
Cijfers over de gevolgen van eierstokkanker 

Eierstokkanker en de behandeling ervan kunnen zowel lichamelijke als 

emotionele gevolgen hebben. Waar iemand last van krijgt, is moeilijk te zeggen. 

Dat kan voor iedere patiënt anders zijn. 

Op deze pagina lees je hoeveel procent van de vrouwen last heeft van bepaalde 

gevolgen na de behandeling. Een behandeling bestaat vaak uit een operatie, of 

een operatie en chemotherapie. 

Lichamelijke en mentale gezondheid 

Meer dan 4 op de 10 vrouwen heeft last van vermoeidheid na de behandeling. 

Minder vrouwen hebben last van neuropathie, angstklachten en sombere 

gevoelens. 

Ernstige vermoeidheid, neuropathie en angstklachten komen ook voor bij 

vrouwen die geen kanker hebben gehad, maar minder. Ze hebben wel even vaak 

last van sombere gevoelens.  

 

Figuur 1: Fysieke en mentale gezondheid 

 

Intimiteit en seksualiteit 

Ongeveer 6 op de 10 vrouwen zegt geen zin in seks  hebben. Van de vrouwen 

die geen kanker hebben gehad en dezelfde leeftijd hebben, zegt ongeveer 4 op 

de 10 dat ze geen zin in seks hebben. Dat is een verschil van ongeveer 20%. 

Van de vrouwen die eierstokkanker hebben gehad en wel seks hebben, heeft iets 

meer dan 4 op de 10 geen plezier in seks. De meeste vrouwen die geen kanker 

hebben gehad en wel seks hebben, hebben wel plezier in seks. 
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Figuur 2: Intimiteit en seksualiteit 

 

Belemmeringen in het functioneren 

Ongeveer 1 op de 3 vrouwen ervaart problemen in de dagelijkse bezigheden 

zoals (vrijwilligers)werk en hobby’s. En 1 op de 5 vrouwen ervaart problemen in 

haar sociale leven. 

1 op de 6 vrouwen heeft last van problemen met denken na de behandeling, 

zoals iets onthouden of je aandacht ergens bij houden (cognitieve problemen). 

Vrouwen die geen kanker hebben gehad, hebben minder vaak last van deze 

problemen. 

Figuur 3: Belemmeringen functioneren 
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Gevolgen naar type behandeling 

Welke behandeling iemand heeft gehad, heeft invloed op de gevolgen die iemand 

ervaart. Vooraf is niet te voorspellen of iemand ook echt last gaat krijgen van 

een bepaald gevolg. 

Na een operatie en chemotherapie hebben meer vrouwen klachten dan wanneer 

de behandeling alleen uit een operatie bestaat. 

Iets meer dan een kwart van de vrouwen heeft last van vermoeidheid na een 

operatie. Na een operatie èn chemotherapie heeft bijna de helft van de vrouwen 

last van vermoeidheidsklachten. 

Voor neuropathie en problemen bij dagelijkse bezigheden geldt ook dat de 

vrouwen na een operatie en chemotherapie meer klachten hebben dan na alleen 

een operatie. 

 

Figuur 4: Gevolgen naar type behandeling 

 

 

Gevolgen naar tijd sinds diagnose 

In de eerste twee jaar na diagnose hebben vrouwen het vaaks last van de 

gevolgen. Een aantal vrouwen blijft langer klachten houden.  

Meer dan 1 op de 5 vrouwen heeft 4 tot 6 jaar na de diagnose nog last van 

vermoeidheid en neuropathie. 
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Figuur 5: Gevolgen naar tijd 

 

Hulp en ondersteuning 

Ervaar je één of meerdere van bovenstaande problemen dan kan je hulp 

zoeken. Kijk voor meer informatie op Vind hulp bij kanker,. 

Wil je meer informatie over deze cijfers en de studies? Kijk dan op: 

• IKNL 

• Profielstudie 

 

https://iknl.nl/kankersoorten/eierstokkanker/leven-na-kanker
https://www.kanker.nl/artikelen/www.profielstudie.nl

