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Dr. Lex Peters heeft een droom. Een droom, waar hij zich met heel zijn hart en al zijn energie voor inzet.
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FCF werkt via het ‘train-de-trainer’ principe: lokale gezondheidswerkers worden
opgeleid om zelf opgedane kennis verder
te kunnen verspreiden binnen de lokale
gemeenschap.
Bron: www.femalecancerfoundation.nl

Lex Peters aan het werk voor de ‘Female Cancer Foundation’.
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Een gynaecopatholoog over zijn werk
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