Samen sta je niet alleen

Samen sta je
niet alleen

De diagnose gynaecologische kanker zet je wereld op z’n kop. Je moet je door een wirwar
aan vragen, emoties en onzekerheden worstelen. Maar je hoeft er niet alleen voor te staan:
Olijf, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker, helpt je graag.

Leven met gynaecologische kanker roept veel
vragen op. Welke specialisten kunnen mij het
beste helpen? Welke gevolgen heeft het voor
mijn seksleven? Kan ik nog kinderen krijgen?
Olijf helpt je bij deze en andere vragen. Op onze
website staat veel (praktische) informatie op
basis waarvan jij en je naasten weloverwogen
keuzes kunnen maken.
Ervaringen delen
Gynaecologische kanker is een gevoelig
onderwerp. Het is dan goed om te weten dat
je niet alleen bent. Olijf brengt vrouwen met
elkaar in contact om hun ervaringen en kennis
te delen en zo grip te krijgen of te houden
op hun leven en zorg. Op ons online forum
kun je ervaringen en tips van andere vrouwen
lezen. Uiteraard kun je hier ook jouw verhaal
delen. Verder organiseren we regelmatig
contact- en themabijeenkomsten. Hier kun je
informatie krijgen en ervaringen uitwisselen
met lotgenoten.
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Persoonlijk contact
Wil je graag persoonlijk contact? Bel dan
de Olijflijn op 020 – 303 92 92. Onze vrijwilligers staan vier dagen per week klaar om al
je vragen te beantwoorden. Je kunt hen ook
altijd mailen (secretariaat@olijf.nl) of schrijven.
Belangenbehartiging
Olijf wil de kwaliteit van zorg en leven van
vrouwen met gynaecologische kanker en hun

naasten verbeteren. Daarom bevordert Olijf
de samenwerking tussen onderzoekers,
zorgverleners, beleidsmakers en (ex-) patiënten. Om deze vrouwen draait het. Dus laten
we onze stem op veel plaatsen horen. Zo
verbeteren we beleid, denken we mee over
onderzoek en meten we kwaliteit van zorg.
Ook zijn we regelmatig aanwezig op
congressen en bij nascholing van zorgverleners om ons verhaal te vertellen.

‘Ik dacht: weg met
die baarmoeder’

Dit is wat Olijf doet voor jou:
•	maakt gynaecologische kanker
bespreekbaar
•	geeft informatie zodat je grip houdt
op je zorg en leven
•	brengt lotgenoten samen voor het
uitwisselen van ervaringen
•	bevordert de samenwerking tussen
patiënten en professionals
•	behartigt belangen bij overheden
en andere instanties

Wendy (32) kreeg baarmoerderhalskanker

WORD DONATEUR VAN OLIJF
Olijf is een stichting die voor
een groot deel afhankelijk is van
donateurs. Steun ons, zodat we
nog meer vrouwen als Wendy
kunnen helpen. Ga naar olijf.nl
en word donateur.
©Olijf 2017 olijf.nl

Olijf.nl
informatie
lotgenotencontact
belangenbehartiging

Soms wil je gewoon even
je verhaal kwijt

Gynaecologische kanker in cijfers
Jaarlijks krijgen circa 4.500 vrouwen de diagnose gynaecologische kanker. De meest voorkomende
vormen zijn baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, eierstokkanker of vulvakanker.

Uitstrijkjes: niet prettig, wel noodzakelijk. Ze kunnen namelijk je leven redden!
Daar weet Wendy Geerts (32) alles van. Tijdens het bevolkingsonderzoek werden
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“Begin dertig en kanker... Nee, dat had ik nooit
kunnen bedenken. Tijdens een uitstrijkje werden
er onrustige cellen in mijn baarmoederhals gevonden. Mijn huisarts stelde me nog gerust: het
zou vast wel meevallen. Wel moest ik volgens de
procedure naar de gynaecoloog. Ik maakte me

‘Er is nog genoeg
om voor te leven’
er niet echt druk om, tot de uitslagen binnenkwamen: ik had baarmoederhalskanker. Een
bizar en onwerkelijk bericht, want ik was jong,
sportte veel en voelde me kiplekker.”
Strijdvaardig
“Naast het ongeloof maakte het feit dat ik
kanker had me vooral heel strijdvaardig. Vrij
snel besloot ik: weg met die baarmoeder.
Het ‘kwaad’ moest eruit! Maar met mijn
31 jaar vonden de artsen mij te jong voor
een Wertheim-operatie. Hierbij worden de
baarmoeder, lymfeklieren, eileiders en overig
weefsel weggehaald. In plaats daarvan werd
chemotherapie voorgesteld. Maar me maandenlang beroerd voelen door chemische troep,
daar had ik helemaal geen zin in. Uiteindelijk
heb ik mijn dokters ervan weten te overtuigen

dat ik nooit een sterke kinderwens heb gehad.
En dat wat mij betreft de operatie mocht
worden uitgevoerd. Ik wilde die kankercellen
zo snel mogelijk uit mijn lichaam.”
Verder gaan
“Op de dag van de operatie, was ik gespannen,
maar ook opgelucht. Hierna zou het klaar zijn,
dacht ik. Helaas viel de ingreep vies tegen; ik
heb me hondsberoerd gevoeld. Thuis kwam de
geestelijke klap. Ik heb de nodige tranen gelaten. Maar gaandeweg knapte ik steeds meer op.
Inmiddels gaat het best goed met me. Ik pak de
draad weer op, ben weer begonnen met werken
en sporten. Nee, ik kan geen kinderen meer krijgen. Maar dat is niet het einde van de wereld. Er
is nog genoeg om voor te leven.”

Olijf voor mij
“Dokters kunnen wel zeggen dat het
goedkomt, maar die hebben het niet zélf
ervaren. De vrouwen die bij Olijf hun ervaringen delen wél. Het was fijn om te weten
dat ik er niet alleen voor stond. Ook is het
prettig dat het laagdrempelig is. Soms wil je
gewoon even je verhaal kwijt. Maar om dan
naar een psycholoog te gaan... Dan is het
fijn dat er zoiets als Olijf bestaat.”

Wendy vertelde haar verhaal in januari 2017, er kunnen veranderingen in haar gezondheid zijn opgetreden.

BAARMOEDERHALS

850 vrouwen per jaar (18%) krijgen net als Wendy baarmoederhalskanker. Het gaat voornamelijk om vrouwen tussen de 30 en 55 jaar.

bij haar ‘onrustige cellen’ gesignaleerd. Het bleek baarmoederhalskanker te zijn.
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EIERSTOK(KEN)

1.350 vrouwen per jaar (29%) krijgen
eierstokkanker. Over het algemeen gaat het
om vrouwen vanaf 50 jaar, maar soms worden
ook jonge vrouwen getroffen. In 5 tot 10%
van de gevallen is er sprake van erfelijke aanleg.
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BAARMOEDER

1.900 vrouwen per jaar (41%) krijgen
baarmoederkanker. Zelden krijgen vrouwen
jonger dan 40 jaar deze vorm van kanker.
In de meeste gevallen gaat het om vrouwen
tussen de 55 en 80 jaar.

VULVA

400 vrouwen per jaar (8%) worden
getroffen door vulvakanker. In bijna alle
gevallen gaat het om vrouwen vanaf 70 jaar.
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