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In de jaren zeventig heb ik als algemeen arts, na een op mijn werk in de Derde Wereld gerichte opleiding van 2 jaar, als Medical Officer of Health 
gewerkt in drie ziekenhuizen in Oost Kenya, op de grens met Oeganda. Er bestond een vijandige stemming tussen de drie leden van de East African 
Community. Ze spraken wel dezelfde taal (‘Ki Swahili’) maar gunden elkaar verder niets. Ik heb in die tijd veel aandacht besteed aan het lot van 
kinderen en moeders (Mother- Child Health)  en ben me steeds meer gaan realiseren hoe belangrijk de moeders zijn voor de gemeenschap en het 
gezin. Vaak vielen die moeders weg en werden de kinderen aan hun lot overgelaten. Sommigen van die kinderen leefden een groot deel van hun 
leven als wees op het ziekenhuisterrein. En deze kinderen kwamen er nog het beste vanaf. Vanaf dat moment heb ik gekozen mij te specialiseren in 
de Gynaecologie, om zo te proberen met meer kennis en vaardigheid maar met het zelfde gevoel, onnodige sterfte van moeders en jonge 
vrouwen te voorkomen. Na mijn opleiding ben ik me daar voor blijven inzetten en voel ik me een begenadigd mens dat ik op mijn “kleine” manier 
een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van vrouwen in ontwikkelingslanden. En elke keer als ik zie dat we toch kleine vorderingen maken in 
het uitroeien van baarmoederhalskanker, zie ik weer de beelden van de moeders die het niet gered hebben en vaak op een mensonwaardige manier 
zijn overleden. De blik in hun ogen en in die van hun kinderen zal ik nooit vergeten.

Baarmoederhalskanker is na borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen in de wereld. In de 
Derde Wereld is het zelfs doodsoorzaak nummer één van vrouwen met kanker. In Nederland is het aantal
vrouwen met deze ziekte de laatste decennia sterk afgenomen o.a. door preventie en behandeling van de 
voorstadia (baarmoederhalsuitstrijkje).
Helaas is dit in de ontwikkelingslanden nog helemaal niet het geval. Daar overlijden nog steeds zeer veel jonge 
moeders en vrouwen onnodig aan deze aandoening. Kinderen blijven achter zonder moeder, waarmee tevens 
de dragende kracht van de economie is verdwenen. 

De Female Cancer Foundation probeert de kennis en ervaring die is opgedaan in het Westen, onder andere in het Leids Universitair Medisch 
Centrum, uit te dragen naar de Derde Wereld. Bovendien zijn er methoden van screenen en behandeling ontwikkeld, die zeer kosten effectief zijn. 
Overdracht van kennis en duurzaamheid van de programma’s zijn de hoeksteen van de samenwerking met onze partners onder de evenaar. Naast 
“health care” zijn onderwijs en onderzoek speerpunten. “Wat je geleerd of onderzocht hebt, beklijft.”

In 2011 is een groot project in Indonesië, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken (MFS 1), afgesloten. Honderdduizenden vrouwen 
zijn gescreend en behandeld. Volgens het “train-the-trainer” principe werden zeer veel hulpverleners, zoals verloskundigen, verpleegkundigen en 
artsen, opgeleid om het programma uit te voeren en het aan collega’s te onderwijzen. In alle betrokken landen worden de werkzaamheden
voortgezet in samenwerking met de nationale overheid en lokale organisaties. Ons uitgangspunt is dat we als FCF nergens langer dan 5 jaar blijven, 
wat goed mogelijk is gezien de eenvoud van het project en de ingebouwde duurzaamheid. In 2011 zijn we ook zoveel mogelijk gebruik gaan maken 
van bestaande infrastructuren in de partnerlanden in samenwerking met andere Nationale Gezondheidsorganisaties. Zo is er een zeer constructieve 
en effectieve samenwerking met SOS kinderdorpen: in het ‘Red mijn Moeder project’ wordt, geïntegreerd met het familie versterkende programma 
van SOS kinderdorpen, het See & Treat-programma van FCF uitgevoerd. De eerste stappen zijn gezet en we hopen dit soort samenwerking verder uit 
te breiden. Het bestuur van de Stichting, dat veel nieuwe enthousiaste leden bevat, is in deze zeer voorvarend te werk gegaan.

Ik wil zo graag meer doen en uitbreiden. Met weinig kunnen we zo veel betekenen voor de vrouwen en de gemeenschap in de Derde Wereld.
Ik hoop dan ook van harte dat wij in 2012 een beroep op u mogen doen en misschien op uw vrienden of het bedrijf waar u werkt om te zorgen dat 
wij door kunnen gaan. 

Dromen zijn geen bedrog en in toenemende mate ben ik me ervan bewust dat “dromen kunnen uitkomen”; Een wereld zonder baarmoederhalskanker.

Prof. dr. Lex Peters,
International Chairman FCF
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Februari
Joy Jewellery ontwerpt 
FCF armbandje
Eugenie de Blécourt,
bekend van het sieraden-
merk Joy Jewellery,

ontwerpt in Bali 
speciaal voor de 
Female Cancer 
Foundation een 

prachtig armbandje met 
een zilveren hart en een 
pareltje. Donateurs redden 
met de aanschaf van dit 
armbandje voor € 10 
één vrouw van baarmoeder-
halskanker.

Maart
Nationaal congres
op Bali 
In de aanwezigheid van de 
International Chairman van FCF 
worden op een groot nationaal 
congres op Bali de resultaten van 
FCF in Indonesië, en met name 
Bali, besproken en wetenschap-
pelijk geanalyseerd. Toekomst 
scenario’s zijn door een team 
van deskundigen ontwikkeld, 
waarbij vertegenwoordigers van 
de YKI (Yasan Kanker Indonesia, 
de Nationale Kankerstichting in 
Indonesië) en het Ministerie van 
Volksgezondheid van Indonesië 
intens betrokken zijn.

September

See & Treat-experts
trainen voor het “Red mijn 
Moeder project” 
Lokale See & Treat-experts met 
ervaring uit de programma’s van 
FCF in Suriname, Zuid-Afrika en
Indonesië leiden in Kenia een 
kopgroep op van artsen, vroed-
vrouwen en verpleegkundigen 
uit Gambia, Ghana, Zambia, 

Malawi en Kenia. 
Hiermee wordt 
het startsein
gegeven voor 
een prachtige 
samenwerking, 

waarin de See & Treat-expertise 
van FCF en de bestaande infra-
structuur (medische klinieken) 
van SOS kinderdorpen bij elkaar 
worden gebracht. Een initiatief, 
enorm gewaardeerd en daarom
gesubsidieerd door de Nationale 
Postcode Loterij.

Maart
Lancering van de Female 
Cancer Foundation
documentaire met
ambassadrice
Jennifer Hoffman
In Amsterdam wordt met gepaste 
trots de FCF documentaire
gepresenteerd. In deze
documentaire, gemaakt onder de 
inspirende leiding van regisseur 
Diede in ’t Veld en cameraman 
Rieks Soeterberg, neemt FCF 
ambassadrice Jennifer Hoffman 
de kijker mee naar de projecten 
in Indonesië en Zuid-Afrika.

Augustus
Publicatie onderzoeks-artikel
FCF  in Vaccin 
In ‘Vaccin’ worden de resultaten van het, 
door Loes Jaspers verrichte, onderzoek 
naar de acceptatie 
van HPV vaccinatie in 
Indonesië gepubli-
ceerd. Uit dit, voor FCF 
in Indonesië verricht 
onderzoek, blijkt dat 
96,1% van de
Indonesische ouders bereid zijn hun 
dochters tegen HPV te laten vaccineren. 
Loes Jaspers kreeg tijdens het twee-
jaarlijkse prestigieuze congres van de 
International Gynecological Cancer 
Society een prijs voor de presentatie 
van dit onderzoek.

Hoogtepunten FCF 20112011201120112011

2011/01

Januari tot december: mijlpaal: ruim 1 miljoen vrouwen bereikt in Indonesië en Zuid-Afrika 

In haar strijd tegen baarmoederhalskanker bereikt FCF met haar Female Cancer Programma’s in Indonesië en Zuid-

Afrika in 2011 een absolute mijlpaal. Vanaf 2007 tot en met 2011 zijn met deze programma’s ruim 1 miljoen vrouwen 

2011
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September
Nieuwe enthousiaste en toegewijde
bestuursleden zetten zich in voor  
FCF
Het bestuur van FCF ondergaat een 
metamorfose en wordt, op penning-
meester Willem van Alphen na, volledig 
vernieuwd: Miranda Heining van Fresenius 
Kabi neemt het voorzitterschap over van 
Mirjam de Blécourt van Baker & McKenzie. 
Haar kantoorgenoot Remke Scheepstra, is 
de nieuwe secretaris van het bestuur en 
Hélène Hoogeboom, marketing expert van 
TWBA, werkt vol energie aan de naams-
bekendheid en het draagvlak van FCF. 
Eveline Stadermann, Sylvia Siertsema en 
Jan Carel Diecken werven op hun beurt 
met veel inzet de broodnodige fondsen 
om meer mooie projecten op te kunnen 
starten in de strijd tegen baarmoederhals-
kanker.

December
Persoonlijk initiatief
en betrokkenheid

Tess Meuleman, 
arts bij de Poli
Verloskunde 
van het LUMC
vertrekt naar 
een dorpje in 
Zambia, waar 

haar partner als tropenarts in een 
missieziekenhuis werkt. Nadat ze 
in contact is gekomen met FCF, 
besluit Tess een kleinschalig
initiatief op te zetten aan de hand 
van de See & Treat-methode van 
FCF. Met financiering van een 
familie-stichting, getraind door 
Lex Peters, voorzien van een 
cryogun en met de nodige 
opstartproblemen heeft Tess in 
2 maanden het screeningsproject 
daadwerkelijk van de grond gekre-
gen. Vijf lokale medewerkers zijn 
enthousiast geraakt en getraind 
in de methode en zij zullen de 
activiteiten voortzetten.

December
Oliemaatschappij Pertamina 
committeert zich 5 jaar aan 
See & Treat- Jakarta
Tijdens een grootschalige bijeenkomst, waarbij zowel de 
vrouw van de Indonesische president als de International 
Chairman van FCF aanwezig zijn, sluiten de decaan van de 
faculteit Geneeskunde van de Universiteit Indonesia in Jakarta 
en de grootste nationale oliemaatschappij Pertamina een 
vijf jaar durende overeenkomst. In deze publiek - private 
samenwerking financiert Pertamina de voorzetting van de See 
& Treat-activiteiten van Female Cancer Program Jakarta. Een 
parel van een voorbeeld van duurzame verankering van de 
See & Treat-methode door publieke en private samenwerking.

December
Overdracht activiteiten in
Zuid-Afrika aan de lokale overheid
en kankerstichting
Gelijk aan de ambitie en stellige overtuiging 
van FCF om na 5 jaar betrokkenheid over-
bodig te geraken, 
wordt in december 
met een officiële 
“hand-over-meeting” 
de stap gezet naar 
lokale verankering van 
de See & Treat-
activiteiten in Zuid-Afrika. De lokale kanker-
stichting en het Ministerie van Volksgezond-
heid commiteren zich aan het voortzetten 
van de strijd tegen baarmoederhalskanker in 
de armste regio van Zuid-Afrika.

December
Naamswijziging en
nieuw logo
Ten behoeve van de herkenbaarheid 
ondergaat de stichting een naams-
wijziging: van FCP naar Female
Cancer Foundation en wordt de 
naam van de website aangepast: 
www.femalecancerfoundation.org. 

Ook wordt een geheel nieuw logo 
ontwikkeld en is de huisstijl in lijn 
hiermee aangepast.

20112011

voorgelicht, 250.000 vrouwen gescreend en 14.000 gezondheidswerkers getraind met de See & Treat-methode. FCF 

heeft dit fantastische resultaat kunnen bereiken met behulp van o.a. subsidies van het Ministerie van Buitenlandse 

zaken, Achmea Foundation, Global Durability Fund, ABN Amro Foundation en van de Stichting Cordaid.

2011201120112011201120112011 2011
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g

JAAR VERSLAG 2011,  FCF NEDERLAND
5



Elke 2 minuten overlijdt ergens ter wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker …

85% van de slachtoff ers woont in een ontwikkelingsland. Het gaat vaak om jonge moeders 

die de spil zijn van het huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen. Wanneer zij 

•
prof. Lex Peters (gynaecoloog)

•
de dodelijke ziekte baarmoederhalskanker terug te dringen

• werkt met een wetenschappelijk onderbouwde methode

•

 reknakslahredeomraab po neneercs estaalp ret newuorv taal    
en zo nodig meteen behandelen

•

  -taerT&eeS ed tem nedeibeg negelegfa ni newuorv sflez tkiereb   
methode en dat voor nog geen € 10,- per vrouw 

Screenen met tafelazijn:

•

•

•

 nennuk reknakslahredeomraab eid nellec ednekjiwfa  
veroorzaken worden zichtbaar

•

 nedrow nellec ednekjiwfa eiw jib newuorv  
gevonden, worden direct behandeld

• is een zogenaamde cryotherapie

• is een behandelingsmethode waarbij geen elektriciteit nodig is

•
 van baarmoederhalskanker 90% wordt verminderd.

Duurzaamheid is kansrijk:

•

 elakol naa edohtem-taerT&eeS nerel et naa giduovnee ed tniart FCF   
gezondheidswerkers: artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen

•

 sneglovrev peorgpok ezed tniart epicnirpreniart-eht-niart teh sneglov  

 de lokale gezondheidswerkers in de See & Treat-methode

wervingskaart FCF-V2.indd   1

5/14/12   6:37 PM

-

In Nederland komt baarmoederhalskanker relatief weinig voor omdat 
er een goed screeningsprogramma bestaat. Vrouwen tussen de 30 en 
50 jaar worden om de 5 jaar opgeroepen voor een “uitstrijkje”, waarmee 
afwijkingen van de baarmoedermond vroegtijdig kunnen worden op-
gespoord. Deze methode is vanwege de hoge kosten en complexiteit 
echter niet bruikbaar in ontwikkelingslanden. Baarmoederhalskanker 
wordt daar dan ook vaak te laat ontdekt waardoor veel vrouwen aan 
deze ziekte overlijden. Het gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn 
van het huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen. Wan-
neer zij wegvallen heeft dit grote gevolgen voor de familie en het dorp 
waarin zij wonen. Screening en vroegtijdige detectie is daarom van cru-
ciaal belang in de strijd tegen baarmoederhalskanker.

De Female Cancer Foundation (FCF) is opgericht vanuit het ideaal 
wereldwijd de strijd tegen baarmoederhalskanker aan te gaan. Een baar-
moederhalskankervrije wereld. Geen utopie, maar een reëel doel, te be-
reiken door het ter plekke verlenen van zorg (screening en behandeling), 
het geven van educatie en voorlichting en het verrichten van onder-

Baarmoederhalskanker is 100% 
te voorkomen
Baarmoederhalskanker is na borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij 

vrouwen onder de 45 jaar. Wereldwijd wordt deze vorm van kanker jaarlijks bij meer 

dan 500.000 vrouwen vastgesteld, waarvan ongeveer de helft de ziekte niet zal 

overleven. Ruim 85% van deze vrouwen is afkomstig uit ontwikkelingslanden. De We-

reld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft baarmoederhalskanker in 2006 dan ook als 

armoede-gerelateerde ziekte aangewezen. Het wrange aan deze feiten is dat 

baarmoederhalskanker kan worden voorkomen en 100% te genezen is bij een tijdige 

diagnose en behandeling van de symptomen.

See & Treat in de praktijk
Screenen met verdund azijnzuur

zoek. 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. Er wordt gewerkt via het ‘train-de-
trainer’- principe: lokale gezondheidswerkers worden opgeleid om zelf 
de opgedane kennis verder te kunnen verspreiden binnen de lokale 
gemeenschap. Dit alles om er voor te zorgen dat het ook in derde  
wereldlanden gemeengoed wordt dat vrouwen gecontroleerd worden 
op (voorstadia van) baarmoederhalskanker, net als vrouwen in Nederland 
gewend zijn te worden opgeroepen voor een uitstrijkje.

Met de See & Treat-methode kan 
elk team per dag ongeveer  
50 vrouwen screenen

Prestatie-afhankelijk 
financieringssysteem
• FCF werk met een prestatie-afhankelijk 

financieringssysteem ten behoeve van 

transparantie en efficiency

• financiering vindt plaats per activiteit 

waarvoor een vaste kostprijs is

 afgesproken, zodat alleen wordt betaald 

voor iedere vrouw die bewezen is

 voorgelicht, gescreend en behandeld

• dit geeft een prikkel om efficiënt te

 werken en de doelstellingen daad-

 werkelijk te halen

Educatie: See & Treat is 
een bijzonder eenvoudig 
te leren, effectieve en 
goedkope methode. Er 
wordt gewerkt met het 
train-de-trainer-principe.

Voorlichting: vrouwen 
worden bewust gemaakt 
van de risico’s van
baarmoederhalskanker 
door lokale (vrouwen)
organisaties en
opgeroepen voor de 
screening. 

Screening: de baar-
moedermond wordt door 
een arts, verloskundige of 
verpleegkundige
aangestipt met een azijn-
oplossing.

Positief of negatief: de 
HPV (humaanpapil- 
lomavirus) geïnfecteerde 
cellen die baarmoeder-
halskanker kunnen 
veroorzaken, worden door 
verkleuring zichtbaar waar 
te nemen met het blote 
oog.

Behandeling: vrouwen 
waarbij verkleuring op-
treedt, ondergaan direct 
behandeling. Volgens het 
zelfde principe als bij de 
behandeling van wratjes, 
worden de afwijkende
cellen in de baarmoeder-
hals bevroren: zogenaam-
de cryotherapie.

ONS WERK SEE & TREAT IN DE PRAK TIJK HISTORIE FCF
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HISTORIE FCF
De Female Cancer Program 
Foundation, sinds 2011 kort-
weg Female Cancer Foun-
dation (FCF) genoemd, is in 
februari 2006 in Amsterdam 
opgericht en is ontstaan uit 
een samenwerking die eind 
jaren ’80 is opgezet tussen 
de afdelingen Gynaecologie, 
Pathologie, Immunohemato-
logie en Klinische Epidemio-
logie van het Leids Universi-
tair Medisch Centrum (LUMC). 
FCF is opgericht vanuit het 
ideaal wereldwijd de strijd 
tegen baarmoederhalskanker 
aan te gaan. Zij heeft hiertoe 
in de jaren ’90 ziekenhuizen 
en universiteiten benaderd 
in die gebieden in de wereld 
waar baarmoederhalskanker 
veel voorkomt. Inmiddels is 
FCF vanuit het LUMC lang-
durige en structurele samen-
werkingsverbanden aange-
gaan met collega-instituten 
in Suriname, (Zuid-)Afrika en 
Indonesië.

De voordelen

Doorverwijzing: Indien 
bij een vrouw afwijkingen 
in een verder gevorderd 
stadium worden vast-
gesteld, wordt de vrouw 
doorverwezen naar het 
dichtstbijzijnde hiervoor 
toegeruste ziekenhuis.

•  De methode is
   goedkoop.

•  Er is geen elektriciteit
 voor nodig.

•  Behandeling geneest 90%
   van de aandoeningen.
• De baarmoederhals is na
   drie maanden volledig
   hersteld. De menstruatie
   komt weer op gang en
   zwangerschap blijft
   mogelijk bij vrouwen die
   nog niet in de overgang zijn.

g
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Doelstellingen 2012 
In 2011 zijn er stappen gezet die FCF dichter bij een wereld zonder baarmoederhalskanker 

brengt. In 2012 ambieert FCF de See & Treat-methode op te zetten in geheel nieuwe 

gebieden, zoals Bangladesh en andere Afrikaanse landen. Als kleine organisatie heeft FCF 

in de afgelopen jaren al veel tot stand gebracht, maar haar ultieme doel is nog lang niet 

bereikt. Om de wereld baarmoederhalskankervrij te maken, heeft FCF veel meer fondsen 

nodig. FCF neemt dan ook diverse initiatieven voor het verwezenlijken van haar ultieme doel, 

meer fondsen werven bij particulieren, bedrijven en instellingen. Om deze – nieuw te werven 

– fondsen zo kostenefficiënt mogelijk in te zetten, kiest FCF er bewust voor om de 

infrastructuur voor het project niet zelf op zetten, maar zoekt FCF naar strategische samen-

werkingsverbanden met organisaties (gouvernementeel en non-gouvernementeel) 

die in de betrokken landen al over een infrastructuur beschikken en waar, gebruikmakend 

van de See & Treat-expertise van FCF, synergie kan worden gecreëerd. Op deze wijze wordt 

doeltreffend en efficiënt samengewerkt bij het opsporen en behandelen van (de 

voorstadia van) baarmoederhalskanker bij veel meer vrouwen. Met dezelfde uitgangspunten 

streeft FCF ook vooral naar strategische samenwerking met organisaties in die gebieden waar 

FCF nog niet actief is. FCF is ervan overtuigd dat op deze manier zo efficiënt mogelijk haar 

ultieme doel daadwerkelijk kan worden gerealiseerd: een baarmoederhalskankervrije wereld.

Friendship Foundation – Bangladesh
In 2012 is FCF een samenwerking gestart met “ziekenhuisboten” van 
de Stichting Friendship in Bangladesh. Friendship is in Bangladesh on-
der meer actief op het gebied van gezondheidszorg. Bangladesh heeft 
te kampen met talloze overstromingen en daardoor zijn gebieden in  
Bangladesh zeer moeilijk te bereiken, waaronder met name het rivieren-
gebied van de Char.
Friendship heeft twee ziekenhuisboten ingericht die in deze afgelegen 
gebieden gezondheidszorg kunnen bieden. Ook zijn er 300 zogenoem-
de satellietklinieken met vervoersdiensten die ervoor zorgen dat para-
medici, vroedvrouwen en gezondheidsvoorlichters op gezette tijden 
per boot naar de verschillende eilanden worden vervoerd om ter plekke 
hulp te bieden. Een derde ziekenhuisboot wordt dit jaar ingericht en zal 
naar verwachting in november 2012 actief zijn. FCF en Friendship zijn in 
2012 een samenwerking gestart, waarbij FCF de kennis levert, voor de 
medische apparatuur zorgt en trainingen geeft aan het medische perso-
neel op de ziekenhuisboten en in de satellietklinieken, zodat zij de See & 
Treat-methode kunnen toevoegen aan de al bestaande gezondheids-
zorg. Er kunnen door deze samenwerking tussen FCF en Friendship jaar-
lijks naar verwachting meer dan 100.000 vrouwen voor onderzoek naar 
en de behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker worden 
bereikt.

Vanuit opgedane expertise in Indonesië uitbreiden 
naar Lombok
Inmiddels heeft FCF in 7 regio’s in Indonesië het See & Treat-concept 
geïntroduceerd, geïmplementeerd en overgedragen aan de lokale 
gezondheidsautoriteiten. FCF is voornemens vanuit deze stevige basis 
in Indonesië See & Treat in 2012 te introduceren op het eiland Lombok. 
Teneinde de eerste 100.000 vrouwen voor te kunnen voorlichten, scree-
nen en waar nodig te behandelen is een initiële investering vereist van 
€ 400.000,-. Vanuit Bali en Lombok kunnen ook andere gebieden in Oost 
Indonesië, worden bereikt.

Projecten
Liberia Project 
Liberia heeft ongeveer 3 miljoen inwoners waarvan de helft in de hoofd-

stad Monrovia woont. Het land is na 16 jaar burgeroorlog in weder- 
opbouw en er moet veel gebeuren. De chief medical officer van het John 
F. Kennedy Memorial Hospital in Monrovia, een in de Verenigde Staten 
opgeleide gynaecoloog, is zeer geïnteresseerd geraakt om met FCF de 
See & Treat-methode in Liberia te introduceren. Momenteel worden door 
FCF de nodige contacten gelegd met de overheid. Daarnaast heeft een 
Nederlands bedrijf dat actief is in Liberia, een toezegging gedaan om 
de eerste activiteiten financieel te ondersteunen. In Monrovia heeft FCF 
inmiddels enthousiaste lokale partijen bereid gevonden om ter plekke in 
samenwerking met FCF het project op te zetten. In de zomer van 2012 
staat een eerste bezoek aan Monrovia gepland om het project met de 
diverse betrokkenen af te stemmen, de eerste See & Treat-training te 
geven en te zorgen dat de faciliteiten in orde zijn. 

Doelstelling van het project is om alle vrouwen in de risicoleeftijd binnen 
5 jaar gescreend en behandeld te hebben en de See & Treat-methode 
volledig te verankeren in de standaard gezondheidszorg. Zowel lokaal 
als in Nederland zoekt FCF naar fondsen om dit project op te kunnen 
opstarten. Een initiële investering voor het project en bereik van de 
eerste 100.000 vrouwen bedraagt € 400.000,-.

Uitbreiding samenwerking SOS Kinderdorpen in het 
‘Red mijn Moeder project’
Na de succesvolle start van de samenwerking met SOS kinderdorpen in 
Gambia, Ghana, Malawi, Kenia en Zambia is het tijd voor stap twee. In 
2012 worden alle deelnemende projectlanden door supervisieteams van 
FCF bezocht, dit ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van 
de programma’s. Ook zal worden geëvalueerd wat nodig is om de lange 
termijn doelstelling van het ‘Red mijn Moeder project’  te realiseren; het 
uitbreiden van het screeningsprogramma naar alle 65 medische klinie-
ken van SOS Kinderdorpen. Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik worden 

DOELSTELLINGEN PROJEC TEN WE TENSCHAP ORGANISATIE & AMBITIES
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gemaakt van de door de SOS projectmedewerkers in de huidige projec-
ten opgedane kennis. Zij zijn in staat om de andere teams volgens het 
train-the-trainer-principe op te leiden. Financiering is natuurlijk vereist 
voor het equiperen van alle klinieken en voor het bekostigen van de 
voorlichting, voorlichtingsmaterialen, screening en behandeling. Omdat 
de medische klinieken vaak nauw samenwerken met lokale ziekenhuizen 
is een van de belangrijke doelstellingen van dit project het ontwikkelen 
van lokaal bewustzijn omtrent de noodzaak van screeningsprogramma’s 
voor baarmoederhalskanker en het creëren van draagvlak voor de See 
& Treat-methode. Op de lange termijn is ook bij dit project het streven 
dat de overheden deze methode opnemen in hun standaard zorgpro-
gramma. Voor dit alles is van belang dat FCF in staat is de belangrijkste 
betrokkenen te informeren en te enthousiasmeren.

Onderzoek 
Ook in 2012 stimuleert FCF onderzoek naar baarmoederhalskanker en 
andere seksuele en reproductieve gezondheidsaspecten in ontwik-
kelingslanden. Daartoe streeft FCF er in 2012 en de daarop volgende 
jaren naar de bestaande contacten in de partnerlanden te intensiveren. 
Voorbeelden van onderzoeken die worden ondersteund zijn de invloed 
van (de verschillende typen van) het HPV op het immuunsysteem, vaccin 
gerelateerd onderzoek en onderzoek naar de verschillende types van 
HPV in de verschillende partnerlanden. Ook zal, onder auspiciën van FCF 
en in samenwerking met het  LUMC, de komende jaren een “Center of 
Excellence in HPV related diseases” worden geopend. Daarnaast wil FCF 
in diverse samenwerkingsverbanden stappen voorwaarts zetten in de 
ontwikkeling van een preventief vaccin tegen baarmoederhalskanker 
dat voldoet aan de eisen van de WHO voor gebruik in ontwikkelings-
landen. FCF stimuleert en faciliteert de samenwerking van Nederlandse 
kennisinstituten en met name het LUMC met universiteiten in de landen 
waar FCF actief is. Sandwich programma’s waarbij wetenschappers van 
verschillende instituten met elkaar onderzoek doen, is daarbij een lei-
draad.

E-learning
Ter ondersteuning van de overtuiging van FCF om de partnerlanden de 
projecten zo snel mogelijk zelfstandig te laten uitvoeren, maar wel te 
voorzien in ‘education permanente’, wordt in samenwerking met vrij-
willigers van Microsoft gewerkt aan het vormgeven van een E-learning 

systeem. Een dergelijk systeem zal verschillende functies hebben. Zo zal 
het de gebruikers toegang verschaffen tot de meest recente kennis en 
literatuur, project-protocollen (procedure VIA en cryotherapie) en ma-
terialen (waaronder voorlichtingsmateriaal en Monitoring & Evaluatie 
vragenlijsten). Ook kan het systeem gebruikt worden voor kwaliteitscon-
trole op uitgevoerde screening activiteiten: bij twijfel kan beeldmateriaal 
van de VIA worden gemaakt en digitaal worden opgestuurd voor een 
second opinion.

Door het bestuur wordt, met hulp van de adviseurs van FCF en de 
vrijwilligers, gewerkt aan een verdere professionalisering en het 
vergroten van de naamsbekendheid van FCF met als uiteindelijke 
doel zo veel mogelijk fondsen te werven om baarmoederhals-
kanker de wereld uit te helpen. Om grotere slagkracht te krijgen 
zijn binnen het bestuur de diverse taken en verantwoordelijk- 
heden verdeeld en zijn vier werkgroepen geformeerd: Fondsen-
werving Instellingen, Fondsenwerving Bedrijven, Fondsenwer-
ving Particulieren en de werkgroep Voorwaardenscheppend, 
welke laatste de drie eerstgenoemde werkgroepen faciliteert.

Fondsenwerving Bedrijven
Het werven van fondsen bij bedrijven wordt, gezien de beperkingen van 
de financiële middelen uit subsidies van de Nederlandse Overheid en 
Europese Unie, cruciaal. De doelstellingen van de werkgroep Fondsen-
werving Bedrijven zijn voor 2012 dan ook zeer uitdagend. 

Voor 2012 is een actieve start gemaakt met het benaderen van bedrij-
ven. Hierbij is met name gefocust op bedrijven die werkzaam zijn in de 
landen waar projecten van FCF actief zijn, zoals in Indonesië, Zuid-Afrika, 
Kenya, Malawi, Zambia, Gambia, Ghana en Bangladesh. FCF probeert 
met deze bedrijven een partnership aan te gaan, waarbij zij zich voor 
meerdere jaren financieel committeren aan de diverse projecten.

De vrouw als jonge moeder staat, zoals in het “Red mijn moeder project”, 
centraal in onze communicatie. De werkgroep richt zich dan ook actief 
op bedrijven, die - in welke vorm dan ook - een in-/directe relatie hebben 
met vrouwen. De samenwerking van FCF met FAB is hiervan al een mooi 
voorbeeld. Daarnaast is het streven om in 2012 in diverse damesbladen 
de Nederlandse vrouw kennis te laten maken met FCF. 

Uiteraard blijven de donaties van gerenommeerde bedrijven als de 
ABN AMRO, Rabobank, Dura Vermeer, Achmea en Linde Gas uitermate 
belangrijk voor FCF. Het door hen in FCF gestelde vertrouwen betekent 
erkenning van de kwaliteit van ons werk. FCF hoopt dan ook dat hun 
vertrouwen in het belangrijke werk van FCF ook in 2012 weer resulteert 
in een financiële bijdrage.

De support van bedrijven zal in 2012 meer dan ooit noodzakelijk zijn. 
Wilt u als bedrijf meer weten over de mogelijkheden van een partner-
ship, neemt u dan contact op met info@femalecancerfoundation.org of
Miranda Heining telefoon 06 461 28 462. De werkgroep heeft het initia-
tief genomen in 2012 het programma Loungen aan Zee te introduceren, 
dat een bijzondere zondagmiddag combineert met steun aan FCF.

Loungen aan zee
Grand Hotel Huis ter Duin stelt in de winter van 2012/2013 zes zondag-
middagen haar prachtige Keizerzaal geheel gratis ter beschikking aan 
FCF. Bedrijven kunnen op die middagen hun relaties en medewerkers 
een memorabele middag bieden.
De kosten voor zo’n middag bestaan uit een fiscaal aftrekbare gift aan 
FCF van € 20.000,- plus de kostprijs voor catering (vanaf € 35,- per per-
soon) en entertainment. FCF heeft goede contacten met een aantal ar-
tiesten, die bereid zijn om, indien het in hun agenda past, tegen een 
gereduceerd tarief op te treden. Op deze middagen zal er natuurlijk ook 
kort stil worden gestaan bij het werk van FCF en zal er de mogelijkheid 
zijn om donateur van FCF te worden.

Op zondag 1 april 2012 vond de try-out van het “Loungen aan zee”- 
concept plaats. Een zeer geslaagde middag die, naar het doet aanzien, al 
twee partijen geïnteresseerd heeft voor het concept.

Educatie en Wetenschap

Organisatie
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Fondsenwerving Instellingen
Een aantal bestuursleden van FCF, verenigd in de werkgroep Fondsen-
werving Instellingen, streeft ernaar tot strategische samenwerking te 
komen met bestaande projecten. Aanvragen tot samenwerking en spon-
soring zijn in 2012 bijvoorbeeld gedaan bij Cordaid, Rutgers WPF, ICCO, 
de Stichting Wilde Ganzen en de Nationale Postcodeloterij. Ook wordt 
contact gezocht met de Bill & Melinda Gates Foundation, een organisatie 
die wereldwijd gezondheidsprojecten steunt.

Fondsenwerving Particulieren
De werkgroep Fondsenwerving Particulieren richt zich op het werven 
van (vaste) donateurs en het creëren van draagvlak en naamsbekend-
heid, een onderdeel dat in het verleden beperkt aandacht heeft gekregen 
binnen FCF. Vrouwen zijn hierbij de doelgroep en het fondswerven van-
uit samenwerking en minimaal op eigen kracht is het uitgangspunt. De 
voordelen van deze benadering zijn:
• de lage investeringen
• het creëren van synergie met het merk van de samenwerkende partij
• het werkt als een olievlek
• er is slechts beperkte capaciteit nodig van onze eigen (kleine)
 organisatie

Een voorbeeld van een dergelijk fantastische samenwerkingsinitiatief is 
de actie samen met FAB® by Jennifer for FCF. Onze ambassadrice Jennifer 
Hoffman heeft samen met tassenmerk FAB, voor welk merk zij model is, 
een speciale tas ontworpen voor FCF. Per verkochte tas gaat een deel van 
de opbrengst naar FCF. Een uitgebreide lancering van de speciale FCF tas 
creëert PR voor zowel FAB., FCF als Jennifer Hoffman. 
Daarnaast streeft FCF ernaar aan te sluiten op bestaande (vrouwen)eve-

nementen en netwerken voor fondsenwerving om zo haar naamsbe-
kendheid uit te bouwen en meer draagvlak te creëren. Voor de benade-
ring van donateurs wordt, naast het intensiever inzetten van traditionele 
media als mailing en tijdschriftartikelen en het volledige upgraden van 
de FCF website, een samenhangende “social media” strategie ontwikkeld. 
De ontwikkeling en inzet van de sociale media Facebook, Twitter en Lin-
kedIn zijn integraal onderdeel van het werk van deze werkgroep.

Voorwaardenscheppend
Deze werkgroep spant zich in om de voorwaarden te creëren, waardoor 
de eerder genoemde fondsenwervende werkgroepen effectief resulta-
ten kunnen bereiken. Waar nodig worden externe specialisten uitgeno-
digd hun expertise belangenloos in te zetten. 
FCF bevindt zich in een fase van professionalisering, waarin het werven 
van fondsen bij bedrijven en instellingen voor verdere uitbouw centraal 
staat. Ook een grotere naamsbekendheid bij het brede publiek is van be-
lang, aangezien dit vaak een voorwaarde is om in aanmerking te komen 
voor financiering uit bijvoorbeeld loterijen. 

Een goed toegankelijk en actueel relatiebeheersysteem zal de contacten 
met de bestaande relaties ondersteunen. Door het beschikbaar hebben 
van een samenhangend pakket van informatie over het FCF in de vorm 
van films, presentaties, projectplannen en kwantitatieve overzichten 
kunnen bestuursleden bij hun externe contacten bovendien altijd een 
passende en éénduidige propositie voorleggen. Ter ondersteuning van 
alle papieren en digitale uitingen is een nieuw logo en een daaraan ge-
relateerde nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Het logo is ontwikkeld door 
het bureau TBWA\. De eerste reacties op het nieuwe beeldmerk en de 
huisstijl zijn zeer positief.

Support van bedrijven zal in 2012 meer dan ooit
noodzakelijk zijn. De vrouw als jonge moeder staat 
centraal, onze fondsenwerving richt zich actief op
bedrijven die een relatie hebben met vrouwen.

g
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De uitvoerende organisatie van FCF bestond in 2011 in Nederland uitsluitend uit vrijwilligers. Voor de uitvoering van ons programma wordt thans in 
Nederland gebruik gemaakt van slechts  één bezoldigd medewerker (1 fte), Carlien Marree, die door het LUMC is ingehuurd. Samen met oprichter 
Prof. dr. Lex Peters ondersteunt Carlien FCF vanuit haar internationale office gevestigd in het Leids Medisch Centrum en is zij verantwoordelijk voor 
het management van de door FCF ondersteunde projecten. Vanuit de visie dat verreweg het grootste deel van de middelen aan de projecten dient te 
worden besteed, stuurt FCF aan op een minimale ‘overhead’ in Nederland zonder daarbij uiteraard de kwaliteit van de projecten uit het oog te verliezen.

Met het nieuwe bestuur is het team ook uitgebreid met een aantal vaste adviseurs en vrijwilligers. Zij zetten zich volledig belangeloos in voor FCF, 
onder meer bij de fondsenwerving, het opzetten van sociale media en het bemensen van het internationale kantoor. 

Organisatie Female Cancer Foundation
Het bestuur van FCF kent sinds september 2011 een vrijwel volledig nieuwe samenstelling met zes 

bestuursleden onder voorzitterschap van Miranda Heining. De penningmeester, Willem van Alphen, 

is als enig oudgediende aangebleven. Voor het bestuur is dit een onbezoldigde functie, die zij naast 

hun dagelijkse (professionele) bekleden. 

WIE ZIJN WIJ BESTUURDERS ADVISEURS COMITÉ VAN AANBEVELING AMBASSADRICE

Bestuurders

Adviseurs

Miranda Heining
Voorzitter, is commercieel 
directeur van Fresenius 
Kabi Nederland B.V. te 
Zeist. Voorheen was zij 
onder andere werkzaam 
als sales en marketing 

director bij Solvay Pharma te Weesp. Miranda is 
binnen het bestuur naast het voorzitterschap 
met name actief binnen de werkgroep Fond-
senwerving Bedrijven.

Remke Scheepstra
Secretaris, is partner bij 
Baker & McKenzie Am-
sterdam, waar zij zich 
bezig houdt met de 
(internationale) arbeids-
rechtelijke advies- en 
procespraktijk en privacy. Daarvoor heeft zij 
gewerkt als gerechtssecretaris bij Rechtbank 
Amsterdam en bij een regionaal advocaten-
kantoor.

Willem van Alphen
Penningmeester, heeft in 
het verleden gewerkt bij 
De Nederlandsche Bank, 
de ABN AMRO en de 
Royal Bank of Scotland. 
Hij is nu met pensioen en 
brengt zijn financiële ervaring in bij FCF. Als 
penningmeester is Willem verantwoordelijk 
voor de financiële administratie en financiële 
verslaglegging.

Eveline Stadermann
Bestuurslid, studeerde geneeskunde in Leiden. 
Eveline heeft vele jaren 
voor de farmaceutische 
industrie gewerkt, eerst 
in het preregistratie tra-
ject en de laatste 15 jaar 
ter ondersteuning van de 
marketing en sales. Op 
dit moment werkt ze op 
freelance-basis. Als bestuurslid ondersteunt 
Eveline het bureau en is zij actief binnen de 
werkgroep Fondsenwerving Bedrijven.

Hélène Hoogeboom
Bestuurslid, lid van de di-
rectie van TWBA\\Neboko, 
gespecialiseerd in CRM en 
gedragsbeïnvloedende 
communicatie. Voorheen 
had zij haar eigen bureau, 

Downtown Actiemarketing. Hélène heeft in 
haar functie veel ervaring met klanten als 
Unicef, SOS Kinderdorpen, Cliniclowns, Nier-
stichting en St. Vluchteling. Als bestuurslid is 
Hélène verantwoordelijk binnen de werkgroep 
Fondsenwerving Particulieren.

Jan Carel Diecken
Bestuurslid, heeft sinds 2008 een Juridisch 
Adviesbureau in Den Haag. Daarvoor was hij 

werkzaam als advocaat en 
uitgever. Daarnaast is Jan 
Carel actief als bestuurslid 
van diverse charitatieve 
en culturele organisaties. 
Binnen het bestuur van 
FCF is Jan Carel actief in 
de werkgroep Fondsen-
werving Instellingen.

Henk Oosterhof
Adviseur van het FCF.
Henk is algemeen gynae-
coloog in het Nij Smelling- 
he Ziekenhuis te Drach- 
ten. In de periode van 
2001 tot 2008 was Henk 

betrokken bij het opzetten en uitvoeren van 
een screeningsprogramma naar cervixcar-
cinoom in Suriname. Na uitgebreid weten-
schappelijk onderzoek bleek het See & Treat-
programma de beste screenings methode voor 
een land als Suriname. Die opgedane kennis en 
ervaring zet hij nu in als supervisie arts in de 
lopende See & Treat-projecten

Eljo de Galan
Heeft haar eigen net-
werkorganisatie De Galan 
Sociale Innovatie & Com-
municatie in Amsterdam. 
Zij is lid van het Nederland 
Medianetwerk, de redac-
tieraad van het vakblad Interne Communicatie 
en van het Belgische Centrum voor Ontwikke-
ling en Creatief Denken. Eljo werkt in de (inter)
nationale reclame- en communicatiewereld in 
het bedrijfsleven en de overheid. Als adviseur 
ondersteunt zij FCF op het gebied van social 
media.

Daan Putman Cramer
Is werkzaam als adviseur op het gebied van 
strategie-ontwikkeling, organisatieverandering 
en businesscoaching. Daan is ruim 5 jaar actief 
geweest als bestuurslid van FCF en is als advi-
seur en “achtervang” aan 
de stichting verbonden 
gebleven. Daarnaast is hij 
actief binnen de werk-
groep  Voorwaardenschep- 
pend en ondersteunt hij 
Lex Peters bij de planning 
en uitvoering van buiten-
landse projecten.
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Sylvia Siertsema
Bestuurslid, is werk-
zaamals gasttrainer bij 
het Tropeninstituut. Zij 
studeerde rechten in 
Leiden en werkte voor 
Unicef, het Kinderfonds 

van de Verenigde Naties. Binnen het bestuur 
van FCF houdt Sylvia zich met name bezig 
met Fondsenwerving Instellingen.

Oprichter
Lex Peters
Oprichter van de Stichting Female Cancer Foundation. 
Lex is hoogleraar en waarnemend hoofd van de afde-
ling Gynaecologie en hoofd van de sectie Gynaecolo-
gische Oncologie van het Leids Universitair Medisch 
Centrum. Hij is gespecialiseerd op het gebied van 
integrale patiëntenbenadering (lichamelijk, psychisch 
en sociaal), de behandeling van pijn en de behande-
ling van baarmoederhalskanker in de derde wereld, met name Indonesië. 
Met name in die laatste hoedanigheid is Lex als adviseur verbonden aan FCF.
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Comité van aanbeveling
Mirjam de Blécourt

Oud voorzitter van de Stichting Female Can-
cer Foundation. Mirjam is partner, boardlid en 
(gezamenlijk) hoofd van de arbeidsrechtsectie 
van Baker & McKenzie Amsterdam. Ook bin-
nen de internationale organisatie van Baker & 
McKenzie vervult Mirjam diverse bestuursfunc-
ties. Mirjam is herkend als ‘leading Employ-
ment Lawyer’ door European Legal Experts, 
Legal Business, European Legal 500 en Cham-
bers Europe en Global. 

Ani Bambang Yudhoyono
First Lady of Indonesië, echtgenote van Presi-
dent Susilo Bambang Yudhoyono.

Arifin Siregar
Voorzitter van de Indonesian 

Cancer Foundation.

Paul F. van der Heijden
Rector magnificus en voor-

zitter van het College van 
Bestuur van de Universi-

teit Leiden; hoogleraar 
internationaal arbeids-
recht aan de Universiteit 
Leiden. Van der Heijden 
is lid van Koninklijke 
Nederlandse Academie 
van Wetenschappen.

Ferry C. Breedveld
Voorzitter Raad van Bestuur van het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is hij 
voorzitter van onder meer de Stichting Curium 
en Stichting Trombosedienst Leiden e.o. Hij is 
bestuurslid van de Stichting Leiden Life meets 
Science, Stichting Leiden Bio Science Park en 
Bontius Stichting. Hij is voorzitter van de Raad 
van Toezicht van Stichting Ipse de Bruggen, 
lid van de Raden van Toezicht van Stichting 
Sanquin Bloedvoorziening en de Veerstichting.

Freek en Hella de Jonge
Freek is een bekende Nederlandse cabaretier 
en schrijver. Zijn echtgenote Hella is een 
Nederlandse kunstenares, beeldhouwster en 
schrijfster. Zij is verantwoordelijk voor veel van 
de grafische aankleding, de decor- en kostuum- 
ontwerpen en voor de muzikale omlijsting van 
de solovoorstellingen van haar man.

Maya Meijer-Bergmans
Eigenaar en mededirecteur van de Wester-
gasfabriek Amsterdam en commissaris bij het 
familiebedrijf Meijer-Bergmans. Daarnaast is 
zij bestuurslid van een aantal stichtingen, zet 
ze zich in voor SOS Kinderdorpen, voor familie 
van kankerpatiënten, voor Pink Ribbon en voor 
verschillende kunstprojecten. 

Volkert Doeksen
Oprichter en managing partner en Chief 
Executive Officer van Alpinvest Partners. Daar-
naast is hij bestuurslid van NXP Semiconduc-
tors en lid van de Raad van Advies van Warburg 
Pincus.

Alexander Rinnooy Kan
Kroonlid en (tot 1 september 2012) voorzitter 
van Sociaal-Economische Raad. Met ingang 
van 1 juli 2012 wordt hij voorzitter van de Raad 
van Commissarissen van De Nederlandsche 

Bank. Daarnaast bekleedt hij diverse andere 
nevenfuncties, waaronder voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van Het Concert- 
gebouw N.V., voorzitter van de Raad van Toe-
zicht van het Prins Bernard Cultuurfonds, de 
Stichting Lezen & Schrijven en De Balie.

Glenn Leckie
Klinisch psycholoog en voorzitter Lobi Foun-
dation Suriname, die zich inzet voor gezonde 
seksualiteit, gezonde relaties en een gezond 
seksueel leven. Stichting Lobi wil verantwoord 
seksueel gedrag (veilige seks) stimuleren via 
voorlichting en informatie.

Marion Bloem
Klinisch psycholoog, kunstenares, schrijfster en 
filmmaker. Marion is dochter van Indische ou-
ders die in 1950 met de boot naar Nederland 
kwamen. Zij is bekend als auteur van ‘Geen 
gewoon Indisch meisje’ en regisseur van ‘Ver 
van familie’. Marion ontving tal van prijzen en 
awards voor haar werk. 

Gerhard Lindeque
Voorzitter School of Medicine in Pretoria (Zuid-
Afrika), professor en hoofd van de Department 
Obstetrics and Gynaecology van de University 
of Pretoria. Voormalig president van de South 
African Society of Obstetricians and Gynaeco-
logists.

Angela Groothuizen
Zangeres en presentatrice. Angela werd be-
kend als zangeres van de Dolly Dots. Angela 
heeft sinds het uiteenvallen van de band di-
verse tv programma’s gemaakt en gepresen-
teerd. Laatstelijk was zij te zien als coach in The 
Voice Kids. Sinds 2007 is Angela ook ambassa-
deur van vrouwenfonds Mama Cash, een inter-
nationaal vrouwenfonds dat overal ter wereld 
initiatieven van vrouwen ondersteunt.
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Jennifer: ‘transparanter kan niet’
Ik ben in eerste instantie voornamelijk enthousiast geworden door de

ongelooflijke eenvoud waarmee baarmoederhalskaner te voorkomen en te

behandelen is. Het gaat in dit geval niet meer om jarenlange research en

ingewikkelde onderzoeken. Transparanter kan niet; dit is het probleem en dit is de oplossing. Wij, als westers land, maken hier al 

jaren gebruik van. Nederlandse vrouwen worden gescreend en eventueel behandeld. Waarom dan niet de hele  wereld, met name de 

armste gebieden waar baarmoederhalskanker doodsoorzaak nummer 1 is onder vrouwen met kanker?  Begin dit jaar heb ik, ironisch 

genoeg, zelf een preventieve behandeling gehad. Dus weet ik nu nog beter hoe gemakkelijk baarmoederhalskanker te voorkomen

is. 5 minuten en 10 euro. Meer is er niet voor nodig.

De droom van Dr Lex Peters is om baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen. Dat zou nog wel eens de realiteit kunnen worden.

Het kan namelijk gewoon.

Jennifer Hoffman
Actrice en presentatrice, bekend geworden door de serie Westenwind. Jennifer is sinds 
2010 ambassadeur van FCF en zet zij zich belangeloos in om aandacht te vragen voor de 
(internationale) strijd tegen baarmoederhalskanker. In juli 2010 heeft Jennifer verschillen-
de locaties in Indonesië bezocht voor het maken van de documentaire. Zij was getroffen 
door de situatie ter plaatse en zag de noodzaak van de activiteiten van FCF.



2011 is in vele opzichten een succesvol en bewogen jaar voor FCF geweest. In 2011 zijn de

grootschalige en door het Ministerie van Buitenlandse zaken (MFS I) gefinancierde projecten in

Indonesië en Zuid-Afrika afgesloten. In de afgelopen 5 jaar zijn honderdduizenden vrouwen

gescreend en behandeld. Volgens het train-de-trainer-principe werden vele hulpverleners

opgeleid om de See & Treat-methode uit te voeren en aan collega’s te onderwijzen. In alle

betrokken landen worden de werkzaamheden voortgezet in samenwerking met de nationale

overheid en non gouvernementele lokale organisaties (NGO’s). Precies volgens uitgangspunt

dat de bemoeienis van FCF nergens langer duurt dan 5 jaar, wat goed mogelijk is gezien de

eenvoud van de methode en de focus op duurzaamheid. 

In 2011 is FCF zoveel mogelijk gebruik gaan maken van bestaande infrastructuren in de

partnerlanden in samenwerking met andere NGO’s. Zo is er een zeer constructieve en

effectieve samenwerking opgestart met SOS kinderdorpen: in het “Red mijn Moeder-project”

wordt, geïntegreerd met het familie versterkende programma van SOS kinderdorpen, de See

& Treat-methode van FCF uitgevoerd. 

Trots op resultaten 2011

See & Treat-methode

In alle door FCF opgezette projecten wordt gebruik gemaakt van de speciaal 
ontwikkelde methode voor het bestrijden van baarmoederhalskanker in ontwik-
kelingslanden: de See & Treat-methode. De See & Treat-methode voorziet in alle 
aspecten die van belang zijn om het doel van FCF, het terugdringen van baar- 
moederhalskanker in ontwikkelingslanden, te bereiken:

1.  Awareness: voorlichting over het ontstaan van baarmoederhalskanker, 
 de risico’s ervan en seksuele en voortplanting gerelateerde gezondheids-
 aspecten. 
2.  See & Treat: screening met tafelazijn en indien nodig behandeling met
 cryotherapie.
3.  Training & Education: training van gezondheidsmedewerkers volgens
 het train-de-trainer-principe
4. Sustainability: duurzame verankering van het See & Treat-concept in de
 lokale gezondheidscentra in de betrokken gebieden 

In het See & Treat-programma bezoekt een team van artsen en gezondheidswerkers klinieken in plattelandsgemeen-
schappen en sloppenwijken. Elk team kan per dag ongeveer 25 tot 30 vrouwen screenen. De vrouwen worden ter plekke 
gescreend en voorgelicht over het ontstaan van baarmoederhalskanker, de risico’s ervan en seksuele en voortplanting gere-
lateerde gezondheidsaspecten. Om de doelgroep te bereiken, worden in samenwerking met lokale autoriteiten en lokale en 
regionale organisaties, waaronder vrouwenorganisaties en bijvoorbeeld scholen en buurtcentra, informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor vrouwen tussen 20 en 60 jaar oud. 

Het belangrijkste doel van ieder See & Treat-project is een blijvende verankering van het concept in de lokale gezondheids-
centra in de betrokken gebieden (duurzaamheid). Een sleutelprincipe daarbij is dat alles vanuit de plaatselijke structuur en 
cultuur wordt opgebouwd. Het is van groot belang om te zorgen voor politieke steun op zowel lokaal, regionaal en nationaal 
niveau. Vanaf het begin, maar zeker ook naar mate een project vordert, zal FCF steeds meer op de achtergrond treden bij 
de daadwerkelijke uitvoering van de See & Treat-methode. Er wordt veel energie en aandacht besteed aan het onderhan-
delen met politieke en religieuze 
leiders en met vrouwenorganisa-
ties op alle niveaus. FCF streeft met 
haar projecten naar een duurzame 
verbetering van de positie van de 
vrouw en beoogt uiteindelijk bij te 
dragen aan de gendergelijkheid in 
de armste samenlevingen.

gTERUGBLIK SEE & TREAT-ME THODE TERUGBLIKKEN INDONESIË EN Z-AFRIK A
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Terugblik Female Cancer 
Programma Indonesië  
2007-2011

Het Female Cancer Programma dat in 2007 is gestart in de armste 
gebieden in Indonesië, is uitgevoerd in 7 provincies: Noord Sumatra, 
Jakarta, Tasikmalaya (West Java), Oost Java, Zuid Kalimantan, Noord 
Sulawesi en Bali. Met uitzondering van de programma’s in Noord 
Sumatra en Tasikmalaya, worden de projecten gecoördineerd door 
de lokale afdelingen Verloskunde en Gynaecologie van de Univer-
siteit van Indonesië. Tot en met 2010 werd het programma volledig 
gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vanuit het 
zogenaamde Medefinancieringsstelsel I). Vanaf 2011 heeft het Ministe-
rie de financiering budget neutraal verlengd voor de regio’s Bali en Zuid 
Kalimantan. Cordaid en de Eureko-Achmea Foundation hebben het 
mogelijk gemaakt dat de activiteiten konden worden voortgezet in 
Jakarta (Cordaid) en de regio’s Oost Java en Noord Sumatra (Eureko-
Achmea Foundation). De activiteiten waren in 2011 voornamelijk ge-
richt op het creëren van awareness (door middel van voorlichting) en 
training van gezondheidsmedewerkers, zodat de See & Treat-methode 
daadwerkelijk goed kon worden verankerd in de lokale gemeenschap-
pen en systemen.

Resultaten Indonesië 2007-2011
Sinds de invoering van het See & Treat-programma in 2007 heeft FCF 
bijzonder goede resultaten geboekt ten opzichte van de gestelde tar-
gets per activiteit (awareness, screening, training & educatie en sustai-
nability). In vele regio’s zijn zelfs meer vrouwen bereikt dan op voorhand 
als doel was gesteld. Tot en met 2011 heeft FCF awareness campagnes 
uitgevoerd, waarbij ruim 550.000 personen zijn bereikt. Dat is meer dan 
de gestelde target. Het merendeel van dit aantal is vrouwen, maar ook 
mannen zijn voorgelicht. 
Daarnaast zijn bijna 225.000 vrouwen tussen de 25 en 50 jaar gescreend 
en indien nodig verder behandeld via de See & Treat-methode. Dit zijn 
meer vrouwen dan de afgesproken doelstelling. 

Ook het aantal artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en coördina- 
toren dat is opgeleid is hoger dan de gestelde target (ruim 14.000 per-
sonen). In het onderzoeksprogramma zijn er vele biomedische en/of 
klinische studies naar baarmoederhalskanker gedaan door universiteits-
medewerkers of studenten. 

Duurzaamheid
Zoals aangegeven is het ultieme doel van ieder programma van FCF dat 
de See & Treat-methode duurzaam in de lokale gemeenschap wordt 
verankerd. Dat dit in het project in Indonesië succesvol is geweest, 
blijkt onder meer uit het feit dat tot 2011 in 62 districten (in 7 regio’s) 
bijna 1000 doktoren en vroedvrouwen in de lokale gezondheidsklinieken 
(Puskemas) zijn getraind in de VIA screening (Visuele Inspectie met 
Azijnzuur) en de cryotherapie. Ook de lokale overheid en organisaties in 
Indonesië zijn ingezet en blijken enthousiast en betrokken bij de strijd 
tegen baarmoederhalskanker. Illustratieve voorbeelden hiervan zijn:

• Van de 124 cryoguns die in Puskemas of ziekenhuizen aanwezig zijn, 
is bijna 70% is ingekocht door de lokale overheid.

• Financiële ondersteuning van diverse lokale organisaties: Rotary Club 
en de Bank Tabungan Negera (nationale Bank) steunen de regio

 Oost Java.
• Pertimina (een nationaal oliebedrijf in Indonesië) financiert het

voortzetten van het See & Treat-programma in Jakarta voor de 
komende vijf jaar.

• Lancering van een lange termijn programma om baarmoederhals-
kanker te bestrijden door de overheden van de provincies Jakarta

 en Bali, op Bali onder de noemer “Bali baarmoederhalskanker vrij
 in 5 jaar”.
• De lokale kankerstichting YKI zal het See&Treat-programma
  continueren. Daartoe wordt een “Memorandum van Over-

eenstemming” met de “Dekaan van de Medische Faculteit” opgesteld.
• Intentie van de Universiteit van Indonesië (FMUI) om een expertise 

centrum op te richten voor HPV-gerelateerde ziektes en baarmoeder- 
halskanker. 

• Opname van de VIA screening als methode om baarmoederhals-
kanker te detecteren in de curricula van medische studenten. 

Awareness Indonesië

Screening Indonesië

Training & Educatie Indonesië
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Ruim 15.000 dokters en vroed- 
vrouwen in de lokale gezondheids-
klinieken zijn de afgelopen 
jaren getraind in de See & Treat- 
methode.
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Terugblik Female Cancer 
Programma Zuid-Afrika
Van 2008 tot en met 2011 heeft FCF een See & Treat-programma uitge-
voerd in de ontwikkelingsgebieden van Eastern Cape, de armste kust-
provincie in Zuid-Afrika. Omdat de toestemming van de juiste departe-
menten van de Zuid-Afrikaanse en de regionale Department of Health 
(de DoH) op zich liet wachten, heeft de start van het project vertraging 
opgelopen. Met de verlenging van het programma in 2011 is FCF er 
echter in geslaagd deze achterstand (binnen het oorspronkelijk budget) 
in te halen. De Cervical Cancer Prevention Trust heeft, onder leiding van 
professor Robbert Soeters, een gynae-oncoloog aan de Universiteit van 
Kaapstad, het project lokaal gecoördineerd. 

Resultaten
Doelstelling was om met de awareness-campagnes ongeveer 
260.000 personen te bereiken. Door de inzet van de radio zijn uit-
eindelijk ruim 4 miljoen mensen bereikt. 
 
Bij de face-to-face informatiebijeenkomsten zijn ruim 175.000 
vrouwen aanwezig geweest. Ruim 32.000 vrouwen zijn gescreend 
op baarmoederhalskanker.
 
In Zuid-Afrika zijn de afgelopen jaren 1400 zusters, vroedvrouwen 
en voorlichters opgeleid in de See & Treat-methode.
 
Lessons learned
Van de ervaringen in het project in Zuid-Afrika kan het volgende worden 
geleerd:
• Samenwerking met betrokken partijen zoals de Cancer Association 

of South Africa (CANSA) en de lokale overheidsinstanties als de DoH, 
is van vitaal belang voor het succes van het programma. Wel dient 
rekening te worden gehouden met het feit dat de lokale overheid 
hiërarchisch is ingesteld en veel waarde hecht aan het volgen van de 
juiste procedure. Ook het grote verloop onder de medewerkers van 
de Eastern Cape government en de zwakke interne communicatie 
leverde problemen op. 

• Op de nieuw ontwikkelde methodes in de awareness campagne,
 te weten een korte film, reclame op de radio en advertenties in
 kranten, werd goed gereageerd en deze bleken succesvol.
• De prestatie afhankelijke financieringsmethode die wordt gebruikt
 in See & Treat-programma’s bleek in eerste instantie lastig te imple-

menteren voor de lokale projectorganisatie, maar het inhuren van 
specifieke expertise op dit gebied heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Dit heeft geresulteerd in een zeer transparant en efficiënt financie-
ringssysteem.

Duurzaamheid
Ook in Zuid-Afrika is hard gewerkt aan duurzame verankering van de See 
& Treat-methode in de lokale gezondheidszorg. De 29 cryoguns en alle 
medische instrumenten die nodig zijn voor de screening en behande-
ling zijn overhandigd aan het provinciale ministerie van gezondheid, 
zodat de activiteiten kunnen worden voortgezet. Tevens is een groot 
aantal gezondheidsmedewerkers van de publieke gezondheidscentra 
getraind in de See & Treat-methode. Er zijn inmiddels in totaal 33 pu-
blieke gezondheidscentra waar vrouwen terecht kunnen voor de VIA- 

behandeling. Als resultaat van het project en de voorlichting zijn vrouwen 
zich meer bewust geworden dat het normaal is medisch hulp te zoeken 
bij gezondheidsproblemen en meer specifiek dat screening op baar-
moederhalskanker om de twee jaar normaal is. Op de hand-over bijeen-
komst van het programma aan het lokale ministerie van gezondheid 
eind 2011 heeft ook CANSA (de nationale kankerstichting van Zuid-
Afrika) uitgesproken zich blijvend te zullen inzetten om de lokale be-
volking voor te lichten over de noodzaak van tijdige screening met be-
hulp van de VIA-methode. Samen zullen CANSA en het lokale ministerie 
van gezondheid de See & Treat-activiteiten voortzetten, waarbij CANSA 
haar nieuwe mobiele kliniek inzet om ook vrouwen in slecht bereikbare 
gebieden te screenen en te behandelen met cryotherapie.
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Duurzaamheid is de ultieme
doelstelling. FCF streeft ernaar een 
See & Treat-programma binnen
5 jaar over te dragen. In Zuid-Afrika 
zijn alle cryoguns en materialen 
overhandigd aan lokale klinieken 
en instanties.
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Terugblik succesvolle opstart 
“Red mijn moeder-project”
Afrika

Wetenschap

De rol van de moeder is allesbepalend in een gezin. Dit uitgangspunt, 
waarin zowel SOS Kinderdorpen als FCF zich volledig kunnen vinden, 
vormt de basis voor de samenwerking tussen beide stichtingen in het 
“Red mijn moeder-project”. Met dit project wordt beoogd binnen 3 jaar 
minimaal 400.000 Afrikaanse vrouwen voor te lichten over baarmoe-
derhalskanker en minimaal 100.000 vrouwen te screenen via de See & 
Treat-methode. Op de lange termijn streeft het “Red mijn moeder 
project” naar:
•  Implementatie van de See & Treat-methode in de 65 medische
 centra van SOS Kinderdorpen op lange termijn
•  Het duurzaam maken van de See & Treat-methode door de
 overheid het programma over te laten nemen. Hiervoor is
 beleidsbeïnvloeding cruciaal. 

Voorbereiding en opstart met unieke training 
Door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en personele 
bemanning van de klinieken van SOS Kinderdorpen en de financiering 
door de Nationale Postcode Loterij, heeft FCF het “Red mijn moeder-
programma” in 2011 zeer snel en efficiënt kunnen opstarten. Na een se-
lectie van de 5 meest geschikte landen zijn in Gambia, Ghana, Kenia, Ma-

lawi en Zambia medische centra van 
SOS Kinderdorpen voorzien van de 
minimale materialen die nodig zijn 
om de screening en behandeling te 
kunnen uitvoeren: gynaecologische 
steunen voor de behandeltafel, cryo-
guns en bijbehorende Co2-cilinders, 
specula en natuurlijk de azijnoplos-
sing. Verder is per medisch centrum 
een team samengesteld, onder su-
pervisie van een arts, met daarin een 
field-coördinator, een verpleegkun-
dige en een vroedvrouw.

In september 2011 zijn alle betrokken 
medewerkers naar Nairobi, Kenia, ge-
komen voor een tweedaagse training 
en de kick off van het project. See & 
Treat-experts uit de lopende FCF pro-
gramma’s in Indonesië, Zuid-Afrika 
en Suriname hebben de kopgroep 
van artsen, vroedvrouwen, zusters 
en coördinatoren opgeleid in de See 
& Treat-methode. Een simpel video-
verslag van deze unieke training is te 
bekijken op het YouTube kanaal van 
FCF. Na deze tweedaagse training 

zijn de teams aan de slag gegaan met de opstart in de verschillende 
centra. Voorlichtingsmateriaal is per land aangepast aan de lokale 
gebruiken en gewoonten en wervingscampagnes zijn gestart. In Zambia 
heeft zelfs de vrouw van de president het startsein gegeven van het pro-
ject. Begin 2012 bezoeken supervisie teams van FCF de deelnemende 
landen om de kwaliteit te waarborgen en daar waar nodig het goede en 
kosteneffectieve verloop van het programma te stimuleren.

Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is duurzaamheid 
en verdieping van de activiteiten van groot belang om nu en in de toe-
komst vooruitgang te kunnen boeken. Enkele resultaten die in 2011 zijn 
bereikt op wetenschappelijk gebied:
1.  Er zijn strategische allianties aangegaan met de Universiteit Indonesia  
 (UI) in Jakarta, de Udayana University in Bali en de University of Cape  
 Town in Kaapstad (Zuid-Afrika).
2.  Aan verschillende universiteiten in Indonesië worden vier promotie- 
 onderzoeken naar baarmoederhalskanker verricht (verwachte promotie  
 in 2012 en 2013).
3.  Diverse wetenschappelijk publicaties:
 •  M.M. de Kubber, A.A.W. Peters, R.P. Soeters. Investigating Cervical Cancer
   Awareness: Perceptions of the Female cancer Programme in Mdantsane, 
  South Africa. South Afr.J. Gynecolog. Oncol. 2011(3): 70-72.
 •  L. Jaspers, S. Budiningsin, R. Wolterbeek, F.C. Henderson, A.A.W. Peters.  
  Parenteral Acceptance of Human Papillomavirus (HPV) vaccination in  
  Indonesia. Vaccine 29 (2011) 7785-7793.
 •  L. Jaspers, A.A.W. Peters. Preventie van cervixcarcinoom in Indonesië.  
  Reproductieve geneeskunde, Gynaecologie en Obstetrie anno 2011.  
  ISBN: 978-94-90826-07-9.
 •  J.N.I. Vet, J.L. Kooyman, F.C. Henderson, F.M. Aziz, H. Susanto, S. Suganda,  
  I.G.D. Surya, S. Cornain, J.B. Trimbos, A.A.W. Peters. Single visit approach  
  cervical cancer screening; See and treat Indonesia.  Int. J Gynecol.
  Cancer. 
 •  J.N.I. Vet, M.J. Molengraaf, E. Dijkgraaf, M.J.P. Welters, A. Vloon,
  A.R. Wafelman, J Oostendorp, G. Purwoto, S. Cornain, G.J. Fleuren,
  A.A.W. Peters, S.H. van der Burg, G.G. Kenter. Delayed Type Hypersen 
  sitivity skin test to Human papillomavirus (HPV) 16 specific antigens  
  in healthy subjects and cervical cancer patients in Indonesia. 
 •  Laila Nuranna, M. Farid Aziz, Santoso Cornain, Gatot Purwoto,
  Sigir Purbadi, Setyawati Budiningsih, Budiningsih Siregar,  A.A.W.Peters.  
  Cervical Cancer Prevention in developing country. See and Treat
  Model. (Jakarta-Indonesian Perspective. Journal of Gynecologic  
  Oncology. 

Screening Indonesië & Zuid-Afrika

Screening per jaar Indonesië +
 Z-A

frika
C

um
ulatief Indonesië +

 Z-A
frika

FCF NEDERLAND, JAAR VERSLAG 2011
18



Ontwikkelingswerk 2.0
Een maandagmorgen in september in Nairobi. Als kersverse programma-manager van de Female Cancer Foundation zag ik tijdens de 

kick off training van het Red mijn moeder-project ontwikkelingssamenwerking 2.0 floreren. Niet het klassieke beeld van de westerse 

blanke die ‘goed komt doen’ en de ‘locals’ komt vertellen hoe het moet, maar een bonte verzameling van nationaliteiten die samen- 

werken aan de kennisoverdracht van een See & Treat-programma. In een trainingsruimte delen lokale artsen en trainers uit de bestaande 

FCF projectlanden Indonesie, Zuid-Afrika en Suriname hun rijke See & Treat-ervaring met enthousiaste en leergierige SOS medewer-

kers uit Zambia, Malawi, Gambia, Kenya en Ghana. Ik stond erbij en keek er naar, vol waardering. Een dag later waren de SOS trainees 

al in staat de opgedane kennis in de praktijk te brengen. In de SOS kliniek in Buruburu midden in de sloppenwijken rondom Nairobi, 

werden door hen onder begeleiding van de trainers dertig vrouwen voorgelicht, gescreend en indien nodig behandeld. 

Deze tweedaagse training onderschrijft voor mij de overdraagbaarheid van de See & Treat-methode en de benadering die FCF bij 

voorkeur in de toekomst kiest. FCF in een faciliterende rol, door een platvorm voor kennisoverdracht te bieden aan hen die weten wat 

het is om in een ontwikkelingsland te werken, te wonen en een (baarmoederhalskanker screenings)programma van de grond af aan 

op te bouwen. Zo min mogelijk nieuw opbouwen, maar de opgedane expertise samenbrengen met bestaande infrastructuren, zoals 

de SOS medische klinieken en medewerkers. Ik ben er van overtuigd dat we met de inzet van beperkte middelen en tijd de ‘olievlek’ 

kunnen laten uitvloeien en aan de hand van de goedkope, simpele maar bewezen See & Treat-methode baarmoederhalskanker daad-

werkelijk de wereld uit kunnen helpen.

 Carlien Marree, Programma-manager 

Humaanpapillomavirus (HPV)

Carlien Marree: 

“... een bonte verzameling van nationaliteiten
die samenwerken aan de kennisoverdracht van
een See & Treat-programma“

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaanpapillo-
mavirus (HPV). Ongeveer 80% van alle mensen krijgt ooit een HPV- 
infectie en daarmee is het de meest voorkomende SOA (seksueel 
overdraagbare aandoening). HPV leeft op de huid rond de geslachts-
delen en kan door huid-op-huid contact worden overgebracht. Daar-
om loopt elke vrouw die seksueel actief is het risico om met het HPV 
geïnfecteerd te worden. De meeste mensen bemerken geen sympto-
men en besmetten anderen zonder het te beseffen. Lang niet elke HPV 
infectie leidt tot baarmoederhalskanker. Er zijn ongeveer 100 types 
van HPV bekend, die ingedeeld worden in een laag- en hoog- risico-
groep. De HPV-types uit de hoog-risico groep kunnen baarmoeder-
halskanker veroorzaken. Wanneer het HPV de cellen van de baarmoe-
derhals binnendringt, kunnen afwijkende cellen ontstaan. Als het 
immuunsysteem van het lichaam de beschadigde cellen niet opruimt, 
dan ontwikkelen deze cellen zich tot kankercellen en ontstaat baar-

moederhalskanker. In meer dan 99% van alle baarmoederhalskanker-
cellen blijkt het HPV aanwezig te zijn. In Nederland laten steeds meer 
jonge meisjes zich vóór hun eerste seksueel contact inenten met het 
HPV-vaccin. Na 3 inentingen zijn ze jaren lang beschermd tegen een 
groot deel van de HPV-virussen.

Er bestaat geen geneesmiddel tegen HPV. Daarom is het belangrijk 
om een HPV-infectie in een vroeg stadium op te sporen om zo tijdig 
te kunnen ingrijpen. Het opsporen van (voorstadia van) de ziekte 
gebeurt door middel van het uitstrijkje, waarvoor vrouwen in Neder-
land iedere 5 jaar opgeroepen worden. In tegenstelling tot vrouwen 
in Nederland hebben vrouwen in ontwikkelingslanden meestal geen 
toegang tot preventieve diensten ter voorkoming van baarmoeder-
halskanker. Daarom zet FCF de zeer kosteneffectieve en in ontwikke-
lingslanden universeel toe te passen See & Treat-methode in.

g
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“FCF bereikt zelfs vrouwen
in afgelegen gebieden met de  
See & Treat-methode en dat 
voor nog geen € 10,- per dag”

“FCF gebruikt
behandelingsmethode
waarbij geen
elektriciteit nodig is “
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“FCF kan met de
tafelazijn methode 
afwijkende cellen 
die baarmoeder-
halskanker
veroorzaken
zichtbaar maken”
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Verantwoording en goed bestuur Financieel Verslag

FCF zet zich in voor een wereld zonder baarmoederhalskanker door mid-
del van screening, onderzoek en training. Hiertoe werft FCF fondsen om 
projecten in met name Indonesië, (Zuid) Afrika en Bangladesh op te star-
ten, uit te voeren en te integreren in de lokale gemeenschappen en gaat zij 
strategische partnerschappen aan - met bijvoorbeeld SOS Kinderdorpen 
- om haar doel op zo efficiënt mogelijke wijze te verwezenlijken. 

FCF is volledig financieel afhankelijk van de giften van donateurs en an-
dere partijen. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn 
over de werving en besteding van de fondsen. FCF voldoet aan de eisen 
die worden gesteld aan organisaties met een CBF keurmerk voor kleine 
goede doelen (richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen) en zij werft 
haar fondsen op verantwoorde wijze. De fondsen worden kostenbewust 
en zo optimaal mogelijk besteed, zodat effectief gewerkt wordt aan het 
verwezenlijken van haar doelstelling. Niet in de laatste plaats wordt dit 
bewerkstelligd door een volledig belangeloze inzet van het bestuur van 
FCF met haar adviseurs en vrijwilligers. 

Om de effectiviteit van de bestedingen te meten wordt jaarlijks aan de 
projectleiders gevraagd een rapportage op te stellen waarin de resulta-
ten van het project zo concreet mogelijk worden beschreven. Datzelfde 
gebeurt aan het einde van het project door middel van een eindrap-
portage. Binnen het MFS project wordt standaard een strikte audit 
procedure gevolgd, waarbij gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde 
accountantskantoren. De beste graadmeter voor succes van een project 
is echter een blijvende verankering van het programma in het betrokken 
gebied, doordat het wordt overgenomen door plaatselijke organisaties 
en overheden. 

FCF streeft daarnaast naar optimale relaties met donateurs en belang-
hebbenden door middel van voorlichting en transparante financiële 
verslaglegging. 

De financiële administratie van FCF wordt verzorgd door administratie-
kantoor Heubers Financieel Management B.V. te Amstelveen, die tevens 
toezicht houdt op de zorgvuldige toepassing van de financiële procedu-
res van FCF. Een goedkeurende verklaring op de jaarrekening en de on-
derliggende financiële administratie werd in 2011 afgegeven door RAC 
Accountants te Amstelveen. 

Algemeen
Naast dit jaarverslag heeft FCF een separate jaarrekening gepubliceerd 
over het boekjaar 2011. Deze jaarrekening is opgesteld volgens de richt-
lijnen van het CBF (richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen). Hoewel 
FCF geen CBF keurmerk heeft aangevraagd, voldoen wij sinds de op-
richting in 2006 aan de belangrijke richtlijn dat de kosten van fondsen-
werving niet meer dan 25% mogen uitmaken van de opbrengsten uit 
fondsenwerving. Ook de kosten van de eigen organisatie worden tot 
een minimum beperkt. Zo heeft FCF geen eigen personeel in dienst en 
worden aan bestuursleden en vrijwilligers geen vergoedingen betaald.

Inkomsten
In de afgelopen 5 jaar zijn de projecten van FCF in Indonesië en Zuid-
Afrika gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het MFS 
(Mede Financierings Stelsel) programma. Na het aflopen van deze rege-
ling in 2011 moest FCF zonder overheidssteun op eigen benen staan. 
Daartoe is in de afgelopen jaren al een toenemend beroep gedaan 
op bedrijven en instellingen. Zo werd van Cordaid een bijdrage van 
€ 90.000,- ontvangen, waarmee FCF een See & Treat-project heeft kun-
nen opzetten in Jakarta. In het afgelopen jaar ontving FCF verder bijdra-
gen van onder andere Achmea, de Rabobank, Dura Vermeer, ASN Bank 
en de stichting van der Voort van Zijp. Mede dankzij deze bijdragen kon 
FCF voldoen aan de (door het ministerie gestelde) eis van 25% mede-
financiering door niet-overheidsgebonden instellingen. Voor het voort-
zetten en uitbreiden van de projecten in 2013 is het echter van groot 
belang dat (nieuwe) instellingen en donateurs worden geworven die het 
werk van FCF blijvend willen ondersteunen. 

De Nationale Postcode Loterij heeft € 1,6 miljoen toegezegd voor een 
periode van 3 jaar om in samenwerking met SOS Kinderdorpen het 
“Red mijn moeder project” te starten in Afrika, van welke toezegging 
€ 120.000,- is gereserveerd voor FCF ten behoeve van training, kwali-
teitscontrole en projectmanagement. Daarnaast ontving FCF opnieuw 
€ 120.000,- van het KWF ter financiering van het onderzoek door het 
LUMC naar een vaccin waarmee baarmoederhalskanker in de derde 
wereld kan worden voorkomen. 

Van particuliere donateurs werd in 2011 circa € 13.000,- ontvangen. FCF 
streeft ernaar om de bijdrage van particuliere donateurs in de komende 
jaren sterk op te voeren, mede om een groter draagvlak te creëren bij de 
Nederlandse bevolking. 

In totaal ontving FCF in 2011 € 1.008.272,- aan inkomsten, waarvan 
€ 662.781,- van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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FCF NEDERLAND, JAAR VERSLAG 2011
22

STAAT VAN BATEN EN LASTEN    Werkelijk    Begroot                                 Werkelijk Resultaatbestemming 	 	
	 							2011       2011    2010                 2011	
Baten	 	 	 	 	 	 	
Baten	uit	eigen	fondsenwerving	 €								89.590	 €		 110.000	 €						 137.433	 	 	 																					
Subsidies	van	overheden	 €						662.781	 €		 400.000	 €							818.552	 	 	 	
Overige	baten	 €						255.901	 €		 192.000	 €							124.866	 	 	
Som der baten																																										€ 1.008.272 €     702.000 € 1.080.851	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lasten	 	 	 	 	 	 	 	 	
Besteed aan doelstellingen		 	 	 	 	 	 	 	 	
Besteed	aan	doelstellingen	 €						905.549	 €		 873.500	 €							938.552	 	 	
Werving baten	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kosten	eigen	fondsenwerving	 €					 		20.965	 €				 		63.000	 €									33.025	 	 	
Beheer en administratiekosten	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kosten	beheer	en	administratie	 €												9.631	 €										9.500	 €											7.827	 	 	
Som der lasten	 €    936.145 €      946.000 €      979.404	 	 	
Resultaat	 €					 	 	72.127																					-€		 244.000	 €							101.447	 	 	

Overige	reserves														-€						5.206
Bestemmingfonds(en)					€			77.333
																																																€			72.127



Partners en vrijwilligers die in 2011 
het werk van FCF mogelijk maakten

Donoren & Partners die het werk van FCF
mogelijk maken:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nationale Postcode Loterij
Achmea Foundation
Cordaid
ASN Foundation
Rabobank Groep Share4More
ABN AMRO Foundation

KWF Kankerbestrijding
Wilde Ganzen
Stichting Gezondheidszorg Nolet
SOS Kinderdorpen

Vrijwilligers
FCF wordt op het moment van schrijven enthousiast ondersteund door 
verscheidende vrijwilligers, waarvoor FCF hen eindeloos dankbaar is!
Carla van der Wijden – Supervisor See &Treat
Marjon Knikkink – Redactie projectvoorstellen en jaarverslag 2011
Ellen van der Weerd – fondsenwerving bedrijven
Eva van der Dussen – fondsenwerving bedrijven
Sara-Anne Lodewijks PWC – Eindrapportage MFS
Sophia Wagenaar – Event management
Jovanneke Stokvis – Loungen aan zee
Luciano Alvares (Microsoft) – Website 

Het FCF jaarverslag 2011 is belangenloos verzorgd door:
Sterk Ontwerp bno/Robert Sterk tekende voor het concept en de
vormgeving, vanLieremedia verzorgde het drukwerk en het papier,
Balance Pure (100% gereycycleerde cellulose voorzien van FSC en
Ecolabel) is geleverd door Papyrus.
Behr.nl, onafhankelijk portefeuille beheer, bedanken wij voor hun
ondersteuning.

Uitgaven
De projecten in Indonesië en Zuid-Afrika worden uitgevoerd door een 
team onder supervisie van Prof. dr. Lex Peters van het LUMC. FCF heeft een 
overeenkomst gesloten met het LUMC over de uitvoering en de finan-
ciële verantwoording door het LUMC. De ontvangen donaties voor deze 
projecten worden overgemaakt naar het LUMC. Bij de uitvoering van de 
MFS projecten worden veelal kosten door het LUMC voorgefinancierd, 
waardoor de werkelijke uitgaven aan projecten hoger kunnen zijn dan 
uit de jaarrekening van FCF blijkt. 

In 2011 is door FCF € 752.757,- betaald aan het LUMC voor de uitvoering 
van de MFS projecten. Daarnaast is de bijdrage van € 120.000 van het KWF 
aan het LUMC overgemaakt. Tevens is € 8.697,- uitgegeven om het project 
met SOS Kinderdorpen in Afrika op te starten. In totaal heeft FCF in 2011 
€ 905.549,- besteed aan haar doelstellingen.

De kosten van eigen fondsenwerving vielen met € 20.965,- lager uit dan 
begroot en bedroegen 23% van de baten uit eigen fondsenwerving. Het 
beheer en de administratiekosten van FCF waren opnieuw bijzonder 
laag voor een stichting van deze omvang, namelijk € 9.631,-, waardoor 
de totale uitgaven van FCF uitkwamen op € 934.432,-.

Resultaat en Balans 
FCF sloot het boekjaar 2011 af met een positief saldo van € 72.127,-. Dit 
bedrag werd toegevoegd aan de reserves en bestemmingsfondsen van 
de stichting.

FCF had per ultimo 2011 € 395.341 aan liquide middelen. Deze zijn 
grotendeels bestemd om de projecten in 2012 te kunnen voortzetten. 
In het bestemmingsfonds voor de MFS projecten was per ultimo 2011 
€ 279.717 opgenomen en in het bestemmingsfonds voor de projecten in 
Afrika € 29.428. De overige reserves van FCF bedroegen € 90.469,-.

Voor geïnteresseerden is de volledige jaarrekening van FCF aan te 
vragen via email: info@femalecancerfoundation.org of per telefoon 
071 - 526 46 36.

PARTNERS EN VRIJWILLIGERS
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BALANS per 31 december                   2011                                       2010	

Vorderingen	en	
overlopende	activa																				€						9.786																													€					2.366	
Liquide	middelen																							€	395.341																													€	330.637	
																																																																																	€	405.127																													€	333.003
	
Totaal activa																																																					€ 405.127                             € 333.003

PASSIVA                                                        2011                                       2010	

Reserves en fondsen	
Reserves																																								€			90.469																														€				95.675	
Bestemmingsfonds(en)												€	309.145																													€	231.812	
																																																																																	€	399.614																													€	327.487
Kortlopende	verplichtingen																											€						5.513																													€						5.516	
Totaal passiva																																																			€ 405.127                            € 333.003



Voor meer informatie:
Female Cancer Foundation - Albinusdreef 2 - 2333 ZA Leiden - T +31 (0) 71 526 29 60

info@femalecancerfoundation.org - www.femalecancerfoundation.org

@femalecancer  /FCFleiden

@femalecancer  /FCFleiden

@femalecancer  /FCFleiden femalecancerfoundation

@femalecancer 

  FCFleiden 

“
“

De Female Cancer Foundation heeft een 

droom: een wereld zonder baarmoeder-

halskanker. U kunt daarbij helpen.

Laten wij met elkaar deze droom

tot werkelijkheid maken, want het kan!


