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Sinds het begin van de corona-uitbraak volgde Stichting
Olijf de ontwikkelingen als belangenbehartiger voor
vrouwen met gynaecologische kanker op social media en
fora. Aan bod kwamen afspraken die omgezet werden
naar een telefonisch consult, uitgestelde behandelingen
en het stoppen van de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker.

Patiëntervaringen
Op de fora was veel begrip dat nu niet alles kon. We lazen
ook dat vrouwen het verstandig vonden om geen risico’s ‘op
te zoeken’, mits uitstel verantwoord was. Tegelijkertijd
vonden veel vrouwen het ook vervelend dat controles (soms
de eerste na een behandeling) werden uitgesteld.
Vragen van vrouwen via kanker.nl konden goed doorleiden
naar onze medische adviseur. In gesprekken over de situatie
en de enquête van onze koepel NFK kwam wel naar voren
dat er onderhuids meer zorgen waren. Treffend is de uitspraak van een van onze lotgenoten in haar blog.1
...‘Dat sommige mensen misschien niet in aanmerking
zouden komen voor een IC (ik natuurlijk, was mijn eerste
gedachte). Dat er misschien keuzes gemaakt moesten
worden. Ik hoorde over uitgestelde behandelingen van lotgenoten en ik dacht nu kan ik vast helemaal achteraan de rij
aansluiten.’...
Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis de nodige slapeloze nachten veroorzaakt bij onze patiëntengroep.

Inbreng van Olijf
Medio maart werd Stichting Olijf door de NVOG/WOG geïnformeerd dat er werd nagedacht over 'hoe om te gaan met
de oncologische zorg?' Kort daarop werden we gevraagd
mee te denken over de gevolgen van corona. Denk daarbij
aan het opstellen van informatie voor patiënten en komen
tot een aanpak welke oncologische behandelingen door
moeten gaan als de capaciteit op de OK’s en IC’s beperkt is.
De WOG maakte hierover patiëntinformatie voor de Olijfwebsite samen met de ervaringsdeskundigen van Olijf.2
Wat betreft uitstel van behandelingen pleitte Olijf voor een
landelijk beleid met:
- Duidelijkheid over zorg die niet uitgesteld kan worden
zonder (blijvende) gevolgen en over zorg die misschien
extra risico’s heeft omdat de weerstand minder wordt.
- E erlijke informatie aan individuele patiënten en hen actief
betrekken bij de te maken keuzes.
-G
 een regionale verschillen: in overleg met de patiënt verplaatsen naar een ander ziekenhuis of een alternatieve
aanpak als behandeling niet in het eigen ziekenhuis kan.
- Onderzoek naar eventuele gevolgen van deze situatie.

Voor het herstarten van de bevolkingsonderzoeken heeft
Olijf het standpunt dat:
- E en onderzoek mogelijk moet zijn bij een verdenking van
baarmoederhalskanker, ook als de algemene bevolkingsonderzoeken nog niet zijn opgestart.
-H
 et algemene bevolkingsonderzoek alleen kan starten als
een vervolgbehandeling mogelijk is.
-D
 e onderzoeken ingehaald moeten worden en niet overgeslagen.
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Stichting Olijf
Olijf biedt als netwerk steun en informatie aan vrouwen
die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun
naasten. Vormen van gynaecologische kanker zijn eierstokkanker, baarmoederhalskanker, baarmoederkanker,
vulvakanker of vaginakanker. Olijf wil op basis van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan preventie en goede
kwaliteit van zorg en leven. Olijf doet dit door
- Informatie verzamelen en beschikbaar stellen via de
website, in het Olijfblad, in folders en op social media en
op bijeenkomsten voor lotgenoten.
- Gastlessen en lezingen geven in ziekenhuizen voor verpleegkundigen in opleiding, oncologisch verpleegkundigen
en gynaecologen.
- Lotgenotencontact. 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.
- Belangenbehartiging. Olijf zorgt voor belangenbehartiging bij het verbeteren van kwaliteit van zorg en leven van
vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en
hun naasten.
Contact
secretariaat@olijf.nl
Verklaring belangenverstrengeling
Auteur verklaart dat er geen sprake is van (financiële)
belangenverstrengeling.
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