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voorwoord
Gerard van oortmerssen

Voortbouwen
Mijn eerste voorwoord als voorzitter van de
Contactgroep GIST. Allereerst wil ik zeggen dat
het een voorrecht is om voorzitter van deze mooie
organisatie te mogen zijn, een club voor en door
mensen die geraakt zijn door GIST. Ook zijn dit de
eerste woorden in ons nieuwe magazine 'Leven
met GIST', de opvolger van de vertrouwde nieuwsbrief. Ik vind dit eerste nummer mooi geworden,
ik hoop u ook. Het is de bedoeling dat het visueel
aantrekkelijk is, uitnodigt tot lezen en ruim
aandacht geeft aan het menselijk aspect, bijvoorbeeld door interviews en verhalen van lotgenoten.
Het interview met onze scheidende voorzitter
Jack Asselbergs is daar een mooi voorbeeld van.
Als zijn opvolger zal ik voortbouwen op wat hij bereikt
heeft. Ik zal mij samen met het bestuur en een groeiend
aantal enthousiaste en zeer betrokken vrijwilligers
inzetten voor de belangen van alle mensen die getroffen
zijn door deze nare ziekte. Wij concentreren ons daarbij
op drie speerpunten.
Allereerst is dat informatievoorziening. Mensen die
de diagnose GIST krijgen zijn vaak radeloos, meestal
hebben ze nog nooit van deze ziekte gehoord. Dan is
het fijn als je ergens goede informatie kan vinden en
ontdekt dat er andere mensen zijn die hetzelfde hebben
meegemaakt. Die kunnen vertellen wat je ongeveer te
wachten staat en die nuttige adviezen kunnen geven.
Iedere keer als er nieuwe leden op ons forum komen
valt het me op hoe dankbaar ze zijn dat ze onze groep
gevonden hebben. Zo kom ik automatisch op het tweede
speerpunt, het lotgenoten contact. Dat is meer dan
alleen informatie uitwisselen, dat is ook elkaar emotioneel ondersteunen op het forum, de persoonlijke
ontmoeting op contactdagen, het samen leven met GIST.
We zijn van plan om de ondersteuning uit te breiden met
een telefonische hulpdienst, u leest daar elders in dit
nummer meer over. De derde pijler van ons beleid is
belangenbehartiging. We willen ons ervoor inzetten
dat alle GIST-patiënten toegang hebben tot de beste
behandeling die beschikbaar is en dat er naast de puur
medische behandeling aandacht is voor de kwaliteit van

leven. Daarnaast willen we meer dan voorheen
betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. Dat
kan op verschillende manieren: streven naar meer geld
voor GIST onderzoek, meepraten over prioriteiten in
het onderzoek, stimuleren dat patiënten participeren
in klinische testen van nieuwe medicijnen, maar ook
door informatie aan te leveren. Wij zijn de ervaringsdeskundigen, wij hebben veel informatie over wat de
ziekte en de behandeling met ons doet en het is van
belang dat die informatie bij de medici en de onderzoekers terecht komt. Daar kunnen we zelf iets aan doen.
Als kleine patiëntenorganisatie moeten we samenwerken met anderen. In Nederland werken we samen
met de andere kankerpatiëntenorganisaties van
Levenmetkanker. Samen kunnen we als het moet
een vuist maken als bijvoorbeeld de vergoeding
van dure medicijnen ter discussie wordt gesteld.
Als het specifiek om GIST gaat moeten we internationaal samenwerken, in Europa in SPAEN, wereldwijd
met de Life Raft Group en GIST Support International.
Alleen zo blijven we aangesloten bij de belangrijke
nieuwe ontwikkelingen.
Er is veel te doen.
Gelukkig bruist onze Contactgroep van levenslust.

3 | leven met gist april 2015

tekst: Marianne Schoute | beeld: Allard willemse

'Het samen delen dat
geeft kracht'
In gesprek met Jack Asselbergs
Vandaag hebben we de eer een kijkje te
nemen in het leven van Jack Asselbergs, de
man die we uiteraard allemaal kennen als
de oud-voorzitter van de Contactgroep GIST.
Maar wie is Jack nog meer hoe ervaart hij
de periode als GIST patiënt?

nadat hij met deze organisatie samen op de tandem met
zijn Captain Robert Lammers heeft deelgenomen aan de
monstertocht in de strijd tegen kanker, de Alpe d’Huzes.

Ook bij Jack werd de diagnose kanker gesteld, hoe kwam 
je erachter dat er iets niet goed zat?

Maandag middag 14.00 uur hebben we afgesproken op
het thuisadres van Jack te Zierikzee. Na een hartelijk
onthaal zitten we al gauw in een van de prachtige kamers
van het monumentale pand met uitzicht op de Oude
Haven (met eb en vloed) aan de thee met een koekje.
We raken in gesprek en al gauw blijkt Jack een gepassioneerd man, zeer veelzijdig en nog helemaal vol van zijn
periode als voorzitter van Contactgroep GIST, waarin
natuurlijk mooie resultaten zijn behaald. Het kost me
dan ook enige moeite om tussendoor wat persoonlijkere
vragen te stellen, maar we zijn een heel eind gekomen.

Gepassioneerd, zeer veelzijdig
en nog helemaal vol van zijn periode
als voorzitter van Contactgroep GIST
Jack Asselbergs, 69 jaar, na een 42-jarig huwelijk
gescheiden, trotse vader van een zoon en dochter, en
sinds 2012 ook trotse opa van twee kleinkinderen. In
zijn veelzijdigheid en passie is hij 28 jaar burgemeester
geweest van Sluis, Zierikzee en Schouwen-Duiveland
(1981-2009) waarna hij op 63-jarige leeftijd met
pensioen is gegaan. Twee maanden daarna werd hij tot
Kamerheer van Hare Majesteit de Koningin benoemd
(en nu van de Koning). Daarnaast is hij actief voor diverse
organisaties zoals Stichting Steunfonds Zeeuwse Musea,
AVROTROS, Stichting Bouwcultuurfonds Zuid Nederland
en sinds 2013 ambassadeur van Stichting 2climb2raise,
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Het begon allemaal in 2005, ik voelde me extreem moe,
en mijn vrouw zei al een poosje dat ik eens naar de
huisarts moest gaan omdat mijn ogen niet goed stonden.
In mijn drukke bestaan met alle verantwoordelijkheden
was het moeilijk voor me toe te geven, tot een goede
vriend me erop wees dat je je auto jaarlijks een APK geeft
voor o.a. de veiligheid, en dat de mens dat eigenlijk
standaard vanaf zijn 50e jaar ook zou moeten doen. Ik
ben dus naar de huisarts gegaan die me doorstuurde
voor wat onderzoeken. In eerste instantie was
ik er redelijk rustig onder, totdat de huisarts belde dat ik
meteen moest komen, nou dan weet je dat er iets niet
goed zit. Daar is het balletje gaan rollen… Onderzoeken
volgden, ik had weinig ijzer, een laag HB en moest dus
bloedverlies hebben. Ik heb een maagsonde gehad. De
uitkomst was dat er vermoedelijk een Leiomyoom zat,
een goedaardig gezwel. Er werd nog een CT-scan gemaakt.
Het gezwel bleek dwars door de maagstreek naar buiten
te lopen wat vervelende gevolgen kon hebben m.b.t. mijn
spijsvertering als het gezwel zou groeien. De maandag
erop werd ik geopereerd. Alles gebeurde binnen een week!
Gelukkig heeft men het hele gezwel weg kunnen halen.
Daarna volgde er een onderzoek door de patholoog
anatoom. Een week later werden de krammetjes (hechtingen) verwijderd en was er ook eindelijk een uitslag.
Het bleek toch kwaadaardig en een zeer zeldzaam soort
kanker, GIST. Ontdekt dankzij zeer kundige artsen, maar

omdat het zo zeldzaam is duurde het langer voordat men
wist wat het nou precies was. Gelukkig is alles operatief
verwijderd. Ik ben direct doorverwezen naar Rotterdam
en heb daarna de mogelijkheid gehad om een kleine
bijdrage te kunnen leveren aan de wetenschap door met
een trial mee te doen voor 'goed-geopereerden'. Dat hield
in dat ik nog twee jaar preventief Glivec heb geslikt, om
de kans op terugkomst te verkleinen. Nu is het standaard
protocol, dat als je goed geopereerd bent in een hogere
risicoklasse, je daarna nog drie jaar preventief Glivec krijgt.

Hoe reageerde je op de uitslag? Het lijkt me moeilijk
te accepteren?

Ik heb er ruim een maand over gedaan, ben echt door
een heel diep dal gegaan. Angst, hoe lang heb ik nog
te leven? Krijg ik pijn? Een operatie… De eerste maand
wilde ik niemand zien en heb verplichtingen afgezegd
om met mezelf in het reine te komen. Intussen had ik
gesprekken met mijn arts, en werd duidelijk dat er toch
redelijke overlevingskansen waren. Daarna ben ik weer

een beetje onder de mensen gekomen, en heb ook echt
tegen mijn omgeving gezegd: 'Je mag er open met me
over praten, dat schept empowerment'. Het samen delen
dat geeft kracht. Ik ben ook enkele maanden bij een
psycholoog geweest, vanwege mijn angsten en te leren
erkennen, accepteren dat je de ziekte kanker hebt en te
voorkomen dat je in ‘t negatieve komt of blijft hangen.
Ik heb daar wel veel aan gehad. Je moet zorgen dat je
ermee leert omgaan, en voorkomen dat je wegkwijnt of
in een hoekje blijft zitten.
Als voorzitter van Contactgroep GIST heb ik ook vele
lotgenoten gesproken, maar je kunt niet iedereen
zelf helpen. Ik heb ook wel eens doorverwezen naar
het Helen Downing Instituut, gespecialiseerd in de
begeleiding van kankerpatiënten. De menselijke
psyche wordt nog wel eens vergeten en die is juist zo
belangrijk. In deze periode heb ik ook ontzettend veel
informatie via internet verkregen en daar was ook mijn
eerste kennismaking met wat nu de Contactgroep Gist
is, toen nog kleinschaliger en nauw verbonden met de
Life Raft Group in de VS.

interview
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Je hebt een roerige tijd achter de rug, waarin veel
gebeurd is op gebied van werk, gezondheid en privé.
Toch oog je wel nog heel actief, zijn er dingen waar
je tegen aan loopt?

Ik ben nu na 10 jaar nog steeds schoon van kanker,
sta nog steeds onder controle bij de Daniel den Hoed
kliniek, maar er is natuurlijk altijd een soort angst dat
de GIST terug kan komen. Daarom is het juist zo belangrijk om positief te blijven en te genieten, meer mooie
dingen in het leven doen. Mijn Carpe Diem (genieten en
doen!) gevoel heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Zo heb ik met mijn partner de winter bekort door
een maand in Portugal te vertoeven, en ga ik twee keer
per jaar een weekje in retraite in een klooster. Deze
bezinningsweken geven rust en ruimte; even weg uit de
dagelijkse hectiek. Ook heb ik in 2012 ontzettend veel
kracht geput uit de zwaarste en uniekste tocht in mijn
leven. Ik heb op de tandem met mijn Captain, na maanden training met een toch enigszins verzwakt lichaam,
de Alpe d’Huzes gefietst! Het benodigde doorzettingsvermogen, de steun van iedereen eromheen, de emoties... na alle jaren van ellende heb ik de tocht met
succes behaald! Dat geeft echt een enorme boost, de
kracht om tot het uiterste putje te gaan en tevens was
het een soort afsluitingsproces van mijn kankerperiode.
Nu ben ik vooral hobbymatig bezig, en doe dus voornamelijk nog de dingen die mijn oprechte interesse hebben en
daarnaast probeer ik vooral te genieten. Dat zijn ook de
kleine dingen in het leven, wandelen, golfen en fietsen
doe ik graag, en met een betere conditie bereik je meer.

In hoeverre ben je met de dood bezig geweest,
erover nagedacht, ben je er bang voor? Dat is geen
leuke vraag, maar denk ik wel een waar sommige
mensen mee kunnen worstelen.

Ik ben daar vrij realistisch in, de dood hoort bij het
leven. Die kun je niet ontlopen en overkomt ons allemaal. De woorden van de Deense filosoof Kierkegaard
zijn me altijd bijgebleven: 'Je hoeft niet bang te zijn
voor de dood, als jij er bent is de dood er niet en als de
dood er is, ben jij er niet'. Ik denk er ook weinig aan, wel
zeg ik tegenwoordig vaak tegen mezelf dat ik meer bij
de dag moet leven, ik word eind van het jaar 70 en dan
moet je dingen die je wilt doen ook daadwerkelijk doen.
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Toen ik kanker kreeg was ik volledig van de kaart,
daarna kreeg ik een sterke overlevingsdrang. Later toen
ik hoorde dat mijn GIST goed verwijderd was voelde ik
me enorm opgelucht. Ik ben niet echt bezig met de
dood, sta redelijk positief in het leven. Veel mensen
gaan dood aan kanker, vele overleven kanker. En je
hoopt bij de laatste categorie te horen. Om je heen zie
je af en toe familieleden, vrienden en bekenden omvallen.
Niet alleen door kanker, maar ook door hartfalen, een
hersenbloeding, een verkeersongeluk etc. Je kunt je er
heel druk om maken, maar volgens mij helpt dat niet.
Behalve dat je het nodige aan je gezondheid kan doen
door fit te blijven, verstandig te leven. Positief in het
leven staan geeft mij goede energie. Negativisme juist
niet. Maar hoe het echt voelt om dood te gaan weet
je pas als het zover is, en geen idee hoe ik er dan mee
om zal gaan.

Wat vind jij het belangrijkste in het leven?

Het belangrijkste vind ik geluk, van iemand houden.
Een hechte relatie geeft zoveel positieve lichamelijke
en mentale energie. Vertrouwdheid, dingen kunnen
delen, liefde geven en ontvangen. Er voor elkaar zijn.
En met deze wijze woorden sluit ik dit interview graag
af, en ik denk dat ik tot slot wel mag zeggen namens
een ieder van ons, Jack dank je wel! Niet alleen voor
het interview, de thee en de koekjes, maar voor alles
wat je voor een ieder (die leeft met kanker) betekend
hebt. Dat er nog mooie jaren vol geluk en hopelijk
een zo goed mogelijke gezondheid voor je in het
verschiet mogen liggen! Wie weet horen we nog eens
van je en het ga je goed!

'Je hoeft niet bang te zijn voor de dood,
als jij er bent is de dood er niet,
en als de dood er is, ben jij er niet.'

kort nieuws
Oproep: Helpers gezocht!
Dit eerste magazine ‘Leven met GIST’ is tot stand
gekomen met medewerking van een kleine groep
enthousiaste (bestuurs-)leden van de Contactgroep.
Het resultaat is mooi, maar kan en moet wat ons betreft
nog veel mooier! Hiervoor zijn we op zoek naar tekstschrijvers, reporters, fotografen, dichters, columnisten,
oftewel: enthousiastelingen die het leuk vinden om zo
nu en dan of op meer structurele basis een bijdrage
willen leveren. Alle hulp is welkom, zodat we echt
kunnen spreken van een magazine voor en door leden!
Daarnaast zijn alle suggesties om het magazine te
verbeteren welkom. Ook tips voor toekomstige artikelen
(onderwerpen, bijeenkomsten, verhalen) mogen
aangedragen worden.
Voor de goede orde: het is niet persé noodzakelijk
om zelf GIST-patiënt of lid van de Contactgroep te
zijn en de inhoudelijke bijdrage hoeft ook niet altijd
en specifiek over GIST te gaan!
Neem gerust contact op via:
voorzitter@contactgroepgist.nl

Verpleegkundigen tegen Kanker
lanceert website

de betreffende organisatie. De kankerpatiëntenorganisatie neemt vervolgens via e-mail contact op
met de patiënt.
Verpleegkundigen tegen Kanker is in 2011 gestart
vanuit vier kankerpatiëntenorganisaties. Inmiddels zijn
alle lidorganisaties van Levenmetkanker aangesloten.
Ook hebben zich meer dan 550 oncologieverpleeg
kundigen aangemeld om mee te doen.
De oncologieverpleegkundigen zijn op deze wijze
ambassadeurs voor de kankerpatiëntenorganisaties.
Tegelijkertijd blijven zij goed op de hoogte van wat
onder patiënten leeft, omdat de organisaties hun
ervaringen met hen delen. Verpleegkundigen kunnen
zich via de website aanmelden.

Levenmetkanker juicht
komst protonenfaciliteiten toe
26 februari 2015

Levenmetkanker is blij met het initiatief van Erasmus
MC, LUMC, TU Delft en Groningen UMCG om binnenkort
te starten met de bouw van de eerste protonen
faciliteiten in Delft en Groningen. Na meer dan 10 jaar
voorbereiding wordt deze vorm van zorg nu eindelijk
in Nederland gerealiseerd. Vanaf medio 2017 worden
de eerste patiënten in de nieuwe centra behandeld.

6 februari 2015

Verpleegkundigen tegen Kanker heeft sinds kort een
website waarop verpleegkundigen zich kunnen aan
melden. De oncologieverpleegkundigen, aangesloten
bij dit netwerk, wijzen de patiënt de weg naar één van
de kankerpatiëntenorganisaties.
De verpleegkundige attendeert de patiënt op de
mogelijkheid om lid te worden van een kankerpatiëntenorganisatie. Als de patiënt geïnteresseerd
is, stuurt de verpleegkundige zijn e-mailadres naar
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‘Dit besluit is heel goed nieuws voor kankerpatiënten
in Nederland’, aldus Anemone Bögels, directeur Levenmetkanker. ‘Wij hebben er heel lang voor geijverd.
Protonentherapie is veel gerichter dan gewone bestraling waardoor behandeling op lastige plaatsen mogelijk
is. De therapie geeft bovendien minder ernstige
bijwerkingen. Protonenbehandeling biedt de patiënt
dus grote voordelen’. Levenmetkanker is ook blij met de
komst van in ieder geval twee centra. Zodat de patiënt
een keuze heeft en centra elkaar scherp houden in het
bieden van de beste zorg.

In 2013 heeft de Minister van VWS vergunning verleend
voor de bouw van vier protonencentra waarmee jaarlijks
2.200 patiënten behandeld kunnen worden. Tot dusver
moeten patiënten voor deze behandeling uitwijken naar
het buitenland. Dat stuit op een aantal praktische
bezwaren zoals het vinden van een behandelplek,
verblijfskosten en er is vaak een taalbarrière.

Totdat protonentherapie in Nederland mogelijk is,
zal Levenmetkanker zich inzetten voor meer toe
gankelijke behandeling in het buitenland. Het duurt
immers nog twee jaar voor dat Delft en Groningen
haar poorten openen.

Gedicht
Joosje van Velzen - Mels

Sterker...

Kan je me geloven als ik je zeg...
Ik voel me sterker dan ooit op deze moeilijke weg...
Ging langs de afgrond en ben door diepe dalen gegaan...
Om toch vervolgens elke keer weer moedig op te staan...
Het is best moeilijk ja, in al die jaren leren leven met GIST...
Maar weet je wat ik toen nog niet wist...
Dat ik na al die angst, stress en tranen die ik liet gaan...
Sterker dan ik me ooit voelde op zou kunnen staan...
Een mens heeft zo veel meer kracht in zich dan dat ie soms weet
Kracht die vreemd genoeg soms juist gegroeid is vanuit leed...
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Velen van u kennen het besloten ledenforum van de Contactgroep GIST. Ook patiëntenorganisaties in andere
landen en op internationaal niveau organiseren fora waarop GIST-patiënten terecht kunnen met hun vragen aan,
suggesties voor en ondersteuning van hun lotgenoten. Bekend zijn bijvoorbeeld de listserv van de Amerikaanse
LifeRaftGroup en de Facebookpagina van Gist Support International (GSI).

Tekstanalyse van
patiëntenfora
tekst: paul van kampen

Op deze fora wordt door GIST-patiënten naast veel lief
en leed ook veel informatie gedeeld over praktische en
medische zaken. Wat te doen als je veel last hebt van een
bepaald bijverschijnsel van Sutent? Hoe en wanneer kun
je Glivec het beste innemen? Zijn er nog andere patiënten
met dezelfde zeldzame mutatie om ervaringen mee uit
te wisselen?
Vaak zeer nuttige informatie, geleverd door ervaringsdeskundigen. Maar niet iedereen is actief op een forum
en niemand zit op al die fora. Plus dat niet alles wat daar
wordt gepost ook besproken wordt tijdens het consult
met de arts. Oftewel: de fora zijn op zich al heel nuttig,
maar de informatie die daar rondgaat, lijkt breder benut
te kunnen worden dan nu het geval is. Juist in het geval
van een zeldzame ziekte als GIST is het optimaal benutten
van de beschikbare informatie extra interessant.

Eerste bijeenkomst
Met dat idee in gedachten heeft onze kersverse voorzitter
Gerard van Oortmerssen een aantal van zijn uitgebreide
contacten in de wereld van de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) gepolst met het idee een
project te starten rond de patiëntenfora. Dit heeft geleid
tot een eerste bijeenkomst op 16 maart in Leiden, waar
een aantal mensen uit de ICT-wereld, GIST-specialisten
en patiëntenorganisaties de koppen bij elkaar heeft
gestoken. De ICT-sector was vertegenwoordigd door
TNO, Universiteit Leiden, Universiteit Tilburg en het CWI
(Centrum voor Wiskunde en Informatica). Dr. Hans
Gelderblom (LUMC) en Sheima Farag (NKI-AvL en onze
eigen nieuwe medische aanspreekpunt, zie elders in deze
Nieuwsbrief) waren de medische deelnemers. En wat de
patiënten betreft was naast de Contactgroep GIST ook de
Chordoma Foundation aanwezig (Chordoma is een nog
zeldzamere vorm van kanker dan GIST).
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Na een introductie door Gerard hielden de vier instellingen
uit de ICT-sector elk een korte presentatie over de
aspecten waarop zij een bijdrage zouden kunnen leveren
aan het beoogde project. De presentaties en de daaropvolgende discussie leidden tot de conclusie dat er zeker
interessante mogelijkheden liggen. Analyse van de posts
op patiëntenfora zou tot nu toe onbekende verbanden
aan de oppervlakte kunnen brengen die dan door onderzoekers verder wetenschappelijk onderzocht kunnen
worden. Ook zou het artsen en patiënten meer suggesties
kunnen opleveren wat betreft het tegengaan van bij
verschijnselen van de GIST-middelen. Om maar een paar
voorbeelden te noemen. Uiteraard zal er bij die analyse
voldoende aandacht moet zijn voor thema's als privacy
en representativiteit.

Klein voorproject
Met alle aanwezigen is besloten om de komende maanden
aan de slag te gaan met een klein voorproject. Aan de
hand van een beperkt aantal concrete thema's zal worden
getoond wat de werkelijke meerwaarde kan zijn van de
analyse van patiëntenfora. Met de resultaten van dit
voorproject hopen we nog meer enthousiasme voor
het project te genereren om vervolgens met aanvullende
financiering op uitgebreidere schaal aan de slag te gaan.

kort nieuws

Een (telefonische) hulpdienst voor GIST-patiënten
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Vele andere patiëntenorganisaties hebben wel zo’n
opvangmogelijkheid ingericht. Onze Contactgroep was
daar tot op heden organisatorisch niet toe in staat,
maar het moment is gekomen om hier daadwerkelijk
aandacht aan te besteden.
Allereerst willen we weten of het idee voldoende steun
vindt onder de leden. Als u dit leest heeft u kortgeleden
onze tweejaarlijkse achterbanraadpleging gehad of u zult
het binnenkort krijgen. Daarin wordt onder meer gevraagd
of u zo’n (telefonische) hulpdienst zinvol vindt en of u
er in voorkomende gevallen gebruik van zult maken.
Alleen als uit de antwoorden blijkt dat u het een zinvolle
uitbreiding van onze activiteiten vindt gaan we door.
De realisering van het plan staat of valt met het feit of
er voldoende mensen, met name GIST-patiënten bereidt
zijn zich op deze wijze voor lotgenoten in te zetten. Ik
denk dat we zouden moeten beginnen met een groepje
van 5 tot 10 personen. Concrete en uitwerkte plannen
zijn er nog niet, die maken we met elkaar.
Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht?
Beschikbaarheid van enkele uren per week om te luisteren naar mensen die hun verhaal willen doen, hun hart
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willen luchten of een concrete vraag hebben. Verder
kan het een taak van de groep worden om vragen te
beantwoorden die via de post of e-mail binnenkomen.
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Het bestuur heeft het voornemen om een hulpdienst op
te zetten voor en door GIST-patiënten. Bij een diagnose
GIST komt uiteraard de eerste informatie van de behandelende artsen en specialisten. Thuis zoek je verder naar
informatie op internet, maar er is meer, de onzekerheid,
de emotie, de veranderde toekomstverwachting en vele
praktische zaken. Ook wil je weten hoe anderen het
ervaren hebben en zijn omgegaan met het feit dat ze
GIST hebben. De website van de Contactgroep GIST, ons
besloten ledenforum en sinds kort de website Kanker.nl
kan helpen, maar soms is dat niet genoeg en is er
behoefte aan persoonlijk contact. Dat merken we aan
de vragen die ons via de e-mail gesteld worden en we
merken het in contacten met u, onze leden.
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Als we daadwerkelijk beginnen doen we dat pas na
gedegen voorbereiding. Een korte cursus gesprekstechniek zal daarvan een onderdeel zijn. Andere patiënten
organisaties hebben al veel langer ervaring en zijn graag
bereid die ons met te delen. De patiëntenbeweging
Levenmetkanker (LMK) zal ons organisatorisch bij staan
en ook PGOsupport (een organisatie die patiëntengroepen
ondersteuning geeft) biedt ons de helpende hand.
Dit stuk in onze Nieuwsbief is bedoeld om u van de
plannen op de hoogte te stellen. Tegelijk hopen wij
dat het het startsein zal zijn van de (telefonische)
hulpdienst van en voor GIST-patiënten. Iedereen die
hiervoor belangstelling heeft en zich eventueel als
vrijwilliger beschikbaar wil stellen roep ik bij deze op dit
ons te laten weten. Als mee wilt doen kunt u dit laten
weten door een e-mail te sturen aan Susan Boereboom,
s.boereboom@levenmetkanker-beweging.nl. Als u eerst
meer informatie zou willen hebben kunt u mij bellen.
Ton Jansen
Telefoon 0418 581467
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Boek bespreking
Hendrik van Rooijen

Handboek voor overlevers van kanker
Jeroen Terlingen
Een gids voor mensen die vooruitkijken, is de ondertitel
van het Handboek voor overlevers van kanker,
geschreven door Jeroen Terlingen. 11 jaar geleden
verscheen er een eerste druk. Maar, zo zegt de schrijver
in zijn voorwoord: het oude handboek is gelukkig
verouderd. Er is veel verbeterd aan de kankerzorg: een
betere diagnostiek, verbeterde behandelmethodes en
meer aandacht voor de psycho-sociale kanten van die
ziekten die samen de naam kanker dragen. Nog steeds
echter overheerst dat de kankerpatiënt levenslang
heeft gekregen, zelfs als hij overleeft.
Bijna alles wat er in het leven van kankeroverlevers kan
gebeuren komt aan bod. Het boek bevat 23 hoofdstukken,
variërend van pijnbestrijding tot en met de juridische
positie van kankerpatiënten. In elk hoofdstuk komen een
aantal geïnterviewde patiënten aan het woord, die de
theoretische verhandeling onderbreken door ze te illustreren
met de verhalen van mensen die het hebben overleefd.
Mensen die moeten doorleven met een beschadigd
lichaam; beschadigd door operaties, röntgenstraling of
bijwerkingen van medicijnen of chemokuren. Mensen die
moeten doorleven met een stoma. Mensen die door hun
ziekte hun contacten met de buitenwereld verliezen omdat
ze niet meer kunnen werken. Mensen die te moe zijn om
nog een kwalitatief goed leven te lijden. Je zou er somber
van worden, tenminste als je een depressieve inslag hebt.
Ook dat kan een gevolg zijn van de ziekte, het verliezen
van de zin om te leven.
Dit laatste is nu juist wat dit boek probeert te verhelpen.
Pijn lijden is vreselijk, maar er zijn oplossingen voor.
Bijvoorbeeld pijnbestrijders, maar ook het leren accepteren
van de pijn, waardoor die minder heftig gevoeld wordt.
Steeds staat het voorop dat men moet zoeken naar hulp.
Elke patiënt is anders, maar veel patiënten hebben toch
gelijksoortige klachten. En voor veel klachten zijn er al
remedies verzonnen. Daarheen verwijst dit boek. Het geeft
uiteraard aandacht aan patiëntenorganisaties zoals onze
Contactgroep GIST, waar veel ervaringskennis is gebundeld

12 | leven met gist april 2015

Handboek voor overlevers van kanker
Een gids voor mensen die vooruit kijken
Jeroen Terlingen
2e herziene druk, uitgegeven in eigen
beheer, 2014.

en waar lotgenoten elkaar een luisterend oor bieden
of steun geven. Akelig is de vermoeidheid die bijna alle
kankerpatiënten, zelfs na hun 'genezing' blijven ondervinden.
Men kan leren met deze vermoeidheid om te gaan en die
eventueel overwinnen. De Nijmeegse universiteit heeft
een stappenplan ontwikkeld om de overlever te leren de
vermoeidheid in zijn leven te leren accepteren en er daardoor beter mee te leren omgaan. Het fijne van dit boek is
dat het niet blijft steken in vage aanwijzingen, maar steeds
concrete oplossingen aandraagt voor de gesignaleerde
problemen. Onderwerpen die soms nog in de taboesfeer
liggen, zoals sexualiteit en onvruchtbaarheid worden
onbeschroomd besproken.
Het is geen gemakkelijk boek. Niet alleen omdat je tijdens
het lezen steeds wordt geconfronteerd met je eigen
problematiek, maar ook omdat het door zijn veelzijdigheid
niet overal even toegankelijk is. Ik heb soms het idee dat
het eerder geschreven is voor hulpverleners dan voor
patiënten. Maar het is goed dat er niets onbesproken blijft
dat in verband met kanker besproken moet worden.
Van het boek zijn 40 exemplaren beschikbaar voor
verspreiding onder onze leden. Leden die een exemplaar willen hebben kunnen dat doorgeven aan Hendrik
van Rooijen, e-mail: secretaris@contactgroepgist.nl

Nog negen maanden
Kees Santbergen
De tijd dat iedereen die de diagnose kanker kreeg
eigenlijk meteen een doodvonnis ontving, ligt gelukkig
ver achter ons. Toch roept de term kanker nog steeds
bij iedereen angstige gevoelens op. En terecht want
vrijwel elke kanker die niet wordt behandeld is dodelijk.
De aard van de behandeling is dus letterlijk een kwestie
van leven of dood. Mijn eigen ziekte was door de artsen
in het provinciale ziekenhuis waar ik behandeld werd
al ongeneselijk genoemd nog voordat de patholooganatoom met de diagnose GIST op de proppen kan.
Je vraagt je af hoe dom zo’n arts moet zijn om een
slecht-nieuws-gesprek met een patiënt te houden
nog voordat de uitslag van de weefselkweek bekend is.
Met heel veel gevoel van herkenning heb ik het boek
Nog negen maanden, geschreven door Kees Santbergen,
gelezen. De ik-figuur in het boek, Anton, waarvan ik
aanneem dat die een beetje op de auteur lijkt krijgt na
een aantal onderzoeken te horen dat hij darmkanker
heeft, met uitzaaiingen.
Ongeneeslijk! Aanvankelijk zit er voor de hoofdpersoon niets
anders op dan het lot te accepteren en ervan uit te gaan dat
hij nog maar negen maanden te leven heeft, zoals een dokter
in het boek tegen hem zegt. Ik heb me afgevraagd of er wel
een arts is die zo dom zou zijn om zo’n termijn te noemen,
maar het is verhaaltechnisch natuurlijk mooi om de negenmaandse periode waarmee het leven begint te spiegelen aan
negen maanden waarin het leven zal moeten eindigen.

neer dat Anton via een second opinion en na enkele
operaties onverwacht van kanker genezen blijkt te zijn.
Hij kan doorleven, hij mág doorleven. Het verhaal laat
prachtig zien dat dokters ook maar mensen zijn, die in
bepaalde situaties oordelen vellen die objectief lang niet
altijd juist hoeven te zijn. Het is vooral het optimisme van
zijn omgeving dat het lot van de hoofdpersoon bepaalt.
Een oud-collega organiseert voor hem een collectieve
'intentieheling', waarbij enkele honderden mensen over de
hele wereld tegelijk aan Anton denken en hem beterschap
wensen. Hij gelooft zelf aanvankelijk helemaal niet dat het
zal helpen, maar uiteindelijk helpt het hem om optimistisch
te blijven. Iets soortgelijks gebeurt er als hij kennisneemt
van een Chinese methode om te mediteren. Hij gelooft er
niet in, maar het geeft hem de kracht om door te zetten
totdat hij een arts gevonden heeft die de primaire tumor
durft te opereren.

Nog negen maanden
Kees Santbergen
Uitgeverij Elikser, Leeuwarden 2014,

Dit boek is niet het zoveelste zelfhulpboek, maar een echte
roman met een aantal parallel-lopende verhaallijnen. Anton
heeft enkele jaren geleden een dochter verloren. Het meisje
heeft zelfmoord gepleegd en denken over haar dood helpt
hem om zijn eigen aanstaande dood onder ogen te zien.
Venijnig is een personage in het boek, die zodra de hoofdpersoon ernstig ziek blijkt te zijn, meteen op diens baan bij
de onderwijsinspectie te gaan loeren. En er loopt ook nog
een jonge vrouwelijke collega rond die verliefd op hem wordt.
Ik zal niet het hele verhaal verklappen, maar het komt erop

275 pagina’s, € 19,95
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tekst: ton jansen

De patiëntenbeweging

Leven met Kanker (LMK)
De vorige aflevering van mijn vervolgverhaal (9)
begon ik met de volgende tekst: 'De naam begint al
een beetje te wennen, maar hoewel dat door de
communicatiedeskundigen strikt verboden is, kort
ik de Levenmetkankerbeweging toch maar af als LKB.
Dat past makkelijker in de agenda als ik weer eens
een vergaderdatum moet vastleggen en het is net
zoals met die lange naam: het went snel. In elk geval
ligt de afkorting lekkerder in de mond.' Korte tijd later
merkte ik dat ik de enige was die LKB als afkorting
gebruikte en ondertussen had iedereen iets anders:
LMK, Levenmetkanker. Geen probleem, vanaf nu
kort ik het ook zo af.

De financiën
Het bedrag waarmee het KWF jaarlijks de patiëntenbeweging rechtstreeks steunde is overgeheveld naar LMK.
Daarbij is vastgesteld welke doelen daarmee bereikt
moeten worden en verder is bepaald dat de patiëntenbeweging zelf zorgt voor de verdeling van de middelen over
de aangesloten patiëntenorganisaties en de verschillende
taken van de beweging als geheel. Voor het jaar 2015
hebben de organisaties voor half november 2014 hun
aan vrage bij de LMK moeten indienen en de toekenning
is geschied volgens de subsidieregeling zoals het KWF
die tot nu toe had. Dat betekent dat aan onze Contactgroep
GIST voor 2015 op de subsidie kan rekenen zoals we dat
in de voorafgaande jaren gewend waren. Voor 2016 en

14 | leven met gist april 2015

volgende jaren zal dat anders zijn. Op welke wijze de
verdeling, uitvoering en controle zal plaats hebben is een
punt van uitgebreid overleg waarbij we in de komende tijd
allemaal betrokken zullen zijn. Het KWF heeft laten weten
dat we er op moeten rekenen dat het huidige budget niet
veel meer groeien zal. We kunnen er zelfs niet zeker van
zijn dat het gehandhaafd zal blijven.
Dit brengt ons vanzelf op het onderwerp fondswerving,
een zaak waarmee we ons tot nu toe niet bezig hoefden
te houden omdat dit uitsluitend een taak van het KWF was.
Maar de tijden zijn veranderd. In de Algemene Ledenvergadering van LMK en bestuursvergadering van de Contactgroep GIST staat het onderwerp nu op de agenda. We
houden u op de hoogte.
De organisatie in verandering
Een nieuwe financieringswijze, een nieuw logo, een nieuwe
naam een nieuw elan; de LMK is een organisatie in
verandering. In het vorige vervolgverhaal heb ik gewag
gemaakt van ‘verander-manager’ Frans Trommelen. Het is
zijn taak om de overgang van de oude naar de nieuwe
organisatie soepel te laten verlopen. Via vragenlijsten en
gesprekken met alle patiëntenorganisaties heeft hij inzicht
verschaft in de stand van zaken op dit moment, hij heeft
gemeten hoe zij staan tegenover de veranderingen en in
welke mate zij er aan willen bijdragen. Die verandering
behelst een omvorming van een federatie van zelfstandige
patiëntenorganisaties die los van elkaar opereren en in
beperkte mate samenwerken tot een patiëntenbeweging
die extern met gebundelde kracht voor de belangen van de
kankerpatiënten op komt en intern hecht samenwerkt met
behoud van ieders identiteit. Tot nu toe kreeg overleg en
samenwerking binnen de NFK gestalte in zo geheten
‘participatiegroepen’ rond bepaalde thema’s, zoals integrale
zorg, concentratie en spreiding, geneesmiddelenbeleid,
wetenschappelijk onderzoek en erfelijkheid.

vervolgverhaal aflevering

Elke organisatie bepaalde in hoeverre men bij het onderwerp
betrokken wilde zijn. Het voorstel is nu om de samenwerking
in vier raden gestalte te geven (zie het schema hieronder).
Werkwijze
Het is de bedoeling dat elke patiëntenorganisatie met één
vertegenwoordiger per raad actief aan de werkzaamheden
zal deelnemen. Opzettelijk is niet vooraf het einddoel
gegeven en ook is niet alles in regels en procedures vastgelegd. Al werkende zal men de juiste vorm moeten vinden.

De Algemene Leden Vergadering heeft in principe met
deze werkwijze ingestemd. Nadere uitwerking is nog nodig.
Het bestuur van de Contactgroep GIST heeft zich in de
vergadering van 23 februari uitgesproken voor deelname
aan alle raden en alvast de vicevoorzitter aangewezen
in de raad 'Positioneren en verbinden'. De feitelijke
werkzaamheden moeten nog beginnen. In de volgende
Nieuwsbrief (met ook al een nieuwe naam) kunt u een
verslag van de eerste verrichtingen tegemoet zien.

Raad
Verbinden en
	Positioneren

Kwaliteit van zorg	

Grip op leven

Shared Services

Speer-

1.1 Verbinden

2.1 Integrale zorg:

4.1 E-powerment 

1.4 Ontzorgen KPO’s

punten*

1.2 Positioneren 

normen vanuit 

4.2 Informatie

1.5 Brede financiële 

patiëntperspectief 

4.3 Ontmoeting

basis voor 
innovatie en beheer
1.6 Organisatieontwikkeling

2.2 Transparantie 

1.3 Betere kwaliteit

van de Zorgkwaliteit

van de patiënt-

(incl. inkoop)

ondersteuning

2.3 Concentratie en 
spreiding
2.4 Doelgroepen 
(erfelijkheid en 
longkanker)
2.5 Genees- en 
hulpmiddelen
2.6 Meer regie 
in onderzoek
3.1 Arbeidsparticipatie
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verslag
tekst en beeld: An wouters

Winterbijeenkomst
Vlaamse lotgenoten

1 maart 2015. Binnen twintig dagen begint de lente.
Sommigen onder ons kijken alvast uit naar dit
volgende seizoen waarin nieuw leven volop kansen
krijgt. Maar de groep van mensen waar wij vandaag
mee afgesproken hebben, geniet op de valreep nog
van een fijne winterbijeenkomst. Een bijeenkomst
van en voor patiënten met GIST en hun naasten.
Deze keer hebben we afgesproken in Mechelen. Een
nieuwe stad om samen eens te verkennen en we starten
in een gezellige bruine kroeg, ‘het Ankertje’ op de
Vismarkt. Al snel loopt dit gezellige cafeetje vol.
Bekende gezichten schuiven aan en onze tafel wordt
steeds langer. Maar ook wandelaars en een bende jonge
mensen vinden hun weg naar dit gezellige marktje.

Sint-Romboutskathedraal
Sommigen onder ons, zoals mijn echtgenoot Marnix en
ikzelf, kennen de stad al wat beter dan de anderen
maar iedereen leert iets bij. Gelukkig valt de voorspelde
regen niet uit de lucht. Toch is er een frisse wind
waardoor iedereen wat dichter bij elkaar gaat staan.
We luisteren naar de boeiende verhalen over Margareta
Van Oostenrijk, Karel de Vijfde en andere grote namen.
En we mogen een bezoekje brengen aan het stadhuis en
de Sint-Romboutskathedraal. Op deze spirituele plaats
branden we een kaarsje voor de mensen die er graag bij
wilden zijn maar verhinderd waren. We bewonderen de
prachtige preekstoel, de marmeren communiebank en
luisteren naar de verhalen die erbij horen.

Verhalen over Leven
‘The place to be’ in de zomer vernemen we later van
onze stadsgids. Want zodra de groep voltallig is en een
eerste koffietje is geconsumeerd, trekken we de stad in.
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De wandeling loop wat uit en we stappen stevig door
naar restaurant ‘Puro’ in het hart van de stad. We
mogen opnieuw aanschuiven aan een lange tafel op

de bovenverdieping van dit gezellige etablissement. En
opnieuw krijg ik de kans om te luisteren naar verhalen:
verhalen over leven met GIST en verhalen over Leven
(met de hoofdletter ‘L’). We bekijken foto’s van kinderen
en kleinkinderen en delen onze ervaring hoe onze ziekte
zowel ‘zorgen’ als ‘geschenken’ geeft. Zorgen om een
nakend onderzoek, wachten op een uitslag, de toekomst.
Geschenken van intenser leven, meer genieten en je
prioriteiten scherper zien.

w

Alles heeft me zo gesmaakt, niet enkel de koffie of
het lekkere eten, ook de verhalen, de glimlach of de
instemmende stilte, ook de hartelijkheid, openheid en
‘joie de vivre’. Dus, dank je wel, aan iedereen die erbij
was, aan iedereen die we een volgende keer ongetwijfeld
ook opnieuw zullen terug zien.
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Medisch adviseur Contactgroep

De Contactgroep GIST
heeft een nieuwe medisch
adviseur: Sheima Farag.
Zij stelt zich kort voor.

Sinds kort ben ik gestart als nieuwe medisch adviseur
voor de Contactgroep GIST. Als arts-onderzoeker in het
Antoni van Leeuwenhoek promoveer ik op het onderwerp
‘Gastrointestinale Stroma Tumoren’. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de landelijke GIST database ‘de Nederlandse
GIST Registratie’, een multicenter samenwerking waarbij
alle vijf GIST centra in Nederland betrokken zijn. Doel van
deze registratie is om zoveel mogelijk inzicht te krijgen
in de diagnose, behandeling en kwaliteit van leven van
patiënten met GIST en hierin verbetering te brengen
door middel van onderzoek.

Sinds juli 2014 doe ik promotieonderzoek
onder professor Hans Gelderblom.
In 2013 heb ik mijn arts-examen gehaald aan de Universiteit
van Amsterdam/AMC en ben ik direct gestart als artsassistent niet in opleiding tot specialist (ANIOS) op de
afdeling medische oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis. Zo ben ik voor het eerst in aanraking gekomen
met GIST. Sinds juli 2014 doe ik promotieonderzoek onder
professor Hans Gelderblom op dit onderwerp.
Medische vragen kunnen gesteld worden via:
medisch@contactgroepgist.nl
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column
peter gombeir

Een nieuw begin
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het is zowat
het meest onnozele spreekwoord dat ik ken. Want
welk geluid is er anders dan het jaar ervoor? Een
of andere vreemde vogel die plots weer vrolijk fluit?
Het gras dat hoorbaar weer groeit? Het getik van
vallende takken van de rotkauwen die hun nest
in de schoorsteen bouwen? Of het geluid van de
schoorsteenveger die - stevig vloekend - een paar
weken later nog maar eens een paar emmers
takken naar beneden haalt? Geen idee.
En toch, toch heb ik het ooit meegemaakt. Precies vier
jaar geleden mocht ik op de eerste dag van de lente
naar huis, klaar voor een nieuw begin. Het geluid was
nog altijd hetzelfde. Maar er was veel veranderd. Niet
alleen fysiek, maar ook mentaal. Leven. Gewoon leven.
De dingen doen die ik al altijd al wilde. Uit iets slechts
mag ook wel iets goeds komen.

nu ik er zelf voor kan kiezen. Een beetje aanpassen,
dat wel. Net als een kat is mijn leven op zijn pootjes
gevallen. En als een kat 7 levens heeft, dan heb ik
nog heel wat te gaan. Niet alles zal altijd rozengeur
en maneschijn zijn. Nog zo een onnozel spreekwoord
trouwens. Veel hangt af van hoe je het allemaal
bekijkt. 'De blutsen met de builen pakken', zeggen
ze hier. 'Elk nadeel hep zijn voordeel', zegt Cruijff.

'Vernieuwing is leuk,
zeker nu ik er zelf voor kan kiezen'
Een nieuw begin brengt altijd spanning, verwachting
en misschien zelfs angst met zich mee. Elk nieuw begin
komt uit het einde van een ander begin. Is verandering
en vernieuwing slecht? Neen, dingen veranderen niet,
mensen veranderen. En vernieuwing is meestal het resultaat van mensen die leren. A change will do you good.

'Elke dag is een cadeautje,
nog altijd trouwens,
maar ik leefde echt van dag tot dag'
De rem op 'voluit durven gaan' is er heel lang gebleven.
Dromen is goed, maar de angst bleef altijd de kop
opsteken. Wat met de toekomst? Want veel garanties
kreeg ik niet, die 21ste maart. En dus leefde ik in het
nu. Elke dag is een cadeautje, nog altijd trouwens,
maar ik leefde echt van dag tot dag. Beetje bij beetje
ging het beter. Niet durven dromen van morgen, werd
volgende week, volgende maand, volgend jaar. Akkoord,
dat laatste vooral zo vanaf oktober, omdat 'volgend
jaar' dan maar een maand of drie verwijderd was. Dat
moest wel lukken.
Tijdens mijn vorige controle, eind 2014, zei de oncoloog zo terloops dat de kans op terugval heel erg
gedaald is. Neen, niet naar nul procent. Geen idee of
dat ooit nog kan. Maar ook geen 50/50-verhaal meer.
En dat was nieuw. Ondertussen al een tijdje in een
ander leven gestapt. Met een lieve vriendin en twee
schatten van pluskindjes. Vernieuwing is leuk, zeker
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Colofon

Contactgegevens

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie
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Lid of donateur worden?
De jaarlijkse ledenbijdrage is e 25,00. Aanmelden kan

Fotografie

via het online aanmeldingsformulier op onze website.

Allard Willemse

Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met o.a. een

(cover, pag. 3, 5 en 7)

boek en brochure over GIST, alsmede inloggevens voor het

An Wouters

besloten forum. Adreswijzigingen of opzeggingen via:

(pag. 16 en 17)

ledenadministratie@levenmetkanker-beweging.nl

Vormgeving

Je kunt de stichting ook steunen door donateur te worden,

www.lawine.nl

via het online formulier op onze website. Bijdragen kunnen
overgemaakt worden aan Stichting Contactgroep GIST te

Drukwerk

Utrecht, rekeningnummer 9677464 (ING). Voor betalingen

Mailfors

vanuit het buitenland: IBAN NL46 INGB 0009677464,
BIC INGBNL2A

