
Vaginale veranderingen
Informatieblad in het kader van antikankertherapie.

Omschrijving
Hormonen zijn natuurlijke stoffen die je lichaam produceert. Ze regelen een groot aantal lichaamsfuncties, zoals ons 
bloedsuikermetabolisme, botgroei of de melkproductie. Voor sommige kankers is het zo dat juist deze hormonen 
de kankercellen doen groeien. Vandaar dat er geprobeerd wordt om de hormoonproductie te verminderen of stil te 
leggen. Hierdoor kunnen er zich allerlei bijwerkingen voordoen zoals vaginale veranderingen.

Oestrogenen zorgen voor de waterhuishouding van de vagina. Wanneer deze uitgeschakeld worden, kan dit droogte 
en irritatie geven in de vagina. Dit kan infecties in de hand werken en pijn geven bij het vrijen. Bij een minderheid van 
de vrouwen kan het zijn dat er juist overvloedig vaginaal verlies is met uitwendige irritatie als gevolg.

Wat kan je zelf doen?
• Een goede intieme hygiëne is belangrijk. Gebruik geen geparfumeerde, agressieve zepen.
• Tijdens het vrijen kan je gebruik maken van een glijmiddel om wrijving te verminderen. Dit moet voldoende 

aangebracht worden. Let wel, het glijmiddel mag geen hormonen bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lubexxx®, 
KY-gel®, Lubrilan®, amandelolie, kokosolie, cacaoboter. Alle producten zijn te verkrijgen in de apotheek, sommige 
producten vind je in een natuurwinkel.

• Indien je last hebt van vaginale droogte bij je dagelijkse activiteiten, kan je een vaginale bevochtiger gebruiken 
om je vochtbalans te verbeteren. Deze producten dien je meestal gedurende 10 dagen dagelijks aan te brengen. 
Daarna is een dosis om de 3 dagen voldoende. Enkele voorbeelden zijn: Cicatridina®, Multi-Gyn Liquigel®, Mithra 
Intim®, Premeno Duo®, … . Alle producten zijn te verkrijgen bij je apotheek.

• Erover praten helpt. Gun jezelf, en ook je partner, de nodige tijd om te leren omgaan met de veranderingen in je 
lichaam.

Waar kan je terecht?
• Vraag advies aan je (huis)arts of verpleegkundige indien je hier veel last van hebt.
• Verpleegkundig team DE2, tel. 012 39 72 63 of 012 39 72 86 na 16.00 uur.
• Verpleegkundig team E2 Dagziekenhuis:, tel. 012 39 63 60.
• Je kan ook je oncocoach hierover aanspreken op het nummer 012 39 66 24.
• Als je merkt dat een veranderde seksualiteit een probleem dreigt te worden, aarzel dan niet om via je arts, 

verpleegkundige of oncocoach een doorverwijzing naar een onco-psychologe te vragen. Je kan hen ook 
rechtstreeks contacteren via het algemeen nummer van het ziekenhuis 012 39 61 11.


