Eierstokkanker keuzekaart

Anti-kanker behandeling

Mogelijkheden

De standaard antikanker behandeling voor
eierstokkanker is een
combinatie van een operatie
en chemotherapie.

Wat houdt de
behandeling
in?

Operatie

Of u eerst een operatie krijgt
en daarna de chemotherapie
of andersom, hangt af van
uw persoonlijke situatie.
Uw dokter geeft aan wat uw
mogelijkheden zijn.

6 keer, elke 3 weken

Starten met chemotherapie

3 keer,
elke 3 weken

3 keer,
elke 3 weken

Behandeling van klachten,
geen anti-kanker behandeling
De behandeling is gericht op het
verminderen van uw klachten. De
ziekte breidt zich ondertussen uit.

Als uw behandelteam denkt dat de
kans groot is dat alle zichtbare ziekte
kan worden weggehaald. Pas tijdens de
operatie wordt duidelijk hoeveel ziekte
weggehaald kan worden.

Als uw behandelteam inschat dat niet
alle zichtbare ziekte weggehaald kan
worden in een operatie. Of als de
operatie voor u nu te zwaar is. Na 3
kuren beoordeelt uw behandelteam
of u geopereerd kan worden.

U kunt ervoor kiezen om u alleen te
laten behandelen tegen uw klachten.
Bijvoorbeeld als de anti-kanker
behandeling te zwaar is.

Wat zijn de
voor- en
nadelen?

• Als alle ziekte kan worden weggehaald
geeft dit mogelijk een langere
overleving
• Risico op tweede operatie als ziekte
niet kan worden weggehaald
• Verhoogd risico op complicaties na
operatie
• Verhoogd risico op darmoperatie en
stoma

• Verlaagd risico op complicaties na
operatie
• Verlaagd risico op stoma

• Geen last van bijwerkingen van antikanker behandeling
• Eﬀect van de behandeling is vaak
tijdelijk
• Uw conditie wordt steeds slechter

Welke
aanvullende
behandeling is
er nog meer?

Sommige vrouwen komen in aanmerking voor chemotherapie via de
buikholte. Dit geeft een langere overleving. Het zijn zware behandelingen
met extra bijwerkingen. Bespreek met uw behandelteam of u hiervoor in
aanmerking komt en wat u daarbij belangrijk vindt.

Chemotherapie zijn
medicijnen die zorgen
dat kankercellen worden
gedood en uitbreiding van
de ziekte wordt geremd.

Welke volgorde?

Starten met operatie

Wanneer komt
u ervoor in
aanmerking?

Met de operatie wordt zoveel
mogelijk zichtbare ziekte uit
uw buik gehaald. Dit gebeurt
via een snee in uw buik.

Chemotherapie

U heeft gehoord dat u hoog stadium eierstokkanker heeft. Deze
keuzekaart kan u en uw dokter helpen om de mogelijkheden te bespreken.

IP chemotherapie wordt via een
buikkatheter direct in de buikholte
toegediend. U krijgt dit in combinatie
met de chemokuren via infuus.
Wat is uw
levensverwachting?

Bij HIPEC wordt de buikholte 1,5
uur gespoeld met verwarmde
chemotherapie aan het einde van
de operatie.

Na een anti-kankerbehandeling keert bij een groot aantal vrouwen de ziekte
toch weer terug. Vooraf is moeilijk te zeggen bij wie dat gebeurt en wanneer.
Soms is dat al na enkele maanden, maar meestal binnen 5 jaar. Genezen kan dan
niet meer. Er zijn meestal nog wel levensverlengende behandelingen mogelijk.

Uw levensverwachting is
enkele maanden.
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