
Hoe werkt de tijdslijn?
Deze tijdslijn laat in één oogopslag zien wat vrouwen met gynaecologi-
sche kanker tegen kunnen komen. Van de onzekerheid rond de diagnose 
tot en met de gevolgen op de lange termijn. Fasen en gevolgen liggen 
niet vast. Iedere vrouw gaat haar eigen weg. 

De gevolgen kunnen veel impact hebben. Gelukkig is er ook veel dat je 
kan helpen, als je alert bent op wat je kunt doen als patiënt en als zorg-
verlener. Praat erover met elkaar. Of kijk op www.olijf.nl.

De tijdslijn is vooral bedoeld om in gesprek te gaan. 
Over gynaecologische kanker, over hoe het je leven op z’n kop kan zet-
ten. En over hoe we samen kunnen werken aan kwaliteit van leven.  
Nu en na de behandelingen.

Olijf, netwerk voor vrouwen 
met gynaecologische kanker

Elk jaar horen ca. 4.500 vrouwen dat zij een vorm van gynae-
cologische kanker hebben. Gynaecologische kanker heeft vaak 
enorme impact. Na de diagnose kanker worden vrouwen 
geconfronteerd met hun sterfelijkheid. Door de behandeling 
kunnen vrouwen onder andere vervroegd in de overgang raken 
en ongewild geen kinderen meer krijgen. Ook worden velen 
geconfronteerd met problemen met seks en intimiteit. Olijf is er 
dan voor ze. En Olijf helpt vanuit haar eigen ervaring en kennis.

Samen zetten we ons bij Olijf vanuit een onafhankelijke positie in voor 
preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en natuurlijk 
belangenbehartiging. 

We willen dat minder vrouwen ziek worden en komen te overlijden 
en dat de (na)zorg voor patiënten zo goed mogelijk is. Maar ook dat 
patiënten zich gesteund voelen, dat zij geïnformeerde keuzes kunnen 
maken en zich krachtig genoeg voelen om hun stem te laten horen en 
de regie te nemen in hun kwaliteit van leven of levenseinde.

Samen sta je niet alleen

‘Kanker… 
terwijl ik me 
kiplekker voelde!’
Wendy (32)

Olijf.nl
Samen sta je niet alleen

Stichting Olijf
Tel. 020 - 303 92 92
secretariaat@olijf.nl 

‘Volgens de artsen  
ben ik “genezen”,  
maar zo voelt het  
totaal niet’
Tineke (60)

Tijdslijn 
Mogelijke gevolgen van 
gynaecologische kanker

Olijf.nl 

informatie
lotgenotencontact
belangenbehartiging©Olijf 2017N

FK
L0

30



I
diagnose

startniveau welbevinden

• Informatie en uitleg 

• Poliklinische opvang 

• Second opinion 

• Informatie via Olijf 

• Professionele ondersteuning 

• Veiligheid van ziekenhuis 

• Sociale ondersteuning 

• Pijn 

• Incontinentie 

• Darmproblemen 

• Bewegingsproblemen 

• Vermoeidheid 

• Energiegebrek 

• Lymfoedeem  

• Seksuele problemen 

• Relationele problemen 

• Problemen met plassen 

• Ongewenste 

 kinderloosheid 

• Depressie 

• Angst

• Terugvallen op partner 

• Problemen met  

 werkhervatting 

• Verzekeringsartsen 

• Financiële problemen 

• Kiezen voor nieuwe  

 hobby’s 

• Neuropathie 

• Ovulatie-/cystepijn 

• Hormonale veranderingen 

• Vervroegde overgang 

• Gehoorstoornis 

• Evenwichtsstoornis 

• Slaapstoornis 

• Eenzaamheid 

• Verminderd zelfbeeld 

• Twijfel over prognose

• Leren accepteren   

 blijvend lichamelijk   

 ongemak 

• Leren leven met de   

 gevolgen van de   

 diagnose

• Evt. leren omgaan   

 met een naderend  

 levenseinde

II
therapie

OK, radio- / chemotherapie

III
lichamelijke periode

0-6 maanden na therapie

IV
psychische periode

6-9 maanden na therapie

V
variabele periode

na 9 maanden tot jaren

?

Fasen en gevolgen verlopen voor iedereen anders. Olijf kan je helpen bij 
de (preventie van) gevolgen met informatie, tips, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging.De tijdslijn is ontwikkeld door dr. Sylvia Dermout, gynaecoloog 


