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1. voorwoord
Er is bij u eierstokkanker vastgesteld. Dit zal bij u en uw naaste(n) allerlei emoties 
oproepen. En waarschijnlijk ook veel vragen. Met dit supplement willen we u zo goed 
mogelijk voorbereiden op wat u te wachten staat. Hierdoor kunt u beter meedenken 
en meebeslissen over wat er met u gebeurt. Maar niet iedereen wil dat. Sommige 
mensen hebben bijvoorbeeld liever dat hun behandelend arts beslist over wat het 
beste voor hen is. Ieder mens verwerkt zijn of haar ziekte anders. Er zijn geen goede 
of foute manieren om dat te doen. U kiest zelf een manier die bij u past. Ook bepaalt u 
zelf in hoeverre u over bepaalde zaken geïnformeerd wilt worden.
 
Er bestaan drie supplementen over eierstokkanker: algemene informatie, operatiefase 
en controlefase. Dit supplement geeft u algemene informatie over uw ziekte en be-
handeling. Het kan een hulpmiddel zijn bij de gesprekken tussen u en de verschillende 
zorgverleners waar u mee te maken krijgt. Als u uitgebreidere informatie wilt over 
eierstokkanker, vraagt u hier dan gerust om bij uw behandelend arts of verpleegkun-
dige.
  
2. Wat is eierstokkanker?
In het eerste deel van de informatiewijzer Oncologie staat kort uitgelegd wat kanker is. 
In deze folder leggen we uit wat eierstokkanker is.
 
De geslachtsorganen van de vrouw bestaan uit de baarmoeder, eileiders, 
vagina(schede) en eierstokken. Dit zijn de inwendige geslachtsorganen. De kleine en 
grote schaamlippen, de clitoris (kittelaar) en de ingang van vagina behoren tot de 
uitwendige geslachtsorganen.
 
De eierstokken zijn de kleine ovale organen. Voor de overgang kunnen deze vijf centi-
meter lang zijn en drie centimeter breed. Na overgang worden de eierstokken kleiner. 
De eierstokken maken hormonen aan. Ook vormen ze eicellen en zorgen ze dat de 
eicellen rijpen.
 
Er bestaan goedaardige en kwaadaardige gezwellen van de eierstokken. Goedaardige 
gezwellen kunnen bijvoorbeeld bepaalde cystes (met vocht gevulde holtes) aan een 
eierstok zijn. Deze bespreken we in dit supplement niet.
 
3. Uitzaaiingen
U kunt eierstokkanker krijgen aan een of aan beide eierstokken. Als de tumor gaat 
uitbreiden dan gebeurt dit vooral in de buikholte. De buikholte en de buikorganen zijn 
bekleed met buikvlies. Hierop kunnen uitzaaiingen ontstaan die zich daar kunnen uit-
breiden. Via het lymfestelsel kunnen de uitzaaiingen uitbreiden naar de lymfeklieren. 
Dit gebeurt met name in het bekken en achter in de buikholte. Vanuit lymfeklieren kan 
de tumor uitzaaien naar andere organen. Uitzaaiingen via bloed komen bij eierstok-
kanker zelden voor.
 
4. Welke stadia zijn er?
Het is belangrijk om te weten in welke fase de ziekte is. Dit bepalen we door te kijken 
naar:
•	 de plaats en grootte van de tumor;
•	 of de tumor is doorgegroeid in  het omringende weefsel;
•	 of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren en/of andere organen.
 



Bij eierstokkanker zijn er vier stadia. Pas tijdens een operatie kunnen we definitief 
aangeven in welk stadium de ziekte is. Deze operatie noemen we dan ook de sta-
diëringsoperatie. De uitkomsten van andere onderzoeken gebruiken we ook bij het 
vaststellen van het stadium.
 
De vier stadia van eierstokkanker zijn:
•	 stadium I: de tumor is beperkt tot een of beide eierstokken;
•	 stadium II: De tumor is doorgegroeid in andere organen in het kleine bekken;
•	 stadium III: er zijn uitzaaiingen in de buikholte buiten het kleine bekken;
•	 stadium IV: er zijn uitzaaiingen van eierstokkanker ergens anders in het lichaam, 

bijvoorbeeld in de longen.
 
5. Wat zijn de oorzaken van eierstokkanker?
Dé oorzaak van eierstokkanker is niet bekend. Uit onderzoek blijkt dat de ziekte vaker 
voorkomt bij vrouwen die geen of weinig kinderen hebben gekregen. Er zijn aanwijzi-
gen dat een groot aantal zwangerschappen het risico op het krijgen van eierstokkan-
ker vermindert. Net zoals het gebruik van de anticonceptiepil.
 
6. speelt erfelijkheid een rol?
Bij 5-10 % van vrouwen met eierstokkanker speelt erfelijkheid een rol. Bij erfelijke ei-
erstokkanker in de familie kan er ook sprake zijn van erfelijke borstkanker. We denken 
aan erfelijke eierstokkanker wanneer:
•	  we bij iemand op relatief jonge leeftijd (voor 50e jaar) eierstokkanker vaststellen;
•	  er verschillende familieleden in verschillende generaties eierstokkanker en/of 

borstkanker hebben gehad;
•	 een vrouw zowel eierstokkanker als borstkanker krijgt;
•	 kanker in beide borsten wordt vastgesteld. Dit kan bij allebei tegelijkertijd of met 

enige tijd ertussen zijn;
•	 in de familie bij een of meer mannen borstkanker voorkomt.
 
7. is eierstokkanker besmettelijk?
Eierstokkanker is niet besmettelijk. Ook door geslachtsgemeenschap is geen besmet-
ting mogelijk.
 
8. hoe behandelen we eierstokkanker?
De behandelingen voor eierstokkanker zijn:
•	 operatie (chirurgie);
•	 behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen (chemotherapie);
•	 een combinatie van operatie en chemotherapie.
 
Bestraling (radiotherapie) gebruiken we bij eierstokkanker zelden.
 
9. Wat is het doel van de behandeling?
Een behandeling om u te genezen noemen we een curatieve behandeling. Onder-
deel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn. Dit noemen we een adjuvante 
behandeling. Bijvoorbeeld een chemotherapie na een operatie. Deze heeft als doel om 
eventueel niet waarneembare uitzaaiingen te bestrijden. Ook vermindert hierdoor de 
kans op terugkeer van de ziekte. Of u kunt chemotherapie krijgen voor de operatie om 
de tumor te verkleinen. Een behandeling voorafgaand aan een ingreep noemen we 
een neo-adjuvante behandeling.
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Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, is een palliatieve behandeling 
mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en / of verminde-
ring van de klachten.
 
Informatie over de operatie en chemotherapie vindt u in aparte supplementen.
 
10. Wat zijn de genezingskansen?
Wanneer we de ziekte in een vroeg stadium ontdekken, bestaat er een goede kans op 
genezing. In een verder gevorderd stadium zijn de genezingskansen minder gun-
stig. Vijf jaar na de behandeling van eierstokkanker in een verder gevorderd stadium 
leeft gemiddeld nog 35% van de vrouwen. Vrouwen bij wie de zichtbare uitzaaiingen 
konden worden verwijderd hebben een gunstiger toekomstverwachting: na vijf jaar is 
60-70% van hen nog in leven.
 
Overlevingspercentages zeggen iets over de gemiddelde van een grote groep men-
sen. Maar per persoon kan het anders zijn. Van tevoren is nooit te zeggen of iemand 
bij de groep hoort die van eierstokkanker genezen is of bij de groep bij wie de kanker 
terugkomt.
 
Als u niet volledig kunt genezen, dan wordt eierstokkanker een soort chronische 
ziekte. Bespreek daarom uw klachten met de arts om zo lang mogelijk een goed leven 
te hebben.
 
11. hoe gaat het nu verder?
U krijgt binnenkort een oproep voor de opname in verband met de operatie of een 
oproep met de internist-oncoloog voor het starten met de chemotherapie.
 
12. heeft u vragen?
Als u vragen heeft, of voelt zich onzeker of angstig, dan kunt u contact opnemen met 
de oncologisch gynaecologie verpleegkundige.  Telefoonnummer (073) 553 3872.
 
13. lotgenotencontact
Veel patiënten hebben behoefte aan contact met een lotgenoot: iemand die uit eigen 
ervaring weet en voelt wat u heeft doorgemaakt. Het delen van angst, onzekerheid 
en/of het uitwisselen van ervaringen kan een belangrijke steun zijn. Dit kan zowel 
telefonisch als in een persoonlijk gesprek plaatsvinden.  
 
In het algemene supplement over kanker vindt u adresgegevens van verschillende 
stichtingen die u hiermee kunnen helpen. Een specifieke stichting voor vrouwen met 
gynaecologische kanker is Olijf. Deze gegevens vindt u hieronder:
 
Stichting Olijf
Netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker.
Postbus 1478
1000 BL  Amsterdam
http://www.olijf.nl/
Hulplijn: 0800 – 022 66 22
Secretariaat:  0800 – 23 56 54 53
E-mail: olijf@olijf.nl
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