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Voorwoord
Het jaar 2021 stond in het teken van de voortdurende
coronapandemie. Voor ons was de belangrijkste taak om in deze
uitdagende tijd baarmoederhalskanker screening te blijven bieden
aan vrouwen in lastig te bereiken gebieden.
De pandemie heeft meer dan duidelijk gemaakt dat het voor goede
doelen enorm belangrijk is om een stabiele achterban en goede
samenwerkingsverbanden te hebben. Het blijkt gelukkig dat we als
Female Cancer Foundation (FCF) hierover beschikken. In 2021 is er
dan ook veel tijd besteed aan samenwerking. Zo hebben wij samen
met 14 partners hard gewerkt aan de implementatie van het
PRESCRIP-TEC project. Dit is een 3-jarig project dat focust op
onderzoek en het verbeteren van screening in verschillende regio’s
van Bangladesh, India, Oeganda en Slowakije. Dit nieuwe project
geeft veel energie.

andere naar Nepal, Oeganda, Sierra Leone en Bangladesh. Er zal
zowel op projectmanagement als op screening supervisie gegeven
gaan worden.
Zoals u merkt zetten wij ook in 2022 de strijd tegen
baarmoederhalskanker in de afgelegen gebieden van de wereld
voort. Wij kunnen dat niet zonder de hulp van onze vrijwilligers,
donateurs en onderzoekers. Wij danken iedereen die zich in 2021
voor FCF heeft ingezet.
Graag rekenen we ook in 2022 op uw steun!

Ook het nieuwe project in Sierra Leone heeft eind 2021 zodanig
voorbereidingen getroffen dat zij in 2022 in de startblokken staan om
trainingen aan gezondheidswerkers te geven en de eerste vrouwen
te gaan screenen. Onze partner in Nepal zal in 2022 naast de
reguliere zorg 15 screeningcamps organiseren om zoveel mogelijk
vrouwen te kunnen bereiken.
Het is mooi om te zien dat door beperkte reismogelijkheden er
inventieve oplossingen zijn ontstaan, zoals supervisie op afstand
tijdens training en screening in de landen. Ook het eerste FCF
webinar met al onze partners over de wereld is een groot succes
geweest met uitwisseling over de projecten.
Door de aanwas van nieuwe artsen is ons supervisie-artsen team
uitgebreid. Met het opengaan van de grenzen zullen zij (samen met
onze projectmanagers) voor FCF enkele reizen gaan maken, onder

Maddy Smeets
Voorzitter Female Cancer Foundation
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Missie
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. Ongeveer de helft van deze vrouwen overleeft de ziekte
niet. Ruim 80% van deze vrouwen leeft in ontwikkelingslanden. Het
gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn van het huishouden en
onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen. Wanneer zij wegvallen heeft
dit grote gevolgen voor de familie en voor het dorp waarin zij wonen.
Het wrange aan deze feiten is dat baarmoederhalskanker te
voorkomen is en 100% te genezen bij een tijdige diagnose en
behandeling van de symptomen.
Haalbaar doel
Female Cancer Foundation (FCF) is opgericht vanuit het ideaal
wereldwijd de strijd tegen baarmoederhalskanker aan te gaan. Een
baarmoederhalskankervrije wereld. Geen utopie maar een reëel
doel, te bereiken door:
• het ter plekke verlenen van zorg (screening en behandeling),
• het geven van educatie en voorlichting,
• het verrichten van onderzoek.
Bij alles wat FCF doet staat voorop dat de lokale zorgverlening en
bevolking uiteindelijk zelf de kennis krijgt die nodig is om de strijd
tegen baarmoederhalskanker aan te gaan. FCF werkt via het ‘trainde-trainer’- principe: lokale gezondheidswerkers worden opgeleid om
zelf de opgedane kennis verder te kunnen verspreiden binnen de
lokale gemeenschap.
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Impact

€

VERDIEN

SAVE €26
THOUSANDS

OF LIVES

PER
GEÏNVESTEERDE
EURO

SDG IMPACT
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GOEDE
GEZONDHEID
& WELZIJN

GESLACHTSGELIJKHEID

10 17
VERMINDERDE
ONGELIJKHEDEN

PARTNERSCHAP
OM DOELEN
TE BEREIKEN

Het uitbreiden van screening en behandeling van baarmoederhalskanker preventie
in lage inkomens landen
• Bewustzijn van de gemeenschap vergroten

• ‘Single visit approach’

• Kwaliteitscontrole en supervisie door LUMC

• Opleiden van lokale gezondheidswerkers

• Evidence based medische zorg en effectieve behandeling

• Protocol gebaseerd op WHO aanbevelingen

• Mobiele teams mobiliseren

• Vrouwvriendelijke diensten

AANTAL HEALTH WORKERS
LOKAAL OPGELEID

AWARENESS

AANTAL VROUWEN GESCREEND

18.350 7.838.302 663.021
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Projecten van Female Cancer Foundation

De Coronacrisis en
onze projecten

Voor onze partnerorganisaties waren in 2021 (net als in 2020) nog
steeds veel onzekerheden over de verspreiding en de gevolgen van
meerdere golven van het Corona virus. De gezondheidssystemen
bleven onder grote druk staan en daarmee dus ook de zorgen over
de preventieve zorg.
We zijn trots op hoe onze partners zich hebben ingezet in deze
moeilijke tijden. Al onze partners bleven screening- en
behandelprogramma’s voorbereiden en uitvoeren. Zij waren in staat
om hun programma’s op andere manieren vorm te geven, zoals door
het organiseren van kleinere bijeenkomsten en meer 1 op 1 contact.
Op momenten dat er voluit gescreend en getraind kon worden, werd
daar maximaal gebruik van gemaakt.
Het is belangrijk dat we blijven leren van succesvolle voorbeelden
om toegang te 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 (VIA,
virtual inspection with acetic acid) blijft nog steeds goed uitvoerbaar,
ook in deze uitdagende omstandigheden. Indien er een afwijking
tijdens screening gevonden wordt, kan er direct, ter plekke,
behandeling gedaan worden door middel van thermocoagulation.
Dit wordt ook wel onze See & Treat methode genoemd.
In 2021 heeft FCF gewerkt in de volgende landen: Oeganda, Sierra
Leone, Bangladesh, Nepal en Indonesië.

“My own mother died 3 days ago
from cervical cancer, it was a terrible
sickness. I have brought my sisters for
screening today and want to encourage all women to go for screening.”

Deelneemster screeningdag in
Sierra Leone
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FEMALE CANCER FOUNDATION WERELDWIJD
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Uitgelicht

PRESCRIP-TEC
Het nieuwe onderzoeksproject Prevention Screening Innovation
Project Towards Elimination of Cervical Cancer (PRESCRIP-TEC) kan
vele vrouwenlevens redden. PRESCRIP-TEC zet in op een ‘winnende’
combinatie van een HPV-zelftest en screening met behulp van
arteficial intelligence. De zelftest voeren vrouwen bij zichzelf uit
met een wattenstaafje. Als ze HPV blijken te hebben en screening
nodig is, helpt arteficial intelligence-technologie de gezondheids
werkers bij het herkennen van de verkleuring van de baarmoeder
mond. 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.
Dit driejarig onderzoeksproject vindt plaats in Bangladesh,
Oeganda, Slowakije en India en is een samenwerking tussen 14
partners wereldwijd. De landen verschillen allen met betrekking
tot de context van baarmoederhalskanker, hun gezondheidszorg
systemen en hun bestaande inspanningen op het gebied van
preventie van baarmoederhalskanker. We onderzoeken deze
verschillen en wisselen ook kennis uit.
FCF bewaakt de kwaliteit van screening en behandeling binnen dit
project. We onderzoeken hoe betere opsporing en behandeling de
potentie heeft om het aantal gevallen van baarmoederhalskanker
wereldwijd terug te brengen. In 2021 hebben we alle
voorbereidingen gedaan waaronder de selectie en aanschaf van de
HPV testen en de self swab voor de vrouwen. Ook zijn de
protocollen opgesteld voor de procedure in het laboratorium.
Daarnaast is veel getraind in de betrokken landen.
Verpleegkundigen zijn getraind in VIA en de behandeling met de

thermocoagulator. Ook zijn vragenlijsten en onderzoeksmethoden
ontwikkeld, zoals vragenlijsten over kennis van de community
(vrouwen en mannen) over baarmoederhalskanker.
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.
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Bangladesh
In Bangladesh heeft FCF twee projecten.
Het project in het zuiden van Bangladesh in samenwerking met
lokale partner SLOPB is in 2021 afgerond. Zij hebben vrouwen
gescreend in de moeilijk bereikbare gebieden rondom hun
ziekenhuis. Vanuit FCF is het project afgerond met de donatie van
een thermocoagulator en een training voor het gebruik hiervan,
zodat zij de mobiele behandelingen kunnen blijven doen.
Daarnaast heeft FCF in samenwerking met onze lokale partner
Friendship in het noorden en zuiden van Bangladesh een project als
onderdeel van PRESCRIP-TEC. Friendship heeft verschillende
gezondheidsprojecten voor vrouwen in deze regio van het land,
regio’s waarin vrouwen weinig toegang hebben tot gezondheids
zorg. Friendship gaat hiernaar toe met boten en brengt zo de
gezondheidszorg dichterbij. Ook de lokale vrouwelijke gezondheids
medewerkers spelen hier een belangrijke rol in. Zij lichten vrouwen
uit de community voor over baarmoederhalskanker en het belang
van testen.
In september 2021 hebben 50 van deze vrijwilligers in het zuiden
van Bangladesh een intensieve training ontvangen over de
preventie en vroege behandeling van baarmoederhalskanker in de
community. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder
andere awareness, verzamelen van consent van de patiënt en het
verzamelen van materiaal voor HPV testen. Daarnaast zijn 8
medewerkers getraind in de theorie en praktijk en hebben een
examen gehad in VIA en behandeling met de thermocoagulator.
Onder supervisie heeft elke medewerkers 6 patiënten per dag
onderzocht en is hun werkwijze door de gynaecoloog en begeleider
beoordeeld.

Na succesvolle afronding van de training kregen alle participanten
een certificaat. Ook worden na de training alle getrainde
verpleegkundigen en medewerkers verder begeleid zodat zij hun
vaardigheden up to date houden.
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Oeganda
Ook in Oeganda is training gegeven om voor te bereiden op de
implementatie van PRESCRIP-TEC. In de eerste fase is personeel
aangenomen, waaronder verpleegkundigen voor VIA-screening.
Zo is er in Oeganda een meerdaagse training gegeven over de
VIA-procedure en het gebruik van de thermocoagulator.

Doorkijkje overige projecten

Sierra Leone heeft alle voorbereidingen in 2021 afgerond om zo
een vliegende start te maken in 2022. Na intensieve trainingen in
februari 2022 is het See&Treat programma succesvol van start
gegaan. De training bestond uit 3 dagen theorie en 5 dagen
praktijk. In totaal werden er 10 verpleegkundigen, 2 community
health officers en 1 dokter getraind.
“Personally I have found this program
an inspiration to be involved in as
despite the challenges of the setting
we have set off with great momentum
to tackle the great need for cervical
cancer screening in Sierra Leone.”

Hannah Kenyon dokter World Hope International
Sierra Leone

In Indonesië werken we via het Center of Excellence om training te
geven aan lokale gezondheidswerkers, digitalisering en verder
onderzoek. Dit is een verlenging van een groter project wat we de
afgelopen jaren samen gedaan hebben.
In Nepal werkt FCF samen met lokale partner Karuna Foundation in
het oosten van het land. Na een heftige coronatijd zijn hier eind
december 2021 de eerste trainingen herstart. Het doel is snelle
capaciteitsopbouw, zodat in 2022 veel vrouwen (in de kliniek en
screening camp) gescreend kunnen gaan worden.
“Vroege diagnose en snelle
behandeling van voorstadia van
baarmoederhalskanker is de meest
kosteneffectieve aanpak om de
morbiditeit en mortaliteit van deze
ziekte terug te dringen. Als public
health professional ben ik groot
voorstander van kosteneffectieve
oplossingen die veranderingen in het
leven van mensen teweegbrengen.”

Krishna Prasad Sapkota M&E manager Karuna Foundation
Nepal
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Onderzoek en onderwijs
Naast implementatie van See & Treat programma’s, zijn onderzoek
en kennisoverdracht een belangrijke rol van FCF om onze
screeningprogramma’s te verbeteren. Tropenarts en gynaecoloog
in opleiding Marlieke de Fouw doet onder begeleiding van
gynaecoloog Jogchum Beltman (beiden verbonden aan het Leidse
Universitair Medisch Centrum) onderzoek in onze projectlanden
naar voorlichting over screening, alternatieve behandeling voor
voorstadia van baarmoederhalskanker (thermal ablation) en zorg
voor vrouwen met baarmoederhalskanker, samen met lokale
partners en universiteiten.

“Hoe kunnen we wereldwijd alle
vrouwen bereiken? Een vraag
die me bezig blijft houden, dat
maakt onderzoek doen voor FCF zo
interessant.”

Marlieke de Fouw supervisie-arts FCF

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om het PRESCRIP-TEC
project op te starten. Met dit onderzoek kunnen we niet alleen de
impact van verschillende innovaties zoals HPV zelftesten en het
gebruik van artificial intelligence meten, maar ook veel kennis
opdoen over de implementatie hiervan in screeningprogramma’s.
Door onze ervaringen in het PRESCRIP-TEC project kunnen we ook
onze toekomstige programma’s versterken. Het PRESCRIP-TEC
onderzoek sluit direct aan bij het mondiale initiatief van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om baarmoederhalskanker
de wereld uit te helpen.
Door de Covid-19 pandemie krijgt dit onderzoek extra betekenis.
In veel landen zijn minder vrouwen gescreend en behandeld, en zijn
ook minder meisjes gevaccineerd tegen humaan papillomavirus
(HPV). Als vrouwen zichzelf kunnen testen op HPV, helpt dit om
screening toch mogelijk te maken.
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FCF webinar
Door de Covid-19 pandemie hebben we veel contact met onze
internationale partners via online platforms zoals Google Meet.
Dit heeft overleg toegankelijker gemaakt en onze samenwerking
versterkt. Hierdoor geïnspireerd hebben we in oktober een webinar
georganiseerd met alle partnerorganisaties van FCF. Teamleden van
Indonesië tot Sierra Leone en van Oeganda tot Nepal vertelden
over een bijzonder thema van hun eigen programma, en deelden
zo ervaringen met elkaar. Het team in Bangladesh liet zien hoe zij
een mobiele app gebruiken om te registreren welke vrouwen er
gescreend zijn en hoe het met hen gaat na See & Treat
behandeling.

“The feeling is mutual, I found the
webinar very inspiring too. It makes
me realize that I am not alone in
combating cervical cancer.”

Kartiwa Hadi Nuryanto dokter Female Cancer Program
Indonesië

Het team in Oeganda vertelde over HPV zelftesten en het team in
Indonesië liet ons kennismaken met hun aangepaste trainings
programma voor baarmoederhalskankerscreening, dat nu deels
digitaal plaatsvindt. Een erg inspirerende bijeenkomst en een
mooie manier om onze partners met elkaar in contact te brengen.
Volgend jaar organiseren we de volgende webinar.
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Fondsenwerving
In 2021 hebben opnieuw donateurs FCF gesteund. Net als in 2020
was het geen eenvoudig jaar voor fondsenwerving en zijn we extra
gelukkig met de financiële steun die we hebben gekregen voor onze
projecten in Indonesië, Oeganda, Bangladesh, Sierra Leone en Nepal.
We zijn onze partners, donateurs en vrijwilligers enorm dankbaar
voor de samenwerking en steun. Onze ambitie blijft vrouwen te
helpen en daarvoor fondsen te werven.

“Ik werk met veel plezier en passie bij
FCF. Het kunnen helpen van vrouwen
in communities waar zorg het hardste
nodigst is, geeft mij het gevoel echt
wat bij te dragen.”

Saskia Tamminga projectmanager FCF

Maddy Smeets, voorzitter van het bestuur van FCF, heeft de Hector
Treub Prijs gewonnen. Zij heeft met haar werk een belangrijke
bijdrage geleverd aan de psychosociale gynaecologie. Erkenning voor
haar werk en mooie zichtbaarheid ook voor FCF.
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Financieel Verslag
Onze jaarrekening 2021 vindt u hier.
“Ik weet dat we met iedere vrouw die
we van baarmoederhalskanker redden
we ook haar familie redden. Hoe mooi
is dat.”

Dominique van Hilten penningmeester FCF
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Female Cancer Foundation

Wie klein is moet slim zijn
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.

Oprichter:

Comité van Aanbeveling:
Lex Peters
voormalig Gynaecologischoncoloog LUMC

Bestuur Female Cancer Foundation:
Voorzitter
Maddy Smeets
Gynaecoloog Bronovo
Secretaris
Cornelien Broersma
Advocaat bij Baker & McKenzie
Penningmeester
Dominique van Hilten
Partner International Wealth
Management Amsterdam BV
Fondsenwerving
Marjolein Ruys Keereweer
Teammanager communicatie en
marketing gemeente Almere
Projecten en Medische Zaken
Jogchum Beltman
Gynaecologisch-oncoloog LUMC
Communicatie en partnerschappen
Hélène Hoogeboom
Managing Director en
Co-founder Renewaball BV

Adviseurs:

Office:

Mirjam de Blécourt
Partner bij Baker & McKenzie

Daan Putman Cramer
Strategisch Business Coach

Jerica van Niekerk
Project Manager

Volkert Doeksen
Vice Chairman Carlyle Solutions

Henk Oosterhof
Medisch Adviseur

Saskia Tamminga
Project Manager

Freek en Hella de Jonge
Cabaretier, schrijvers en
kunstenares

Jolanda Spanenburg-Kornaat
Financieel adviseur

Maya Meijer-Bergmans
Eigenaar en mededirecteur
Westergasfabriek
Alexander Rinnooy Kan
Hoogleraar Economie en
Bedrijfkunde UvA

Vrijwilligers:
Gaby Rappange
Adviseur Communicatie

Ambassadeurs:
Jennifer Hoffman

IJsbrand Theunissen
ICT

Eva Jinek

Willy Spaan
Voorzitter RvB LUMC

Supervisie artsen:
Carel Stolker
Rector Magnificus en voorzitter
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Marlieke de Fouw
Gynaecoloog io

Hans van Huisseling
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Strategie en Projecten
Ted van de Bergh
voormalig Managing Director
Triodos Foundation
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Nog 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.
Of scan de QR code om
direct uw donatie te regelen.
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

Partners en Samenwerkingen

