijd tegen baarmoederhalskanker aan te gaan.

Met azijn baarmoederhalskanker de wereld uit
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Pilaar
Project

I. Voorlichting II. Training III. Screening IV. Behandeling

Female Cancer Program Indonesië & Zuid-Afrika 4.677.664 9.950 227.599 15.932

Save my Mother Afrika 687.100 460 88.800 9.131

Friendship Bangladesh 578.644 600 34.443 697

Female Cancer Program Lombok 145.430 450 41.373 767

SLOPB Bangladesh 47.452 95 1.587 104

Female Cancer Initiative Ethiopië 100.000 158 1.232 130

FCP Indonesië extension 7.687 106 3.582 58

TOTAAL 6.243.977 personen 11.819 zorgverleners 398.616 vrouwen 26.819 vrouwen
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FEMALE CANCER FOUNDATION WERELDWIJD
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2015 was een spannend en bijzonder jaar voor het 
Save My Mother programma.

Vier van de vijf landen Gambia, Ghana, Kenia en Malawi 
ontvangen een vervolgfinanciering voor een tweede fase: 
waar de eerste fase gericht was op het introduceren van het 
project, het trainen van vroedvrouwen en verpleegkundigen 
en het screenen van vrouwen in de doelgebieden van de 
SOS Kinderdorpen, gaat het er in de tweede fase om de See 
& Treat screeningsmethode (die in eerste fase in deze vier 
landen succesvol is gebleken) beschikbaar te maken voor àlle 
vrouwen in het land. Rijk of arm, wonend in de stad of op het 
platteland. Dit betekent dat de programma coördinatoren 
(vroedvrouwen, verpleegkundigen en artsen) in Gambia, 
Ghana, Kenia en Malawi in korte tijd groeien van meewerkend 
voorman tot programmamanagers die zich sinds de start van 
de tweede fase volop inzetten om de See & Treat methode te 
laten opnemen in de basisgezondheidszorg van deze landen. 
Hiervoor zoeken ze continu het gesprek en de samenwerking 
op met de lokale overheden, ministeries van volksgezondheid 
en andere grote spelers in het veld: iedereen die samen met 
hen de strijd tegen baarmoederhalskanker aan wil gaan.

 
Ann (verpleegkundige en Save My Mother coördinator Nairobi) aan haar 
bureau in SOS kliniek in Nairobi. In de buurten waar zij werkt (slums van 
Nairobi) kent iedereen haar. De cliënten noemen haar ‘shosho’, oftewel 
grootmoeder.

They call me shosho 

Save My Mother
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http://www.sos-childrensvillages.org/publications/news/save-my-mother


“You need a motivated and a close team”, antwoordt Rebecca Bantei mij 
wanneer ik vraag naar het succes van de nieuwe screeningslocatie in Ghana. 
De volgende dag reizen we naar een afgelegen kliniek en zie ik met eigen ogen 
wat zij bedoelt: gedurende bijna tien uur lang screenen we met zijn drieën in 
de Afrikaanse hitte ruim honderd vrouwen. Aldus supervisie-arts Margit Vegter. 

Buiten de kliniek waar het Save My Mother team voor een outreach komt is door 
de buurt een partytent opgezet. Op stoelen en staand eromheen heeft zich een 
grote groep vrouwen verzameld om die dag te worden gescreend. Helaas zijn we 
maar met zijn drieën en hebben we niet voldoende speculums om iedereen te 
screenen. Een deel van de vrouwen vragen we de volgende keer te komen.

Save My Mother
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In Bangladesh liepen afgelopen jaar zo’n 50 miljoen vrouwen het 
risico om baarmoederhalskanker te krijgen; deze vorm van kanker is 
doodsoorzaak nummer één onder Bengaalse vrouwen met kanker. 
Onnodig vindt FCF en daarom is zij in 2012 samen met de Bengaalse 
NGO Friendship een See & Treat initiatief gestart in die regio’s waar 
nog nauwelijks gezondheidszorg bestaat. In de noordelijke delta’s 
vaart Friendship met ziekenhuisboten van eiland naar eiland om 
onder andere preventief te screenen op baarmoederhalskanker. Waar 
bij de start nog veel terughoudendheid bestond onder vrouwen, heeft 
het Friendship team haar voorlichtingsstrategie zo goed ontwikkeld 
dat het heeft geleid tot 35.000 gescreende vrouwen in 2015. 

Op politiek vlak zijn ook grote resultaten geboekt; waar in 2012 
scherpe weerstand bestond tegen de simpele en kosteneffectieve 
See & Treat methode, hebben aantoonbare resultaten en lobby ertoe 
geleid dat de overheid in 2015, in aanwezigheid van het FCF-team, 
de See & Treat methode heeft erkend en ook zal opnemen in haar 
nationale beleid voor baarmoederhalskankerpreventie in arme en 
kwetsbare gebieden. De betrokkenheid van Cordaid als financierder 
van dit project liep in 2015 ten einde, daarom is FCF in gesprek met 
Friendship over de (financiële) mogelijkheden voor een duurzame exit 
strategie, waarbij een blijvende impact van dit initiatief voorop staat.

Friendship Bangladesh
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http://www.friendship-bd.org/


Na een jarenlange succesvolle samenwerking tussen Universitas 
Indonesië (UI) in Jakarta en FCF, is besloten om in 2015 vanuit Jakarta 
een uitbreiding van de See & Treat projecten over de eilanden van 
Indonesië te realiseren. Zodoende zijn in aanwezigheid van FCF 
nieuwe projecten gelanceerd op de eilanden Flores en West-Papua. 
Dat gebeurde aan de hand van een stakeholders bijeenkomst en een 
eerste training voor vroedvrouwen en verpleegkundigen, die inmiddels 
bekwaam zijn in het uitvoeren van screening en behandeling. Ten 
behoeve van een succesvolle en duurzame uitbreiding in Indonesië 
heeft een basisarts in het voorjaar van 2015 voor FCF evaluatief 
onderzoek gedaan naar de huidige status van de voormalige See & 

Treat projecten (in zeven verschillende regio’s) in Indonesië. Het huidige 
activiteitenniveau verschilt per regio, maar in ten minste vier regio’s 
zijn de See & Treat activiteiten overgenomen door de lokale overheid 
voor Volksgezondheid en/of de Kankerstichting. Groot nieuws is dat 
iIn april 2015 het nationale preventieprogramma is gelanceerd door 
de Indonesische First Lady en de aandacht voor preventieve screening 
lijkt daarmee groter dan ooit. De nationale activiteiten bereiken 
nog onvoldoende de armste bevolkingsgroepen en omdat juist die 
vrouwen het meeste risico op baarmoederhalskanker lopen, zijn onze 
See & Treat activiteiten zodoende complementair met het nationale 
beleid en onmisbaar.

Female Cancer Program Indonesië
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http://www.femalecancerfoundation.org/projecten/female-cancer-program/
http://www.femalecancerfoundation.org/en/projects/female-cancer-program-indonesia/


Dat het belang van goedkope en effectieve screening groot is, weet ook 
het See & Treat team op Lombok. Sinds 2013 is met steun van onder 
andere Triodos Foundation, Rabo Share4More, de ASN Foundation en 
een premie van Wilde Ganzen een screeningsprogramma opgezet.
Het team vertoonde tijdens het jaarlijkse supervisiebezoek in maart 

2015 opnieuw een geweldig enthousiasme en enorme ambitie om de 
projectactiviteiten te verbeteren en uit te breiden naar het buureiland 
Sumbawa. Er is een zeer goede samenwerking met het lokale 
universiteitsziekenhuis, de publieke gezondheidscentra en overige 
relevante gezondheidsinstanties en de lokale overheid. 

FCP Lombok
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http://www.femalecancerfoundation.org/projecten/female-cancer-program/


Op kleinere schaal, maar niet minder effectief, heeft 
Stichting Land Ontwikkeling Project Bangladesh 
(SLOPB), met financiële steun van onder andere 
Wilde Ganzen, de See & Treat methode in het zuiden 
van het land geïmplementeerd. De gemeenschap is 
conservatief en gynaecologische onderwerpen zijn 
over het algemeen nog taboe.

Door te erkennen dat mannen vaak de sleutel zijn naar 
vrouwengezondheid en hen dus ook te betrekken in 
de voorlichting over baarmoederhalskanker, heeft 
SLOPB in toenemende mate vrouwen in de Bauphal 
regio kunnen screenen. 

De aanpak van het SLOPB-team  werd zichtbaar 
tijdens een supervisiebezoek in september, toen 
in afgelegen gebieden voorlichtingssessies werden 
georganiseerd en werden bezocht door een groot 
aantal vrouwen én mannen. Om de bekwaamheid 
van de individuele teamleden te benadrukken, die 
ook onder extreme omstandigheden van hitte en 
gebrek aan licht wekelijks tientallen screenings 
uitvoeren, heeft FCF in 2015 een aantal certificates 
of appreciation uitgereikt aan de verpleegsters.

SLOPB Bangladesh
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http://www.slopb.org/


Ethiopian Female Cancer Initiative
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Naast de Save My Mother programma’s zijn we het 
afgelopen jaar een nieuwe samenwerking in Afrika 
aangegaan onder de noemer van het Ethiopian Female 
Cancer Initiative: een samenwerking tussen FCF, Cordaid 
en twee lokale organisaties in Ethiopië, namelijk Mary 
Joy Development Association en Beza for Generation.

In de uitvoering is dit een heel ander soort initiatief dan onze 
andere programma’s (een nieuw land, nieuwe regelgeving, 
nieuwe taal, nieuwe cultuur, nieuwe organisaties) maar met 
hetzelfde doel voor ogen: voorlichting en screening beschikbaar 
maken voor alle vrouwen die het risico lopen op ziekte of 
overlijden door baarmoederhalskanker.

In augustus 2015 heeft de eerste training van ruim twintig 
vroedvrouwen en verpleegkundigen plaats gevonden. Deze 
training werd gegeven door twee Ethiopische gynaecologen in 
samenwerking met prof. dr. Lex Peters en dr. Jogchum Beltman. 
Drs. Margit Vegter, die het afgelopen jaar als supervisie arts en
programma medewerker voor Female Cancer Foundation werk 
heeft verricht in Afrika, heeft tijdens de opstartfase van het 
programma en de organisatie van de training nauw samengewerkt 
met Mary Joy en Beza. Aan het einde van 2015 (twee maanden 
na aankomst van het benodigde cryo apparatuur) waren er in 
Ethiopië reeds 1.500 vrouwen gescreend.
Na enkele vertragingen opgelopen in het begin van het jaar, 
konden de verpleegkundigen en vroedvrouwen in Ethiopië in 
november eindelijk aan de slag. Ze glunderden van trots nadat 
ze de training succesvol hadden afgerond, de cryo apparaten 
waren aangekomen en ze eindelijk van start konden met waar 
ze al die tijd naar toe hadden gewerkt.

Ethiopian Female Cancer Initiative
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https://www.cordaid.org/en/projects/ethiopia-female-cancer-initiative/


Na de aardbevingen in april, werd Nepal 
in het najaar van 2015 getroffen door 
politieke onrust. De grenzen met India 
waren een paar maanden zo goed als 
dicht en import van belangrijke producten 
zoals benzine en gas werd onmogelijk. 
Deze situatie was verre van ideaal voor de 
implementatie van een nieuw Nepalees 
See & Treat project, waardoor ons 
voorbereidende bezoek aan het land en de 
training van de eerste 20 vroedvrouwen is 
verplaatst naar het voorjaar van 2016. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 2014
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving  € 357.754,00  € 866.359,00 
Subsidies van overheden
Overige baten  € 7.514,00  € 80.306,00 
Som der baten  € 365.268,00  € 946.665,00 

Lasten
Besteed aan doelstellingen  € 636.201,00   € 269.187,00 
Kosten eigen fondsenwerving  € 7.169,00  € 8.942,00 
Kosten beheer en administratie  € 29.591,00  € 20.387,00 
Som der Lasten  € 672.961,00  € 298.516,00 
Resultaat € 307.693,00-  € 648.149,00 

BESTEED AAN PROJECTEN
Project Save my Mother, Afrika  € 200.614,00  € 112.665,00 

Project Friendship, Bangladesh  € 21.926,00  € 31.002,00 
Project SLOPB, Bandladesh  € 18.128,00  € 17.401,00 
Project Indonesië, Lombok  € 180.949,00  € 42.694,00 
Project Ethiopië  € 22.084,00  € 15.471,00 
Project Indonesië Extension  € 192.500,00  € 19.954,00 
Som  € 636.201,00  € 239.187,00 

Onderzoek LUMC/KWF -  € 30.000,00 
Kosten Projectmanagement
Kosten Voorlichting
Totaal € 636.201,00 € 269.187,00 

2015 is een financieel goed jaar voor 
de stichting, ondanks dat de totale 
baten ten opzichte van het jaar 
daarvoor in 2015 zijn afgenomen tot 
€ 357.754. Deze daling wordt namelijk 
veroorzaakt door de grote gift van een 
private donateur voor Indonesië in 
2014. Deze gelden zijn geoormerkt en 
worden in de komende jaren gespreid 
uitgegeven. 

De bestedingen aan de doelstelling van
de stichting zijn zoals voorspeld in 2014 
sterk toegenomen. In 2015 is € 636.201 
besteed ten opzichte van € 269.187 
in 2014. Het bestede bedrag is hoger 
dan de baten. De in 2014 opgehaalde 
fondsen worden conform planning in 
2015 ingezet. De uitgaven 2015 zijn 
zoals zichtbaar in de tabel verdeeld over 
onze projecten in Afrika en Azië. 
De totale uitgaven van FCF geven een 
onvolledig beeld van de omvang van 
onze See &Treat programma’s in 2015, 
aangezien een gedeelte van de gelden 
direct van de donoren naar onze 
partners wordt overgemaakt. Cordaid 

financiert bijvoorbeeld samen met Pink 
Ribbon Red Ribbon direct de See & 
Treat activiteiten in Ethiopië € 500.000 
in het eerste jaar en de Nationale 
Postcode Loterij financierde fase 1 
van het Save my Mother project aan 
SOS Kinderdorpen in Afrika (totaal 1,6 
miljoen voor 5 landen voor 4 jaar). 

Ruim 60% van de reserves zijn 
geoormerkt voor specifieke 
programma’s waarover reeds 
projectafspraken voor de komende 
jaren zijn aangegaan met onze lokale 
partners. De overige reserves worden 
onder andere ingezet voor de start van 
nieuwe samenwerkingen en voor de 
dekking van onze eigen kosten (training, 
supervisie, projectmanagement en 
fondsenwerving). De kosten van eigen 
fondsenwerving zijn wederom laag 
vanwege de partners die goederen en 
diensten voor niets hebben geleverd, in 
het bijzonder NIVO. Tot slot: nog altijd 
prijst FCF zich gelukkig gebruik te mogen 
maken van de facilitaire diensten van 
het LUMC. 

Financieel Verslag 2015
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Jaarcijfers 2015 en 2014

RESULTAAT BESTEMMING 2015 2014
Overige reserves  € 43.219,00  € 42.801,00 
Bestemmingsfonds(en)  € 350.912,00-  € 605.348,00 
Saldo  € 307.693,00-  € 648.149,00 

CBF PERCENTAGE 1 IN €
Baten  € 365.268,00  € 946.665,00 
Besteding aan het doel  € 636.201,00   € 269.187,00 
Percentage 174% 28%

CBF PERCENTAGE 2 IN €
Baten uit eigen fondsenwerving  € 357.754,00  € 866.359,00 
Kosten eigen fondsenwerving  € 7.169,00  € 8.942,00 
Percentage 2% 1%

BALANS PER 31 DECEMBER IN €
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa  € 8.223,00  € 2.583,00 
Liquide middelen  € 686.916,00  € 996.003,00 
Totaal activa  € 695.139,00  € 998.586,00 

Passiva
Kortlopende verplichtingen  € 21.591,00  € 17.345,00 
Overige reserves  € 396.642,00 € 269.187,00 
Bestemmingsfondsen  € 276.906,00  € 627.818,00 
Totaal passiva  € 695.139,00  € 998.586,00 
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Inspiratie@TEDxAmsterdamWomen2015

Duurzaamheid@Lancering Nationaal Preventieprogramma voor 
Baarmoederhalskanker in IndonesiëInnovatie@NextWomenSummit2015

Female Cancer Foundation posted 2 updates. Female Cancer Foundation posted 2 updates.

Female Cancer Foundation@Nominatielijst NRC Charity Awards 2015  
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http://www.tedxamsterdamwomen.nl/lex-peters-towards-a-world-without-cervical-cancer/
http://webrivals.nl/thenextwomen/about/
http://www.tedxamsterdamwomen.nl/lex-peters-towards-a-world-without-cervical-cancer/
http://www.femalecancerfoundation.org/lancering-nationaal-female-cancer-programma-door-de-first-lady-van-indonesie/
http://www.femalecancerfoundation.org/lancering-nationaal-female-cancer-programma-door-de-first-lady-van-indonesie/
http://webrivals.nl/thenextwomen/about/
http://www.femalecancerfoundation.org/fcf-genomineerd-voor-de-nrc-charity-awards-2015/
http://www.femalecancerfoundation.org/fcf-genomineerd-voor-de-nrc-charity-awards-2015/
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Ambassadrice Eva Jinek@AD Wetenschappelijk Onderzoek@TU Delft Global Initiative

Female Cancer Foundation posted 1 update. Female Cancer Foundation posted 1 update.
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http://www.femalecancerfoundation.org/interview-eva-jinek-en-prof-lex-peters-op-linda-nieuws/
https://www.youtube.com/watch?v=0TE04fu5xg4
http://www.femalecancerfoundation.org/interview-eva-jinek-en-prof-lex-peters-op-linda-nieuws/
https://www.youtube.com/watch?v=0TE04fu5xg4
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Dit jaarverslag is tot stand gekomen door de 
belangeloze inzet van TBWA\NEBOKO en in het 
bijzonder vormgeefster Nathalie Rorijs. Dit verslag 
heeft daardoor geen geld gekost. 

Steun FCF in de strijd tegen baarmoederhalskanker. 

Maak direct uw gift over op:

IBAN NL43ABNA0610097776 t.n.v. Female Cancer 
Foundation o.v.v. uw naam en contactgegevens.

Voor meer informatie over het werk van de stichting 
en de mogelijkheden deze te steunen kijkt u op onze 
website of neem graag contact met ons op:

Female Cancer Foundation 
LUMC Afdeling FCF K6 PO
Postbus 9600, 2333 RC Leiden
T. 071 526 4636

www.femalecancerfoundation.org
info@femalecancerfoundation.org

Volg ons

https://www.facebook.com/femalecancerfoundation/?ref=br_rs
http://www.femalecancerfoundation.org/
https://twitter.com/femalecancer
https://www.youtube.com/user/FCFLeiden/videos
https://www.instagram.com/femalecancer/

