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Onze zorg gaat uit naar de allerarmste vrouwen van deze wereld met 
baarmoederhalskanker. Daarnaast is de zorg over de gevolgen van de 
coronapandemie in 2020 alleen maar gegroeid. Wij ondervinden 
allemaal de consequenties hiervan, maar dat valt in het niet bij de 
gevolgen voor al deze kwetsbare vrouwen.

Niet alleen de achterban, maar ook de organisatie zelf werd geraakt 
door de impact van het coronavirus. Zo vielen lopende projecten stil, 
konden er geen nieuwe mensen worden opgeleid en konden 
onderzoeken niet doorgaan. Dankzij de flexibiliteit en enorme inzet 
van alle betrokkenen hebben we 2020 toch goed kunnen afsluiten. 
Dat geeft een gevoel van trots! En betekent dat we kunnen blijven 
investeren in nieuwe projecten en onderzoek.

Female Cancer Foundation (FCF) zet zich, ondanks de voortdurende 
pandemie, onverminderd in voor de bestrijding van 
baarmoederhalskanker in ontwikkelingslanden. Wij hebben veel geld 
nodig om deze strijd te winnen.

Een groot woord van dank is hier op zijn plaats aan al onze trouwe 
donateurs, vrijwilligers, partners en ambassadeurs. En natuurlijk onze 
medewerkers die ondanks alle strikte coronamaatregelen contact 
hebben weten te onderhouden met onze doelgroepen.

Graag rekenen wij ook in 2021 op uw steun!

Maddy Smeets
Voorzitter Female Cancer Foundation

Female Cancer Foundation 
droomt van een wereld zonder 
baarmoederhalskanker
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Impact 

• Raising Community awareness

• Train local health facilities

• Equipe mobile teams

• Single visit approach

• Evidence based medical care and e�ective treatment

• Womenfriendly services

• LUMC quality control and supervision

• WHO recomended protocol

EARN 26 EURO 
PER EURO INVESTED

SAVE THOUSANDS
 OF LIVES

€€

Increase screening and treatment  
services for cervical cancer  

prevention in low resource settings

SDG IMPACT

GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING3 5 10GENDER

EQUALITY
REDUCED
INEQUALITIES

GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING3 5 10GENDER

EQUALITY
REDUCED
INEQUALITIES

Aantal health workers lokaal opgeleid; 150
Aantal nieuwe vrouwen bereikt; 24.053

Aantal vrouwen gescreend; 4311

*cijfers lager uitgevallen door impact COVID-19
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Voor onze partnerorganisaties waren er in 2020 veel onzekerheden 
over de (snelheid van) verspreiding en de gevolgen van het Corona 
virus. Zij volgden de nationale richtlijnen betreffende voorzorgs
maatregelen en moesten noodgedwongen activiteiten en grote 
bijeenkomsten annuleren. Tevens stonden gezondheidssystemen 
onder grote druk. 

FCF hield nauw contact met de partners en adviseerde hen over  
de voortzetting van screening en behandeling op aangepaste wijze.  
Dit om enerzijds gezondheidswerkers en vrouwen te beschermen  
en anderzijds preventie door te kunnen laten gaan. Al onze partners 
konden screening en behandelprogramma’s weer veilig opstarten op 
kleinere schaal. Zo heeft onze partner Karuna Foundation in Nepal, 
mede door een bijdrage van Triodos Foundation, lokale 
beschermingsmiddelen ontvangen voor gezondheidscentra waar 
gescreend wordt op baarmoederhalskanker. 

Het is belangrijk dat we leren van succesvolle voorbeelden om 
toegang te blijven geven tot preventieve gezondheidszorg, in en ook 
na crisissituaties. De urgentie voor programma’s voor baarmoeder
halskanker blijft immers onverminderd hoog. De kosten efficiënte en 
simpele methode van screening door aanstippen met azijn is nog 
steeds goed uitvoerbaar, ook in deze uitdagende omstandigheden.

In 2020 heeft FCF gewerkt in de volgende landen: Oeganda, Sierra 
Leone, Bangladesh, Nepal en Indonesië.

Programma’s van Female Cancer Foundation  

De Coronacrisis en onze 
programma’s 
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Onze lokale partner Uganda Rural Development Training (URDT) 
heeft tot en met 2020 een driejarig project geïmplementeerd voor 
preventie en bestrijding van baarmoederhalskanker. Eén van de 
resultaten was om capaciteit op te bouwen voor de 
gezondheidswerkers in Visual Inspection Acetic Acid (VIA) screening 
en behandeling volgens het nationale strategisch plan voor 
baarmoederhalskanker. 

Dit leidde tot 8.041 gescreende vrouwen in het Kagadi district en 
aangrenzende districten, waarbij 419 vrouwen behandeld zijn voor 
de voorstadia van baarmoederhalskanker. Dat is 5% van alle 
gescreende vrouwen. Daarnaast zijn 54 vrouwen doorverwezen naar 
Uganda Cancer Institute (UCI) in de hoofdstad Kampala voor verdere 
behandeling omdat zij een vergevorderd stadium hadden.

Een belangrijke succesfactor was de borging in het ziekenhuis in het 
Kagadi district. In totaal zijn hier 21 verpleegkundigen getraind. 
Daarnaast is aandacht besteed aan het versterken van het ziekenhuis. 
Zo is er apparatuur beschikbaar gesteld en informatie voor vrouwen 
gemaakt, zodat zij bij een ziekenhuisbezoek op de hoogte worden 
gesteld van de screening. Ook is veelvuldig overleg geweest met het 
URDT over hoe het ziekenhuis zelfstandig verder kan met het 
aanbieden van screening. 

URDT begeleidt dit project nog steeds. Zij is goed ingevoerd in de 
zorgstructuur en heeft zichzelf binnen relatief korte tijd een lokale 
expert gemaakt op het gebied van baarmoederhalskanker. Dit mede 
onder begeleiding van het UCI die de training en supervisie verzorgde. 

Uitgelicht 

Oeganda project afgerond en 
doorstart nieuw project 

Daarnaast was er intensieve begeleiding door FCF met frequent 
contact op afstand en door supervisie bezoeken van onze artsen.  
Dit was een zeer succesvolle driehoek samenwerking.
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Ons programma in Indonesië hebben wij in 2020 afgerond.  
De screening op de locaties gaat nog steeds door, evenals het 
onderzoek in het Center of Excellence.

Dit programma breidde zich over de jaren steeds meer uit en 
inmiddels is het project door de lokale partner Female Cancer 
Program in de lokale en nationale structuren ingebed. Met het 
project is een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt in voorlichting, 
screening en behandeling van de voorstadia van 
baarmoederhalskanker.

Uitgelicht 

Indonesië project: 
Vlaggenschip voor FCF 
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“Het programma in Indonesië noemen wij ook wel 
het vlaggenschip van de Female Cancer Foundation 
omdat dit het model is waarmee wij zijn gaan werken 
in andere landen.”
Jerica van Niekerk, programma manager Afrika

Locaties Indonesië Female Cancer program en projectperiode. 

In totaal zijn op zes locaties minstens 122.137 vrouwen gescreend 
met de VIAmethode. Deze screening werd verricht door lokale 
health centers en mobiele klinieken.  
 
In de periode van 2004 tot en met 2020 zijn 4.114 artsen en 
verloskundigen en 2.569 community vrijwilligers getraind. Veel 
trainingen werden samen met het Ministerie van Gezondheid 
gegeven, dit zorgde voor een duurzame opzet van het programma. 
Een belangrijke stakeholder is First Lady Iriana Joko Widodo die zich 
inzet voor de vroege detectie van baarmoederhalskanker.

Onderzoek was ook een focuspunt, waarbij het Centre of Excellence 
in samenwerking met de Universiteit van Indonesië is opgezet als 
belangrijk kenniscentrum. Hiermee kon op pragmatische wijze extra 
onderzoek worden gedaan in de bestaande projecten, zoals 
datasystemen en het gebruik van nieuwe technologie, wat 
gepubliceerd is en gedeeld met interne en externe stakeholders.
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De grootschaligheid en duurzaamheid van de See & Treat methode 
is een voorbeeld voor deze landen. Onze partners zijn nog niet klaar 
met baarmoederhalskanker als prioriteit op de landelijke kaart te 
zetten, aangezien het in 2015 is aangemerkt als nationale prioriteit 
voor de gezondheid van vrouwen. Zij zijn op een structurele en 
duurzame manier goed op weg. Dit door het verbinden van de 
juiste stakeholders op lokaal en nationaal niveau en het blijven 
trainen via het traindetrainer principe. Female Cancer Program 
Jakarta blijft een grote rol spelen in het overbrengen van kennis en 
kunde en als expertpartner richting het Ministerie van Gezondheid 
voor het uitrollen van het nationale programma. 

Wij kijken met onze partner in Indonesië naar mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek en blijven hun werk volgen.
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Het nieuwe onderzoeksproject Prevention Screening Innovation 
Project Towards Elimination of Cervical Cancer (PRESCRIPTEC) kan 
vele vrouwenlevens redden. PRESCRIPTEC zet in op een ‘winnende’ 
combinatie van een HPVzelftest en screening met behulp van 
Artificial Intelligence (AI). De zelftest voeren vrouwen bij zichzelf uit 
met een wattenstaafje. Als ze HPV blijken te hebben en screening 
nodig is, helpt AItechnologie de gezondheidswerkers bij het 
herkennen van de verkleuring van de baarmoedermond. Op basis 
van duizenden foto’s van baarmoedermonden is met deep learning 
een algoritme ontwikkeld dat middels een app de 
gezondheidswerker assisteert bij de interpretatie en bepaling van 
welke medische acties nodig zijn. 

Het onderzoek heeft de potentie om het aantal gevallen van 
baarmoederhalskanker wereldwijd sterk terug te brengen, door 
betere opsporing en behandeling. Tevens is de verwachting dat het 
de druk op de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden zal 
verkleinen. 

Uitgelicht 

Nieuw Europees project

Eind oktober 2020 ontvingen we het goede nieuws dat we samen 
met 14 andere partners een grote Europese subsidie hebben 
binnengehaald (3 miljoen euro) om dit project te laten starten.  
Het project gaat de komende drie jaar lopen (20212024) in 
Oeganda, Bangladesh, India en Slowakije. Dit project wordt geleid 
door de Global Health Unit van het Universitair Medisch Centrum 
te Groningen (UMCG) in nauwe samenwerking met FCF als 
inhoudelijke partner. FCF bewaakt de kwaliteit van screening en 
behandeling binnen dit project. 
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Onderzoek 
Op 17 november 2020 is de WHO een mondiaal initiatief gestart 
met als doel baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen. Een 
historische mijlpaal, want het is de eerste keer dat de WHO zich 
hard maakt om een kankersoort te elimineren via drie belangrijke 
stappen: vaccinatie, screening en behandeling. Daartoe moedigt  
de WHO alle betrokken partners aan hierin hun rol te pakken en  
te participeren in het genereren van aandacht en momentum voor 
het uitroeien van kanker. 

   Lees hier verder >>

Naast implementatie 
van programma’s  
(See & Treat) houdt FCF 
zich ook bezig met het 
doen van onderzoek en 
overdracht van kennis. 
FCF investeert in 
onder zoek om screen
ing en behandelingen 
in See & Treat  
programma’s te ver
beteren. Tropenarts en 

gynaecoloog in opleiding Marlieke de Fouw doet onder begeleiding 
van gynaecoloog en bestuurslid van FCF Jogchum Beltman (beiden 
verbonden aan het Leidse Universitair Medisch Centrum, LUMC) 
onderzoek in onze projectlanden naar voorlichting over screening, 
alternatieve behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker 
(thermal ablation) en palliatieve zorg, samen met lokale partners en 
universiteiten.

Onderzoek en onderwijs

Onderzoek doen kost ook geld. Door het schrijven van onderzoek 
aanvragen proberen we hiervoor geld te generen. Het nieuwe 
EUproject is hier een goed voorbeeld van. Bij dit project zal er 
naast implementatie ook onderzoek gedaan worden. Hiermee sluit 
het project goed aan bij de strategie van de WHO om baarmoeder
halskanker te elimineren. 

Daarnaast zijn we blij met de ondersteuning van onze donoren die 
ons onderzoek naar palliatieve zorg in Ethiopië hebben gesteund. 
Dit jaar heeft dat een aantal publicaties opgeleverd. 

   Lees hier verder >>

Onderwijs
In januari 2020 hebben we in Oeganda een symposium 
georganiseerd om onder andere de impact van baarmoederhals
kanker en andere gynaecologisch tumoren te bespreken met 
Oegandese gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen. 
Het was een inspirerende dag, waarin duidelijk werd hoe groot de 
impact van baarmoederhalskanker in Oeganda is en dat we ons 
samen moeten blijven inzetten om dit leed te voorkomen.
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Algemeen
In 2020 hebben opnieuw vele donateurs FCF gesteund. 2020 was 
mede door de coronacrisis geen eenvoudig jaar voor fondsen
werving. Toch heeft het geresulteerd in een opbrengst van bijna 
tweeëneenhalve ton voor projecten in onder andere Oeganda, 
Bangladesh en Nepal. We zijn onze partners en donateurs die hebben 
bijgedragen aan ons werk in Afrika en ZuidoostAzië dankbaar voor 
de plezierige en constructieve samenwerking. Ondanks het tijdelijk 
stilleggen van onze screeningsactiviteiten door de veiligheids
maatregelen van Covid19 hebben we al onze projecten in de lucht 
kunnen houden en nieuwe kunnen aanboren. De steun van 
donateurs in de afgelopen jaren is van levensbelang. Vol energie en 
met ambitie blijven we werven voor al die vrouwen, waar toegang 
tot zorg niet altijd vanzelfsprekend is.

Gift for Life armband
Op initiatief van de Brilliant Ladies Business Club (BLBC) en 
ambassadeur Eva Jinek heeft juwelier Schaap en Citroen een collectie 
Gift for Life armbanden ontworpen. De armbanden staan symbool 
voor vrouwelijke verbondenheid. Op 16 september 2020 vond de 
lancering van de armband plaats tijdens een lunch waarbij meer dan 
50 vrouwen aanwezig waren. 

Van elke verkochte armband gaat minimaal 100 euro naar FCF. 
Hiermee kunnen maar liefst tien vrouwen onderzocht en behandeld 
worden. We hebben veel publiciteit gekregen voor de armband en 
FCF, zo stonden we in Vogue, Schaap en Citroen magazine, Elegance, 
Harpers Bazaar en JAN. De samenwerking van FCF met de BLBC is 
geen eenmalige actie, maar een partnership voor meerdere jaren.

Fondsenwerving
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Veiling kunstwerk Sterren op het Doek
Op 31 oktober 2020 was onze ambassadeur Eva Jinek de hoofdgast  
in het OmroepMax programma Sterren op het doek. Er waren drie 
portretten van haar gemaakt. Twee werken worden traditiegetrouw 
geveild voor het goede doel en in het geval van Eva was dat FCF.  
Haar twee schilderijen zijn geveild en verkocht voor een bedrag van 
17.050 euro. Recordbedragen waar wij heel blij mee zijn!
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Een vooruitblik
FCF heeft samen met AvanceImpact haar Theory of Change (ToC) 
opgesteld en laten valideren. De ToC laat zien hoe FCF denkt haar 
doelstellingen te gaan behalen. Deze laat zowel activiteiten als te 
verwachten output en effecten zien.

   Lees hier verder >>

“Al meer dan 10 jaar probeer ik een steentje bij te 
dragen aan het werk van Female Cancer Foundation, 
recent als lid van het bestuur. Wij zijn enorm dank-
baar dat zoveel mensen zien hoe goed het werk van 
FCF helpt. Hopelijk lukt het ons giften en fondsen aan 
te trekken om het werk voort te zetten. Het is nodig!”
Ted van de Bergh, voormalig Managing Director 
Triodos Foundation 
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Corona had een grote impact op FCF, omdat de See & Treat methode 
voor vrouwen in eerste instantie volledig werd stilgezet door 
verscherpte veiligheidsmaatregelen. Projecten in lockdown gebieden 
werden vervolgens uitgesteld. De bestedingen aan de doelstelling van 
FCF zijn hierdoor in 2020 fors lager uitgevallen dan vorige jaren; 171.786 
euro in 2020 versus 351.622 euro in 2019. 

De baten uit eigen fondsenwerving waren 242.574 euro in 2020. De 
baten waren begroot voor 2020 op 313.500 euro. De baten waren 
aanzienlijk lager dan in 2019 (636.221 euro), doordat er in 2019 een 
grotere donatie voor ons project in Indonesië binnenkwam. De donatie 
voor het eerste jaar van een aanvullend project in Oeganda in 2020 
hebben we door de veiligheidsmaatregelen niet kunnen inzetten en is in 
2021 teruggestort naar de donor. We zullen in 2021 een nieuwe 
aanvraag indienen voor een project in Oeganda. 

Door de gevolgen van Corona namen de overige reserves met 102.362 
euro toe tot 449.933 euro. In 2020 hebben we aanspraak gemaakt op 
onze bestemmingsfondsen (50.647 euro) voor de lopende projecten: 
Bangladesh 20.532 euro, Indonesië 90.772 euro, Save my Mother 
project in Ghana, Kenia, Zambia, Gambia en Malawi 4.156 euro, en 
Oeganda 3.172 euro. De bestemmingsfondsen namen in 2020 toe van 
Nepal (3.844 euro), Sierra Leone (20.000 euro) en onderzoek projecten 
(44.141 euro).

De reserves en fondsen samen per 31 december 2020 bedragen 
722.558 euro. Circa 38 procent zijn bestemmingsfondsen; 272.625 euro. 
Dit is geoormerkt voor specifieke programma’s waarover meerjarige 
projectafspraken zijn gemaakt. De overige reserves worden ingezet voor 
de opstart van nieuwe projecten.

De uitgaven in 2020 zijn, zoals eerder vermeld, verdeeld over onze 
projecten in Afrika en Azië. 

In een aantal landen zijn de projecten onlangs voorzichtig aan weer 
hervat. Er wordt nu hard gewerkt aan het gelijktijdig opstarten van 
projecten en fondsenwerving van nieuwe projecten zodat, als de 
situatie veilig geacht wordt, wij ons werk in volle kracht kunnen 
voortzetten. Voor 2021 is de verwachting dat de kosten en inkomsten 
zullen stijgen door het hervatten van projecten en toekennen en 
realiseren van de Europese subsidie. 

De continuïteit van FCF blijft sterk afhankelijk van donaties en deze zijn, 
gezien onze ernstige zorgen over de allerarmste vrouwen die 
geïnfecteerd zijn met het HPV virus en heel kwetsbaar zijn, nu 
noodzakelijker dan ooit.

    Voor de jaarrekening 2020 klikt u hier >>

Financieel Verslag

“Er bestaat geen andere screeningstool voor opsporen 
van welke kanker dan ook, die zo kosten-effectief is als 
de See & Treat methode.”
Jogchum Beltman, Gynaecologisch-oncoloog LUMC
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Met een klein team, een grote groep vrijwilligers en een geheel onbezoldigd bestuur weten wij door slimme samenwerkingen  
met partners en bestaande infrastructuren een grote groep vrouwen te bereiken.

Bestuur Female Cancer Foundation: 

Comité van Aanbeveling: Oprichter: Adviseurs: Office:

Supervisie artsen:

Communicatie - Vrijwilligers:Ambassadeurs:

Mirjam de Blécourt 
Partner bij Baker & McKenzie

Daan Putman Cramer 
Strategisch Business Coach

Jerica van Niekerk
Programma Manager 
landen

Volkert Doeksen
Vice Chairman Carlyle Solutions

Secretaris 
Cornelien Broersma
Advocaat bij Baker & McKenzie

Freek en Hella de Jonge
Cabaretier, schrijvers en 
kunstenares

Maya MeijerBergmans 
Eigenaar en mededirecteur 
Westergasfabriek

Henk Oosterhof 
Medisch Adviseur 

Penningmeester
Dominique van Hilten
Partner International Wealth 
Management Amsterdam BV

Alexander Rinnooy Kan 
Hoogleraar Economie en 
Bedrijfkunde UvA

Marlieke de Fouw
Gynaecoloog io

Hans van Huisseling
Arts

Matthea van Hennik
Arts

Fondsenwerving
Marjolein Ruys Keereweer
Teammanager communicatie en 
marketing gemeente Almere

Jennifer Hoffman

Projecten en Medische Zaken
Jogchum Beltman
Gynaecologischoncoloog LUMC

Communicatie en partnerschappen
Hélène Hoogeboom  
Managing Director en 
Cofounder Renewaball BV

Strategie en Projecten
Ted van de Bergh
voormalig Managing Director 
Triodos Foundation

Willy Spaan 
Voorzitter RvB LUMC

Carel Stolker 
Rector Magnificus en voorzitter 
CvB Universiteit Leiden 

Eva Jinek

Voorzitter 2019
Maddy Smeets 
Gynaecoloog Bronovo

Jolanda SpanenburgKornaat 
Finance Officer

Lex Peters
voormalig Gynaecologisch
oncoloog LUMC

Gaby Rappange  
Adviseur Communicatie 

Nodar Beghiyl
Social Media

Sophie Reijnen
Social Media

IJsbrand Theunissen
ICT

14



Partners en SamenwerkingenNog altijd prijst FCF zich gelukkig met de belangeloze 
inzet van TBWA voor de vormgeving van het 
jaarverslag. Ook dankt FCF het LUMC voor het gebruik 
maken van hun facilitaire diensten.  

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 de inrichting van  
onze stichting, ons werk en de mogelijkheden  
om ons te steunen kijkt u op onze website  
of neem 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

Of scan de QR code om 
direct uw donatie te regelen.

https://www.facebook.com/femalecancerfoundation
https://www.femalecancerfoundation.org
https://twitter.com/femalecancer
https://www.youtube.com/user/FCFLeiden/videos
http://www.femalecancerfoundation.org
mailto:info%40femalecancerfoundation.org?subject=
https://www.instagram.com/femalecancer/

