Seks in
  je gesprek
Legt jullie zorgteam het onderwerp
Seksualiteit & intimiteit op tafel?
Programma Roze Olifant
helpt bij borstkanker dit beter en
gemakkelijker te bespreken.
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Mocht u vragen hebben over geneesmiddelen van Pfizer, neem dan contact op
met Pfizer Medische Informatie via 0800 633 46 36.
Wilt u een bijwerking melden, neem dan contact op met Pfizer Drug Safety
via info@pfizer.nl of bel met 010 4064290.
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Roze Olifant in?
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Toolbox Roze Olifant

Hoe werkt het?

Seksualiteit is vaak ‘de olifant in de kamer’:
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De Roze Olifant - Achtergrond
Begin 2018 bracht Borstkankervereniging Nederland (BVN) de brochure Seksualiteit en intimiteit
bij borstkanker uit. Er was direct grote vraag naar deze brochure. In vervolg hierop is een
educatietraject gestart om zorgverleners beter uit te rusten voor een gesprek over seksualiteit.
In november 2018 vond een expertmeeting plaats: Seks in je gesprek – tot hoe ver reikt jouw
expertise? Verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten oncologie, oncologen en seksuologen
kwamen bijeen om kennis op te doen en te delen. De best practices en wensen uit deze expertmeeting hebben geleid tot deze toolbox, die je kan ondersteunen om seksualiteit en intimiteit
binnen je oncologisch zorgteam op de kaart te krijgen. Zo kunnen we de zorg voor borstkankerpatiënten verder verbeteren.

De Roze Olifant is een samenwerkingsproject van de werkgroep Seks in je gesprek, gevormd
door vertegenwoordigers van Borstkankervereniging Nederland (BVN), Sick and Sex, zorgverleners die passie hebben voor het onderwerp en Pfizer Oncology.
Ben je als team geïnteresseerd en bereid om tijd te investeren in het onderwerp seksualiteit en
intimiteit bij borstkanker, laat het ons weten via bijgaande antwoordkaart!

Of kijk op www.seksinjegesprek.nl

