Samen sta je niet alleen.
Word ambassadeur.
Wat kan Olijf betekenen voor u als
zorgverlener?
• Olijf biedt informatie en lotgenotencontact
aan uw (ex-)patiënten en hun naasten.
• Olijf heeft veel kennis. Bij onze vrijwilligers
en in ons netwerk. U kunt daarom bij ons
terecht met vragen.
• Verder zet Olijf zich in voor preventie en
vroegsignalering, kwaliteit van (na-)zorg,
beleid en informatie en voor een betere
kwaliteit van leven. Zo lezen we mee in
nieuwe protocollen, richtlijnen, informatie,
onderzoek etc. Deze bijdrage van Olijf aan
uw werk maakt de resultaten waardevol
voor zowel patiënten als zorgverleners.
• Olijf komt op voor belangen van haar (ex-)
patiënten (en vaak ook van hun zorgverleners) bij diverse partijen in Nederland en
daarbuiten.
• We geven presentaties over ons werk en
onze ervaringen, als voorlichting of bijscholing.
• Wij kunnen informatie verspreiden over uw
onderzoeken en bijeenkomsten.
• Olijf zorgt voor aandacht voor gynaecologische kanker en doorbreekt taboes.

Samen sterk

bij gynaecologische kanker
Tips voor zorgverleners

U kunt vanuit uw werk veel bijdragen aan ons werk. Wat kunt u doen?
• Word ambassadeur van Olijf:
• Attendeer vrouwen en collega’s op het
werk van Olijf en de website www.olijf.nl
met informatie, fora en activiteiten.
• Vraag onze folders op tijd aan. Geef ze mee
en leg ze in de wacht- en behandelkamer.
• Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf zo
op de hoogte van nieuws en tips.
• Stel uw vragen aan Olijf.
• Laat Olijf tijdig meedenken over uw congres,
onderzoek, zorgbeleid etc.
• Steun ons werk en word donateur voor
€ 25,- per jaar. U ontvangt dan ons
magazine.

‘Wat artsen
belangrijk
vinden, is niet
altijd wat de
patiënt
belangrijk
vindt’

• Volg ons via de sociale media en steun onze
campagnes
• Misschien wilt u wel eens een artikel schrijven of wilt u meewerken aan informatie op
onze website?
• Of wellicht kunnen we u benaderen als
spreker op een bijeenkomst of Olijfdag?

Prof. Dr. Kruitwagen

WILT U WAT VOOR OLIJF BETEKENEN?
Stuur dan een mail naar secretariaat@olijf.nl of bel 020 - 3039292
of kijk op www.olijf.nl.
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informatie
lotgenotencontact
belangenbehartiging

Samen sta je niet alleen

Olijf, netwerk voor vrouwen met
gynaecologische kanker
Elk jaar horen ca. 4.500 vrouwen dat zij een vorm van gynaecologische kanker hebben.

Prof. dr. Roy Kruitwagen (59) is gynaecologisch oncoloog in het Maastricht

Gynaecologische kanker heeft meestal enorme impact. Vrouwen ervaren allerlei andere

UMC+. Al jaren zet hij zich in voor vrouwen met gynaecologische kanker.

-vaak ernstige- fysieke en psychosociale gevolgen van kanker en de behandelingen.

Professor Kruitwagen vindt dat de samenwerking tussen medici, patiënten én

Zo worden vrouwen ongewild kinderloos, verliezen ze hun zekerheden en ervaren ze angsten

belangenorganisaties beter kan. “We kunnen nog veel van elkaar leren.”

en problemen met relaties en seks, maar ook diverse fysieke problemen. Olijf is er dan voor ze.
En Olijf maakt -net als u- alles bespreekbaar en helpt vanuit haar eigen ervaring en kennis.

Samen zetten we ons bij Olijf vanuit een onafhankelijke positie in voor alle (ex-)patiënten met
gynaecologische kanker. Olijf werkt aan preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact
en natuurlijk belangenbehartiging.

Als zorgprofessional kunt u een
onvervangbare rol
vervullen in het
leven van kankerpatiënten.

‘Wat artsen belangrijk vinden, komt
niet altijd overeen
met wat de patiënt
belangrijk vindt’

We willen dat hierdoor minder vrouwen ziek
worden en komen te overlijden en dat de (na-)
zorg en kwaliteit van leven voor patiënten sterk
verbetert. Maar ook dat patiënten centraal
komen te staan in de zorg.
Voor patiënten willen we dat zij zich gesteund
voelen, dat zij met informatie geïnformeerde
keuzes kunnen maken en zich krachtig genoeg
voelen om hun stem te laten horen en de regie
te nemen in hun leven of levenseinde.

“Patiënten begeleiden met een groot probleem
in combinatie met complexe chirurgie; deze
twee uitdagingen maken mijn vak zo mooi en
dankbaar. Maar er valt nog veel werk te verzetten. Zo stijgt het aantal vrouwen met baarmoederkanker nog altijd – vermoedelijk door de
vergrijzing en de toename van ons BMI. Zeker
eierstokkanker is en blijft een sluipmoordenaar.

‘Het is voor een
patiënt haast van
levensbelang om zich
gesteund te voelen.’
Daphne (57)

In 70 procent van de gevallen wordt deze te laat
ontdekt en zijn er al uitzaaiingen. Dit komt mede
doordat de klachten van dit type kanker vaak
niet als zodanig herkend worden en worden
beschouwd als onschuldige kwaaltjes. Ondanks
alle moderne technieken lukt het dan ook nog
niet om het aantal vrouwen met een gevorderd
stadium eierstokkanker omlaag te krijgen.”
Waardevol werk: Olijf brengt
gynaecologische kanker continu
onder de aandacht
“Accepteren dat je ziek of stervende bent; dat
zijn heftige processen. Gelukkig is er toenemen-

de aandacht voor deze aspecten van het ziek
zijn. Patiënten worden steeds vaker gewezen
op bestaande lotgenotenbijeenkomsten,
netwerken en stichtingen als Olijf. Een ontwikkeling die ik toejuich, want zulke instanties
kunnen een belangrijke rol spelen in het verwerkingsproces. Daarnaast heeft Olijf nog een
belangrijke waarde: ze brengt gynaecologische
kanker continu onder de aandacht. Dat is hard
nodig, willen we dat er meer wetenschappelijk
onderzoek wordt gedaan. Onderzoek is namelijk dé manier om iets te bereiken, zowel qua
preventie als behandeling en genezing.”
Van elkaar leren
“Dat er door Olijf steeds meer aandacht voor
gynaecologische kanker komt, vind ik een zeer
positieve ontwikkeling. In 2014 zijn we gestart
met een landelijke registratie van gynaecologische tumoren waaraan ook patiënten hun
ervaringen kunnen toevoegen. Hoe ervaren zij
hun behandeling en contact met het behandelend team? Ik ben van mening dat we veel van
elkaar kunnen leren. Want wat een dokter belangrijk vindt, komt niet altijd overeen met wat
de patiënt belangrijk vindt. Daar valt nog veel
winst te behalen. Dankzij een netwerk als Olijf
is het voor ons artsen makkelijker om patiënten
te benaderen. Zodoende kunnen we onze zorg
verbeteren. En daar is iedereen bij gebaat.”

