Late effecten na een kankerbehandeling

De ELEGANT-poli
helpt u verder

“Bij circa 65 procent
van de vrouwen
verminderen de klachten”
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Vochtophoping in de benen

Eén op de acht vrouwen heeft last van nare bijwerkingen na de behandeling van gynaecologische
kanker. Zij krijgen bijvoorbeeld last van de darmen, de blaas of zij ervaren seksuele problemen. Voor
deze vrouwen is de ELEGANT-poli in het leven geroepen. Ongeveer 65 procent van de patiënten die de
ELEGANT-poli bezoeken, ervaart vermindering van de klachten na behandeling bij deze polikliniek.

Door de operatie en bestraling van de lymfeklieren kan
vochtophoping in het onderlichaam en in de benen ontstaan. Dit wordt ook wel lymfoedeem genoemd. Fysiotherapie kan de klachten soms verminderen.

Seksuele klachten
Door de behandeling in het gynaecologische gebied
kunnen vaginale klachten ontstaan. De vagina kan

De ELEGANT polikliniek
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chemotherapie raken de darmen geïrriteerd en hierdoor

een nieuwe prettige situatie te vinden.

degelijk kunnen beïnvloeden. Met de Innovatie Impuls
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Wat zijn deze late klachten na de behandeling
van gynaecologische kanker?

vaker aandrang is om te plassen. Het tegenovergestelde

‘Na de behandeling van gynaecologische kanker kunnen

wordt gevoeld. Dit kan leiden tot urineverlies. Daarnaast
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kan ook gebeuren, dat geen aandrang tot plassen meer

Bovenste rij v.l.n.r.: N. Doornik (diëtist), Dr. L.R.C.W van Lonkhuijzen (gynaecoloog), F. Potijk (oncologie- en oedeemfysiotherapeut).
Middelste rij: Prof. Dr. E.M.T. Laan (GZ-psycholoog en Seksuoloog),
Dr. J.M. Tromp (Oncoloog), W.G.M. van der Ham (Casemanager
Radiotherapie).
Onderste rij: Dr. K.M.A.J. Tytgat (Maag-Darm-Lever arts),
Dr. G.H. Westerveld (Radiotherapeut), Drs. J.J. Laan (Radiotherapeut i.o.), Drs. L.C. Gerbrandy (Uroloog).

in een nog dieper gat terecht komt. In deze gevallen kan
het helpen om met een seksuoloog te praten.’

Hoe ziet het behandelend team eruit?
‘Deze late effecten zijn doorgaans een combinatie van
veel verschillende factoren. Daarom wordt ook vanuit
verschillende specialismen gezocht naar de oorzaken. Het
multidisciplinaire team bestaat uit verschillende artsen
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