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“Er is alt i jd wel een uitzondering die de dood overleeft”
 Een lotgenoot die medisch opgegeven was en toch wist te herstellen

Quotes uit voorgaande edities

rofessor dr. Lex Peters (67) is als 

gynaecoloog afgestudeerd. Hij werd 

hoogleraar gynaecologie en specialist 

gynaecologische-oncologie en is 

al zijn levens lang verbonden aan het Leids 

Universitair Medisch Centrum 

(LUMC). Na zijn studie liep hij 3 

jaar stage in Kenia. Als Medical 

Officer werd hij keihard gecon-

fronteerd met de impact die 

baarmoederhalskanker heeft op een hele 

gemeenschap. Daar zag hij hoe er onnodig 

veel vrouwen sterven aan de gevolgen van 

deze ziekte. 

 

Female Cancer Foundation
Zo wordt hij in 2006 grondlegger en bestuur-

der van de ‘Female Cancer Foundation’, een 

stichting die wordt opgericht ter voorkoming 

én genezing van baarmoederhalskanker in 

ontwikkelingslanden: in Afrika ten zuiden 

van de Sahara, maar ook in Zuid Amerika, in 

het Verre Oosten en in het Caraïbisch gebied, 

en dan met name in  Suriname. 

Lex Peters gelooft er stellig in dat baarmoe-

derhalskanker bij een tijdige diagnose én 

behandeling voor 100 procent kan worden 

voorkomen. Het is een kwestie van op tijd 

ontdekken. Vroege diagnose is dus van levens-

belang en het middel daarvoor is goedkoop 

en volop aanwezig. Het staat gewoon in ieder 

keukenkastje: een fles azijn van nog geen 

50 eurocent. Lex Peters: “Zoveel vrouwen 

overlijden onnodig. Ik nam me voor dat ik, als 

ik ooit in de gelegenheid zou komen om daar 

iets aan te doen, ik er met heel mijn hart voor 

wil gaan om dat te realiseren”. 

 

Vijf minuten en een tientje is de investering 

die nodig is om vrouwen in ontwikkelings-

landen te onderzoeken én preventief te 

behandelen tegen baarmoederhalskanker. De 

ziekte komt in die landen veel voor, is dan ook 

armoe gerelateerd. Lex Peters noemt het “poor 

and ignorant”, armoede en ongeletterdheid. 

In die landen is de gezondheidszorg verre van 

optimaal en voor veel vrouwen vaak onbereik-

baar. Het verlies van een moeder heeft altijd 

onvoorstelbaar veel impact op haar gezin. 

Maar in de ontwikkelingslanden is dat zeker 

vijf maal zo groot als bij ons. Vaak zijn het 

jonge moeders, die de zorg hebben voor hun 

kinderen en ook zorgen voor 

inkomen. De vrouwen komen 

veel te laat bij een dokter, pas als 

de klachten al in een vergevor-

derd stadium zijn. Daarom is 

screening zo belangrijk. 

Lex: “In Nederland hebben wij een prima sys-

teem, dat goed voldoet. Vrouwen worden door 

middel van een uitstrijkje onderzocht en zo 

nodig volgt later een behandeling. Zo werkt  

dat niet in ontwikkelingslanden. Daar zijn 

we al blij dat vrouwen een eerste keer komen, 

maar dan kunnen ze niet makkelijk nog een 

tweede keer terugkomen. Daarom onderzoe-

ken én behandelen wij in één bezoek, ‘See 

& Treat’. Met een wattenstaafje en tafelazijn 

wordt de baarmoederhals aangestipt. Onrus-

tige en afwijkende cellen worden zo direct 

opgemerkt omdat zij wit worden. Vervolgens 

worden deze cellen bevroren met vloeibare 

stikstof”. 

Lex Peters, een man 
met een missie
Dr. Lex Peters heeft een droom. Een droom, waar hij zich met heel zijn hart en al zijn energie voor inzet. 
Hij droomt ervan om baarmoederhalskanker voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen. Via de  
‘Female Cancer Foundation’ richt hij zich met name op vrouwen in ontwikkelingslanden, waar baarmoe-
derhalskanker zoveel vaker voorkomt dan hier. 
Door: Ria Kok. Foto’s: Female Cancer Foundation.

Respect
Het onderzoek voor deze vrouwen is weinig 

belastend, zo zegt Lex. “We kunnen het 

eigenlijk overal doen, als er maar een plek is 

waar vrouwen kunnen liggen en waar genoeg 

licht is om de vagina te zien. De methode 

is eenvoudig, goedkoop en toegankelijk. We 

werken met plaatselijke ‘nurses’ en vanuit 

mobiele klinieken richten we ons op vrouwen 

in nog verderaf  gelegen, moeilijk bereikbare 

gebieden. Vrouwen in de stad hebben meestal 

wel voldoende toegang tot medische zorg.  

We werken met die lokale organisaties nooit 

langer samen dan drie jaar, want het moet 

dáár gebeuren, de lokale stakeholders dienen 

op die termijn eigenaar te worden van het 

concept en deze verankeren in hun infrastruc-

tuur. RESPECT, dat staat bij ons met grote let-

ters bovenaan. Dat zijn ze vaak niet gewend. 

Behandelkamer

Waarom werken we dan bij ons niet met 

azijn? “In Nederland kunnen wij selectief 

screenen en hebben we een vaccinatiepro-

gramma voor jonge meisjes”, zegt Peters na 

enig weifelen. “Maar in die landen waar heel 

veel meer vrouwen vaak veel te laat de diag-

nose krijgen, wil je wel alle vrouwen bereiken 

en onderzoeken. De methode met azijn is 

eenvoudig en snel. En door het ‘See & Treat’ 

principe in die landen heel werkbaar. “

Lex Peters en Olijf
Al sinds de oprichting is Lex Peters sterk 

betrokken bij Stichting Olijf. 

“Via mijn werk in het LUMC kom je auto-

matisch in contact met Olijf. Ik heb mijn 

cliënten ook altijd in contact gebracht 

met Olijf. Olijf is voor mij een bijzonder 

belangrijke organisatie en ik geef ze een 

ongelofelijke pluim”.  Lex Peters ontving 

in 1996 de Betty Bos/Olijf prijs. Hij herin-

nert zich dat hij die prijs kreeg voor de 

manier waarop hij zijn vak uitoefende, 

voornamelijk voor de totaliteit van zijn 

inzet. Maar vooral ook voor de zorg aan 

patiënten in met name Suriname. Voor 

patiënten die niet daar geholpen konden 

worden, regelde hij dat ze voor behande-

ling naar Nederland konden komen.

Female Cancer Foundation
Female Cancer Foundation (FCF) is 

opgericht vanuit het ideaal wereldwijd 

de strijd tegen baarmoederhalskanker 

aan te gaan. Zij doet dit door het ter 

plekke verlenen van zorg (screening en 

behandeling), het geven van educatie 

en voorlichting 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. 

FCF werkt via het ‘train-de-trainer’ prin-

cipe: lokale gezondheidswerkers worden 

opgeleid om zelf opgedane kennis verder 

te kunnen verspreiden binnen de lokale 

gemeenschap.

Bron: www.femalecancerfoundation.nl

Met een wattenstaafje en tafelazijn  
wordt de baarmoederhals aangestipt

P

Lex Peters aan het werk voor de ‘Female Cancer Foundation’.

“Onder een microscoop bekijken van tumorcel len is net als het ki jken naar deuken in een auto”
 Een gynaecopatholoog over zijn werk 
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