
Ik heb gekeken 
wat ik zelf kon 
doen om een beetje 
controle over de 
situatie te krijgen.’
Mireille 

‘

INFORMATIE
voor vrouwen met 
gynaecologische 
kanker

OLIJF IS ER VOOR JOU!

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 staat er niet alleen 
voor: Olijf, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker, helpt je graag.
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Olijf is aangesloten bij:

Leven met gynaecologische kanker roept 
veel vragen op. Welke behandelingen zijn 
er mogelijk? Welke gevolgen heeft het 
voor mijn seksleven? Kan ik nog kinderen 
krijgen? Olijf helpt je bij deze en andere 
vragen. Op onze website Olijf.nl staat veel 
(praktische) informatie over de verschillen-
de vormen van gynaecologische kanker 
en hun behandelingen. Je vindt er ook 
informatie over mogelijke gevolgen, zoals 
verandering in seksualiteit, blaas- en darm-
klachten en de overgang. 

Ervaringen delen
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 onze website en in de 
gespreksgroepen op Kanker.nl kun je erva-
ringen en tips van andere vrouwen lezen. 
Uiteraard kun je ook jouw verhaal delen. 

Persoonlijk contact
Wil je graag in contact komen met onze 
vrijwilligers? Dat kan! Kijk binnenin deze 
folder welke mogelijkheden we bieden.  

Belangenbehartiging
Olijf wil de kwaliteit van zorg en leven van 
vrouwen met gynaecologische kanker ver-
beteren. Daarom bevordert Olijf de samen-

werking tussen onderzoekers, zorgverle-
ners, 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 bij nascholing van 
zorgverleners om ons verhaal te vertellen.

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     

WORD DONATEUR 
VAN OLIJF
Steun ons werk en 
word donateur! 

Olijf.nl

Zo kunnen wij nog meer vrouwen 
helpen. Je bent al donateur voor  
€ 25,- per jaar. Ga naar Olijf.nl bij 
‘steun ons’ en word donateur. 
Of scan de QR code.



BIJ OLIJF VIND JE VROUWEN ZOALS JIJ
Welke vorm van gynaecologische kanker je ook hebt en in welke fase van je behandeling 
of herstel je zit, bij Olijf vind je vrouwen zoals jij. Op Olijf.nl vind je hun verhalen en veel 
informatie. En wil je je hart luchten of heb je een vraag? Dan zijn we 7 dagen per week 
bereikbaar. Je staat er niet alleen voor.

CONTACT MET OLIJF
Heb je een vraag, wil je je hart luchten of heb je behoefte aan contact met iemand die 
herkent wat jij doormaakt? Maak dan gebruik van ons lotgenotencontact! 

Bel de Olijflijn op 020-303 92 92. Onze vrijwilligers zijn allemaal ervaringsdeskundigen 
en zitten 6 dagen per week klaar om naar jouw verhaal te luisteren of je vragen te 
beantwoorden.

Lotgenotencontact per WhatsApp. Je kunt ons ook een WhatsApp sturen op nummer 
020- 303 92 92. 

Lotgenotencontact per mail. Wil je je vraag liever per mail stellen? Stuur dan je bericht 
naar: lotgenoten@olijf.nl 

Vaste buddy. Heb je behoefte aan een vast contact met een lotgenote? Iemand die zelf 
heeft meegemaakt en herkent wat jij nu doormaakt? 
Meld je dan aan voor een buddy van Olijf.

De verhalen van deze en veel andere vrouwen kun je lezen op Olijf.nl.

‘Ik zet me als vrijwilliger in 
voor Olijf. Zo buig ik mijn 

situatie, het leven met kanker, 
om naar iets positiefs.’

Lenneke

‘Mijn toekomst is anders, 
doordat ik geen kinderen 
meer kan krijgen. Maar ik 
durf weer risico’s te nemen  
en te genieten, zonder bang 
te zijn dat er iets ergs staat 
te gebeuren.’
Samantha

‘Ik had nog nooit gehoord 
van vaginakanker. Op gynae-
cologische kanker rust nog 
steeds een taboe.’
Helma

Hoewel mijn arts zegt dat ik 
erop kan vertrouwen dat de 

kanker niet meer terugkomt,
blijf ik kanker doodeng vinden. 

Vertrouwen moet groeien.’
Maaike

‘Ik geniet nu veel meer van 
kleine dingen. Ik leef veel 

bewuster, maar ben wel 
minder onbevangen.’

Jolanda

‘Word ik de oude? Niet 100%, 
maar ik probeer de beste 
versie van mezelf neer te  
zetten. En anders is het 
ook goed genoeg.’
Margo

Scan de QR code 
voor meer info:

Olijf.nl

EileiderEileider

Eierstok

Baarmoeder

Baarmoederhals

Vulva /  
schaamlippen

Vagina

Eierstok

GYNAECOLOGISCHE KANKER IN CIJFERS
Jaarlijks krijgen circa 4.800 vrouwen de diagnose gynaecologische kanker. 

• baarmoederkanker, circa 2.000 diagnoses per jaar
• baarmoederhalskanker, circa 900 diagnoses per jaar
• eierstokkanker, circa 1.300 diagnoses per jaar (incl. eileiderkanker)
• vulvakanker / schaamlipkanker, circa 400 diagnoses per jaar
• vaginakanker, circa 65 diagnoses per jaar


