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Recht zo die gaat!
Voor u ligt het tweede nummer van ons vernieuwde magazine "Leven met GIST". De reacties op het
eerste nummer waren heel positief, zowel van
lotgenoten als van buitenstaanders. We kregen
zelfs verzoeken van enkele specialisten om meer
exemplaren te sturen, voor verspreiding onder
hun pati¸nten.

Dit nieuwe nummer heeft ook weer veel te bieden,
onder meer een mooi interview met Winette van der
Graaf. Als kleine patiëntenorganisatie mogen we er
trots op zijn dat we dit voor elkaar krijgen! Dat is
alleen mogelijk dankzij de grote inzet van een
groeiende groep vrijwilligers.
Het is heel fijn dat ik kan melden dat we een nieuw
bestuurslid kunnen verwelkomen: mevrouw Gerry
Degen-Jansen, partner van een van onze lotgenoten.
In het volgende nummer zal zij uitgebreider worden
voorgesteld. We kunnen nog meer vrijwilligers
gebruiken, want er is nog veel werk te doen. De
informatie op onze website moet nog geactualiseerd
worden (dat vraagt natuurlijk continu aandacht) en
aangepast aan de nieuwe huisstijl.
Het bestuur heeft zojuist de rapportage ontvangen van
de ledenraadpleging. De vragenlijst is door 146 leden
ingevuld (43%), een heel goede score waar we blij mee
zijn. In het volgende nummer zal het bestuur hier
uitgebreid op terugkomen, maar het beeld dat naar
voren komt is positief en er zijn ook veel suggesties
gedaan die we serieus gaan bekijken.
In het vorige nummer vertelde ik dat we van plan
zijn om actiever te worden op het gebied van belangenbehartiging en betrokkenheid bij onderzoek. Op dat
gebied is al het een en ander te melden. In het vorige
nummer heeft u kunnen lezen over ons plan een project
“Tekstanalyse van patiëntenfora” te starten. Op 22 juni
is TNO daadwerkelijk met dit project gestart. We hebben
hiervoor een bescheiden bedrag van onze begroting

gereserveerd, TNO voegt daar uit eigen middelen
eenzelfde bedrag aan toe, een mooi gebaar waar we
blij mee zijn.
Samen met andere kankerpatiëntenorganisaties binnen
Levenmetkanker zijn er twee projectvoorstellen voor
financiering bij het ministerie van VWS ingediend:
Actiegerichte belangenbehartiging en Reflectie op goede
zorg: anders kijken, duiden en doen. We zijn actief bij
het opstellen van de plannen betrokken geweest en
willen dat ook zijn bij de uitvoering, die in de jaren
2016 tot 2018 zal plaatsvinden.
Tot slot zijn we gevraagd door de organisatie van
maag-, darm- en leverspecialisten om nieuwe onderzoeksvragen in te dienen. Die vraag hebben we op
ons forum aan u allen gesteld en er zijn al een aantal
suggesties binnengekomen. Die gaan we doorgeven
aan de medici. Het is belangrijk dat we als patiënten
duidelijk aangeven wat voor ons belangrijk is en
gelukkig staan de GIST-specialisten en onderzoekers
daar steeds meer open voor.
We liggen als Contactgroep GIST goed op koers, dus,
in zeemanstaal: “recht zo die gaat!”
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tekst: Marianne Schoute | beeld: MArgreet Vloon

'De pati¸nten weten
vaak redelijk goed waar
ze het over hebben'
In gesprek met Prof. Winette van der Graaf
Donderdag 18 Juni heb ik samen met Gerard
van Oortmerssen een interview met professor
Winette van der Graaf in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Zij heeft een nieuwe
uitdaging aangenomen in Londen en heeft
in deze laatste maanden in Nederland een
overvolle agenda. We zijn blij dat Winette een
uur heeft gereserveerd om met ons te praten.

Gerard haalt mij ruim op tijd op in Apeldoorn en we
rijden samen naar Nijmegen. We willen niet te laat
komen, want de deadline voor het magazine is eigenlijk
al voorbij en deze kans kunnen we niet voorbij laten
gaan. Bij Arnhem horen we dat de A50 is afgesloten
door een gekantelde vrachtwagen, lichte paniek overvalt
ons. Omrijden dus, de reservetijd schiet hard voorbij…
Gelukkig komen we uiteindelijk maar een minuut of
vijf te laat aan. Na een stevige handdruk zitten we al
snel aan tafel in de kamer van prof. Van der Graaf
ontspannen te praten.
Ze verrast ons met het feit dat ze op haar vierde levensjaar al wist dat ze arts wilde worden. Tijdens haar studie
viel haar keuze op tropenarts, want ze wilde graag écht
wat betekenen. Later zou tijdens projecten die ze in
Ghana gedaan heeft, blijken dat het toch niet helemaal
bij haar ambitie pastte. Het werk als arts in Afrika betreft
heel veel bevallingen en andere operatieve handelingen.
Zoals ze zelf zegt: “het is een mooi vak, maar ik ben niet
zo handig, ik ben meer een denker”. Daarom is ze
uiteindelijk een andere richting ingeslagen.
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Na de studie tot basisarts heeft ze de richting interne
geneeskunde gekozen en promotie onderzoek binnen
de oncologie gedaan. Ze omschrijft het vervolg als een
soort trein waar je in zit, je gaat steeds een stationnetje
verder, uiteindelijk is ze bij de staf oncologie in het
UMCG en later het Radboudumc terechtgekomen.

'Het is een mooi vak, maar ik ben niet zo
handig, ik ben meer een denker'
“Aan de oncologie vind ik het lab-technische aspect
erg interessant. Maar bovenal: het gáát ergens over,
het gaat over leven en dood. In de spreekkamer heb
je vaak heel bijzondere gesprekken met patiënten, en
de menselijkheid in die gesprekken is zo mooi, samen
te kijken hoe je het beste kunt handelen. De mens
zelf staat voorop.” Vanaf haar gezicht straalt de
gepassioneerdheid voor de mens en voor haar
vakgebied ons warm tegemoet...

En nu de volgende stap in je carrière: Londen….

Ik ga 1 september starten in Londen bij het Institute
of Cancer Research in combinatie met het Royal Marsden
Hospital, die hebben een vergelijkbare link zoals het
NKI en het AVL hier in Nederland. Dus dan heb je een
onderzoeksinstituut en een ziekenhuis bij elkaar. Ze
zitten allebei in Londen maar op twee verschillende
locaties. Mijn primaire aanstelling is bij het onderzoeksinstituut en ik heb een honorary consultant plek in het

Royal Marsden bij het sarcoma team en in de drug
development unit. Daar lopen alle Fase 1 en vroege
Fase 2 studies, er lopen er daar een heleboel van.
Wat ik met name wil doen is een vertaalslag maken
van heel basaal onderzoek richting de kliniek en,
omgekeerd, met materiaal wat je van de patiënten
hebt, onderzoek doen waar ze in het instituut weer
nuttige dingen mee kunnen doen.

industrie, maar om onderzoek dat door de onderzoekers
zelf is bedacht. Die samenwerking is heel leuk, want dan
lopen de onderzoeken sneller. Ik verwacht dat dat goed
gaat lopen, want het gaat hier in Nijmegen om mensen
waarmee ik al jaren heb samengewerkt. De oncologen
in Londen ken ik ook al goed, we ontmoeten elkaar
regelmatig op congressen.

Wordt er al veel samengewerkt op onderzoeksgebied?
minder patiënten behandelen en meer gericht
op het onderzoek?

Nou nee! Ik denk dat er net zoveel patiënten behandeling in zit, het enige is dat het meer gefocust is op
Sarcoma- en GIST-patiënten. Nu heb ik ook nog patiënten
met andere diagnoses onder mijn hoede, en heb ik
als afdelingshoofd veel management taken, en die
vallen weg, dus kan ik veel gerichter bezig zijn met de
Sarcoma- en GIST-patiënten. Ik zal ook nog eens per
twee weken in Nederland zijn, dat is met name bedoeld
om promovendi te begeleiden en om de onderzoeks
plannen die we hebben aan beide zijden van de Noordzee
verder uit te werken. Het gaat daarbij niet om gewoon
meedoen in de Fase 3 studies van de farmaceutische

Juist bij zeldzame kankers als sarcomen en GIST, waar
het om kleine groepen patiënten gaat, lijkt het heel
belangrijk om internationaal samen te werken.
Dat wordt ook zeker al gedaan. Ik voel me altijd
gezegend met de leuke hechte groep die we hebben,
internationaal ook. Het zijn hele collegiale mensen die
je ook inmiddels persoonlijk kent. Maar het maakt wel
uit van waaruit je werkt. Iedereen in de wereld kent het
instituut en het ziekenhuis in Londen en dat opent
makkelijker deuren dan hiervandaan. Radboud is als
UMC een ziekenhuis voor veel verschillende ziektes,
terwijl het daar echt alleen maar oncologie is, dat
maakt een heel groot verschil!

interview
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Het Nederlandse GIST Consortium, zie je dat als
redelijk uniek als je het vergelijkt met andere
Europese landen?

In Nederland is het natuurlijk al best goed georganiseerd. In Frankrijk heb je de French Sarcoma Group, die
werken ook aan GIST, het is een fantastische groep, we
werken binnen de EORTC ook samen met ze. Van Spanje
ben ik ook in toenemende mate onder de indruk. Daar
werken ook heel betrokken en actieve mensen, die
verbeteren met het jaar zou ik zeggen. Duitsland heeft
ook een actieve sarcomengroep. Voor Nederland is het
erg fijn dat het van de grond is gekomen, dat we samen
een onderzoeksproject hebben (GALLOP) waar subsidie
voor is. Ik zag net het eerste abstract (verslag onderzoeksresultaten) uitgaan naar de CTOS (Connective
Tissue Oncology Society), dat is het wereldwijde
sarcomacongres. Dat is het eerste product van de
database dus dat is wel heel erg leuk.

Het lijkt dat de zorg voor de Nederlandse
GIST-patiënten relatief goed geregeld is?

Ja dat denk ik ook. Je weet niet precies hoeveel GISTpatiënten er in de periferie zijn, je hoopt natuurlijk altijd
dat ze eerder doorgestuurd worden, want iedere maag
die er teveel uit geopereerd moet worden is zonde.
Met de vijf GIST-centra hebben we ook een goede geografische spreiding, dat maakt ook wel uit, in sommige
landen moet je eindeloos reizen voor een pilletje
Glivec. We hebben in Nederland een goed gezondheidszorgsysteem. We hebben ook veel GIST-patiënten en
daarmee kun je ook ander onderzoek initiëren.

'Ik streef er echt naar om steeds mijn eigen
patiënten terug te zien, dat ze niet iedere
drie maanden een andere assistent zien'
Op de laatste Contactdag heb ik onderzoek kunnen
presenteren over vermoeidheid en mantelzorgers en
dat soort dingen, dat is ook omdat je de populatie kent.
En die is ook stabiel, er zijn mensen waar ik nu na 8 jaar
afscheid van neem, en dat is heel uniek. Ik streef er ook
echt naar om mijn eigen patiënten steeds terug te zien,
dat ze niet iedere drie maanden een andere assistent
zien, dat geeft continuïteit, en dat merk je ook wel.
Ik had laatst een extra aantal patiënten nodig voor
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een studie om de resultaten wat sterker te maken en de
arts-assistente belde wat mensen en iedereen zei ja. Dat
sommigen niet meededen was eigenlijk alleen omdat ze
niet tijdig bereikbaar waren. Dus iedereen ziet ook wel:
dat is prima, hier kunnen we met z’n allen wat van leren.

'De één raadpleegt informatie en denkt
that’s it. De ander leest op internet, wil
met lotgenoten spreken, en wil alles weten'
Dat is ook mijn vraag aan jullie: hulp bij onderzoek.
We hebben nu 1 artikel gepubliceerd over de kwaliteit
van leven en andere zijn onderweg. Ik zou het graag
aan onze patiënten terug willen geven, het gaat over
mantelzorgers, het gaat over vermoeidheid, angst dat
de ziekte weer terug komt of toeneemt. Men denkt bij
vermoeidheid al gauw dat het wel van de Glivec zal
komen, maar wat komt er nog meer bij kijken? Welke rol
speelt de menselijke psyche? Mensen die van nature al
wat zwaar op de hand zijn vormen wel een risico groep
voor chronische vermoeidheid. Het is belangrijk om te
weten wat er leeft onder de patiënten en mantelzorgers.
Ik zie het als een eerste aanzet voor onderzoek. Belangrijk onderzoek, ook als je kijkt naar nieuwe medicijnen
en de registratie en vergoeding daarvan. Je ziet meer en
meer dat de gezondheidszorg en de autoriteiten ook
naar dit soort aspecten van kwaliteit van leven kijken.

Natuurlijk willen we als Contactgroep GIST hieraan
meewerken. Hoe kijk je in dat kader tegen ons als
patiënten beweging aan? Wat is je ervaring tot nu
toe en wat voor adviezen zou je ons willen geven?

Ik vind het uitermate waardevol wat jullie doen. Iedere
patiënt vult het natuurlijk op zijn eigen manier in. De
één krijgt de diagnose, raadpleegt informatie en denkt
that’s it. De ander leest alle forums op internet, wil met
lotgenoten spreken, en wil alles weten. Dat verschilt heel
erg per mens. Ik denk dat heel veel patiënten er wat aan
hebben dat jullie veel info geven via een magazine en
door middel van het forum. Ik denk dat we elkaar in
de toekomst nog heel hard nodig hebben. Om zoveel
mogelijk te weten te komen en ook om nieuwe geneesmiddelen vergoed te krijgen. Daar kan een patiënten
vereniging heel nuttig bij zijn. Het is belangrijk dat
specialisten ook weten wat er leeft bij de patiënten.
Dat gebeurt denk ik nu eigenlijk nog te weinig.  

'Juist bij zeldzame kankers als sarcomen
en GIST, waar het om kleine groepen
patiënten gaat, lijkt het heel belangrijk
om internationaal samen te werken'

Terugkijkend op je carrière tot nu toe, waren Sarcoma
en GIST daarin een rode draad? En wanneer kwam je
voor het eerst met de patiënten beweging in aanraking?

Ik vind het nog steeds fascinerend wat er in 2000,
2001 (de introductie van imatinib) gebeurd is en
dat ik daar zelf zo dicht opzat. Dat was echt het begin
van een verandering in de hele oncologie. Zo van: hier
gebeurt iets wat we nog niet eerder gezien hebben.
Daarvoor gingen mensen met uitgezaaide GIST nog
gewoon dood! Ik kan me de patiënten van toen nog zo
levendig herinneren. Ik kan me nog goed de presentatie
herinneren in de Sarcomagroep, over de verschillen
tussen leiomyosarcomen in de ledematen en die in
de buikorganen. Dat was in 1998, 1999. GIST kwam
toen zo’n beetje op en er werden nog veel verkeerde
diagnoses gesteld.

'Je moet altijd goed kijken naar wat
de patiënt het meeste helpt, ook in
combinatie met de kwaliteit van leven'
Ik zat toen in Groningen met onderzoekers en
pathologen en we moesten kijken: wat betekent dat
nou eigenlijk? Zo hebben we verschillende resistentiemechanismen tussen die twee typen leiomyosarcomen
en GIST onderzocht. Het was net voor de Glivec-tijd dat
we dat onderzoek gedaan hebben. Het is gepubliceerd
in het Journal of Clinical Oncology en dat stuk is zo
ontzettend veel geciteerd! Het was belangrijk, gewoon
dat je ook zag: dit zijn echt verschillende ziektes!
Het is prachtig dat ik alles heb meegemaakt, de komst
van KIT-kleuringen, de komst van DOG1, om te zien dat
de resultaten uit de studies zo groot zijn. Ik ben zelf
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nog steeds een groot fan van Glivec, omdat daar de
resultaten zo groot mee zijn, met zo min mogelijk
bijwerkingen. Ik vind dat het mooiste in de oncologie,
de onderzoeken waar we met z’n allen zoveel van leren,
het is niet voor niks dat ik daar zo graag meer in wil
doen. En dat door zo dicht mogelijk bij de patiënt te
staan. Je moet altijd goed kijken naar wat de patiënt
het meeste helpt, ook in combinatie met de kwaliteit
van leven.

Heb je de houding van de patiënten zien veranderen
in de afgelopen jaren?

Nou, de patiënten weten vaak redelijk goed waar ze het
over hebben, in grote lijn vooral, en dat is wel prettig,
zodat je samen kunt kijken naar wat de patiënt het beste
helpt. Mensen lezen zichzelf ook in, gaan naar forums,
zijn beter geïnformeerd.
Nauwe samenwerking tussen arts en patiënt, een mooie
afsluiting van dit gesprek. Tot slot willen we namens
onze Contactgroep Prof. Winette van der Graaf hartelijk
danken voor alle inzet tot nu toe. We zullen contact
houden en we hopen in de toekomst als patiënten een
steentje bij te kunnen dragen aan de onderzoeken en
vooruitgang in de oncologie.

Prof. Van der Graaf vertrekt naar Londen, maar het GIST team
Nijmegen gaat gewoon zeer actief door. Haar opvolger bij
Radboudumc is dr. Ingrid Desar.

tekst: Gerard van Oortmerssen

verslag

Bezoek aan de Life Raft Group
Op donderdag 16 april heb ik een bezoek gebracht
aan de Life Raft Group in Wayne, New Jersey, vlakbij
de stad New York. Doel van mijn bezoek was om
uitgebreid kennis te maken en te onderzoeken of
we intensiever met elkaar kunnen samenwerken.
De Life Raft Group (LRG) is de pionier of het gebied
van ondersteuning en belangenbehartiging van
GIST-patiënten en onze Contactgroep is ooit naar
het voorbeeld van deze organisatie opgericht.
Ik werd hartelijk ontvangen door Norman Scherzer, de
directeur. Hij en de rest van de staf hebben vrijwel de
hele dag voor mij vrijgemaakt om mij te informeren over
hun activiteiten en te overleggen over samenwerking in
de toekomst. Ik was onder de indruk van zowel de
omvang (ongeveer 15 mensen) als de kwaliteit van het
team, ze maakten een zeer professionele indruk op mij.
Naast informatievoorziening, voornamelijk via de
uitstekende website, en lotgenotencontact via de email
list serve is de LRG zeer actief op het gebied van GIST
onderzoek. Zo is er een databank (“patient registry”)
opgezet met daarin de gegevens van bijna 1700 GISTpatienten. Iedereen die zich als GIST-patiënt heeft
aangemeld bij de LRG wordt gevraagd om een vragenlijst
in te vullen met informatie over de ziektegeschiedenis:
plaats van de primaire tumor, mutatie, mitose index,
uitzaaiingen, behandeling tot nu toe, etc. Uit eigen
ervaring kan ik zeggen dat medewerkers van de LRG
regelmatig telefonisch of via email contact opnemen om
te vragen of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn te
melden: wat is de uitslag van de meest recente scan?
Wanneer is de volgende controle? Enzovoort.
Ook heeft de LRG een weefselbank opgezet met ongeveer 330 monsters van tumorweefsel. Al die gegevens
zijn beschikbaar voor medisch onderzoek. Er wordt
samengewerkt met de onderzoekers van National
Institutes of Health in Washington en met een aantal

GIST-experts in diverse centra in Amerika. De LRG heeft
een Research Board opgezet met een aantal van de
meest vooraanstaande GIST-onderzoekers, die regel
matig overlegt over de te volgen koers en samenwerkt
in concrete projecten.
Ik heb een presentatie gegeven over ons onderzoeks
project "Tekstanalyse van patiëntenfora" en uitgelegd
waarom ik graag nauw wil samenwerken met de LRG:
om toegang te krijgen tot het grote archief met 15 jaar
emaildiscussies tussen GIST-patiënten. Het emailarchief
bevat een schat aan informatie die de leden van de LRG
met elkaar gedeeld hebben.
Analyse daarvan zal ongetwijfeld nieuwe inzichten
kunnen opleveren. Daarnaast zouden de resultaten van
het Tekstanalyse-project gecombineerd kunnen worden
met de medische gegevens in het Register en de informatie van de weefselbank.
Het bezoek aan de Life Raft Group was succesvol. Er is
een goede relatie opgebouwd en we hebben afgesproken
om samen te gaan werken op het gebied van onderzoek.

De Life Raft Group manifesteert zich als een
internationale organisatie, hoewel de nadruk van
de activiteiten op de Verenigde Staten, Canada en
Zuid-Amerika ligt. Veel Engelstalige GIST-patiënten
van over de hele wereld participeren in de email list
serve en in het register met medische gegevens.
Ik weet dat ook een aantal van onze leden tevens
lid zijn van de LRG en ik zou iedereen die dat nog
niet is op willen roepen om zich aan te melden bij
de LRG. Het is belangrijk om de gegevens van zoveel
mogelijk patiënten met elkaar te combineren.
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tekst: Gerard van Oortmerssen

New Horizons GIST 2015
Van 15 tot en met 17 mei was ik aanwezig bij het jaarlijkse congres "New Horizons GIST" dat dit jaar
in Miami werd gehouden. Vertegenwoordigers van GIST-patiëntenorganisaties van over de hele wereld
namen hieraan deel. Op deze jaarlijkse conferentie worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van
GIST-onderzoek en behandel methoden besproken door internationale GIST-experts en ook leren we
van elkaar hoe we de belangen van onze leden zo goed mogelijk kunnen behartigen.

Het programma stond dit jaar in het teken van 15 jaar
Glivec, in april 2000 werd de eerste GIST-patiënt met
Glivec behandeld. Er werd gememoreerd hoe geweldig
de vooruitzichten van GIST-patiënten zijn veranderd door
de komst van de "targeted medicines". Met Glivec is een
revolutie in gang gezet die de zorg van kankerpatiënten
fundamenteel aan het veranderen is: van het grove
geschut van chemotherapie steeds meer naar medicijnen
die heel specifiek op de tumorcellen gericht zijn. GISTpatiënten waren dus pioniers in deze ontwikkeling.
Het was dus vooral terugkijken en vieren van het succes
van 15 jaar "targeted medicines", echt nieuwe ontwikkelingen waren er dit keer niet te melden.

Een ander onderdeel op de agenda was een discussie
over de toekomst van New Horizons GIST. De vraag
kwam aan de orde of er wel doorgegaan moest worden
met een jaarlijkse conferentie, of dat er overgegaan
moet worden op vergaderen via het internet. De conclusie
was dat een fysieke ontmoeting van vertegenwoordigers
van patiëntenorganisaties uit de hele wereld voorlopig
gehandhaafd moet blijven. De persoonlijke ontmoeting
en informele gesprekken buiten het officiële programma
worden van groot belang geacht. Daarnaast willen
we intensiever gaan samenwerken in projecten, en
daarvoor is samenwerken via het internet wel degelijk
een goede optie.

verslag
In gesprek met Markus Wartenberg (directeur van SPAEN)
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kort nieuws
De week van je leven
Les Vaux organiseert weken, met professionele
begeleiding, voor mensen met kanker in Frankrijk
en in Nederland. Er is een programma met gesprek,
lotgenotencontact en lichaamsgerichte- en
creatieve activiteiten. Je kunt wandelen en
zwemmen in de mooie omgeving en je wordt
verwend met heerlijk, gezond eten.

‘Het was een bevrijdende week.
Een week van werken met als resultaat
dat ik de overheersing van ‘het kankergevoel’,
bij jullie kon achterlaten. Het leven is nog
niet voorbij!’

Data zomer 2015
23 tot 30 augustus
6 tot 13 september

Gedicht

Wegdromen...

Joosje van Velzen - Mels

Soms stop ik alles ver weg in m'n hoofd... wanneer het even niet meer gaat...
Alsof de zorg voor morgen dan weer weg is... en niet langer meer bestaat...
Lekker even lui in de zon gaan liggen, warm schijnend op m'n huid...
Luisterend naar een vogel die het hoogste lied zingt, wat een prachtig geluid...
Ontspannen in die warmte... blij met al dat vertrouwde... zo'n fijn moment...
Het even weer zorgeloos veilig voelen, wat ooit zo gewoon was en oh zo bekend...
Er lijkt geen gisteren meer en er is ook nog lang geen morgen...
Weer even ontspannen en vrij voelen, zonder al die zorgelijke zorgen...
Soms zou ik willen dat al het goede in gisteren niet voorbij was gegaan...
Omdat het vandaag de dag zo veel anders is tijdens dit aardse bestaan...
Toch fixeer ik me niet vaak op wat er kwijt is, anders zie ik de goede dingen niet...
Dus droom ik graag even weg... dan kan ik er daarna weer tegen aan... en geniet...
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Alle leden van onze Contactgroep zijn vertrouwd met de jaarlijkse Contactdag. Iedereen heeft wel
een of meer van die dagen meegemaakt. De laatste paar jaar is met wisselend succes in het
programma ruimte gemaakt voor een ‘gesprek met het bestuur’, voor die leden die daar belang in
stelden. Het bestuur voelde de behoefte om het beleid en het doen en laten aan de leden uit te
leggen en al discussiërende ideeën op te doen. Vorig jaar op de Contactdag in Doorn, heeft bijna
niemand zich daarvoor aangemeld. Reden waarom dit programmaonderdeel toen is vervallen.

De Stichting Contactgroep GIST

een dag voor vrijwilligers
Toch bleef de behoefte aan meer contact en rug
gespraak met de achterban en daarop is het idee
opgekomen om een speciale vrijwilligersdag te
organiseren voor alle leden die nu al als vrijwilliger
actief zijn of in de nabije toekomst willen worden.
Op zaterdag 2 mei is aan hen e-mail uitgestuurd
zie tekst hiernaast.
Uit de tekst blijkt precies wat de bedoeling is en
dat hoef ik dus niet te herhalen. Het idee vond
brede instemming. Natuurlijk hebben de meesten
gereageerd. Sommigen kunnen tot hun spijt niet,
vanwege verplichtingen elders. Toch het ziet er
naar uit dat op de eerste vrijwilligersdag ongeveer
twintig personen aanwezig zullen zijn.
Graag willen wij bij dezen alle leden van dit initiatief
op de hoogte stellen, al was het maar om te laten
weten dat de Contactgroep springlevend is. Maar vooral
is het bedoeld om al die leden die zich al langer als
vrijwilliger hadden willen inzetten, maar nog niet
precies weten waarvoor, en voor diegenen die belangstelling hebben voor een bepaalde werkgroep of een
andere functie een kans te geven om er ook bij te zijn.

Belangstelling?
Laat het me even weten,
per e-mail (hellouw36@hetnet.nl)
of telefoon (0418 - 581467)

Beste mensen,
In de Contactgroep GIST zijn nogal wat mensen die zich
actief inzetten. Zo zijn er mensen die door het schrijven of
redigeren onze Nieuwsbrief, thans het blad “Leven met GIST”,
mogelijk maken, anderen zetten zich in voor het forum of
zijn bezig met de website. Een vaste commissie bereidt de
jaarlijkse contactdag voor, weer anderen werken aan de
achterbanraadpleging en dan is er ook nog een groepje dat
zich bezig houdt met bestuur, beleid en externe contacten
en nog is deze opsomming niet uitputtend.
Voor al die mensen die zich thans voor de Contactgroep
vrijwillig en belangeloos inzetten en voor hen die dat in te
komende tijd gaan doen hebben wij het voornemen om
een vrijwilligersdag te houden. Jullie allemaal zijn daarvoor
van harte uitgenodigd. De dag is vastgesteld op zaterdag
22 augustus en zal plaats hebben in het Betuwse dorpje
Hellouw, niet in een conferentieoord, maar in een huiselijke
omgeving bij de vicevoorzitter thuis.
Het is allereerst te bedoeling om elkaar in levende lijve te
ontmoeten en nader kennis te maken. We willen van elkaars
werkzaamheden horen en over onze activiteiten kunnen
praten. We willen van gedachten wisselen over beleid,
verwachte ontwikkelingen, nieuw op te zetten activiteiten en
nog veel meer. Het moet dan ook gezien worden als een
soort werkconferentie van en voor de Contactgroep GIST.
Daarbij wordt het hopelijk ook een heel ontspannen en
gezellige dag waarbij je ruim wordt voorzien van drank en
spijs. Een gedetailleerd programma is er nog niet en de
organisatie moet nog helemaal voorbereid worden.

tekst: ton jansen

kort nieuws
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tekst: An Schouten

verslag

Vlaamse zomerbijeenkomst
Moe maar voldaan. Zo voel ik me na de zomerbijeenkomst, 14 juni 2015, in Schoten. Adinda was
zo gastvrij om ons te verwelkomen in haar prachtige
woning waar we een fijne namiddag beleefden. Het
was heerlijk lekker weer, we zaten op een prachtig
domein en werden omringd door mensen met
eenzelfde verhaal.
Normaal gezien gingen we gebruik maken van onze
traditionele formule: iedereen komt op eigen tempo
toe en we nippen van een glas Cava of een sapje.
Daarna zouden we gaan wandelen in ’t Peerdsbos.
Maar niet iedereen was goed ter been dus werd het
roer omgegooid. Adinda nodigde ons uit om gezellig
samen ons eigen potje te koken. De selectie aan
receptjes van Pascale Naessens’ Pure Keuken werden
doorgenomen en verdeeld.
We verhuisden van het zonnige terras naar de keuken
en deze gonsde al snel van de bedrijvigheid. Er werd
gespoeld en geschild, gesneden en gepureerd. We
leerden hoe handig een mandoline kan zijn in de keuken
en dat eiwit een geschikt middeltje is tegen verbrande
vingers. De ingrediënten werden stilletjes aan omgetoverd in heerlijke schotels. Het eindresultaat oogde niet
alleen smakelijk, het rook ook verrukkelijk. Pascale zou
trots op ons zijn! Ondertussen stond de keuken vol

gebruikte potten en kommen: tijd om alles opnieuw
netjes aan de kant te krijgen. En ja, ook afwassen blijft
gezellig… zeker met een bende van 13 gezellige mensen.
Onze gesprekken tussendoor gingen over koetjes en
kalfjes. Er werd verteld over het thuisfront. Maar ook
onze verhalen, ervaringen en vragen in verband met GIST
kregen tijd en ruimte. Binnen deze groep van mensen,
voel ik mij 100% mezelf. Ik mag en kan hier zijn wie ik
ben, mét mijn emoties, mét mijn onzekerheden. Dat
besef alleen al werkt enorm heilzaam.
Iedereen die dit wenst, komt aan bod. Met respect en
geduld wordt er naar je geluisterd. Er wordt instemmend
geknikt en je krijgt bevestiging, een gevoel van herkenning, als reactie. Namiddagen als deze, zijn zo intens; ze
zijn voor mij als een verkoelende zalf op een brandwond.
En ja, de gesprekken liggen op een ander niveau, ze
gaan zo veel dieper… En ja, er wordt al eens een traan
weggepinkt, een zakdoek wordt bovengehaald of iemand
wandelt even weg voor een momentje voor zichzelf.
Maar er wordt naar je geluisterd, je wordt eindelijk
begrepen, je komt ergens ‘thuis’. Of zoals Ton het zo mooi
zei: “Ieder van ons hier aanwezig, leidt zijn eigen leven.
Maar hier kunnen we samen komen in dit verhaal dat we
samen delen.” Ik ben zo dankbaar dat ik mijn verhaal deel
met zo veel lieve, warme mensen. Ik voel me minder
alleen. Ik voel me omring door ‘een familie’.
De zon heeft nog wat warmte over maar werpt al iets
langere schaduwen. Enkelen wandelen nog even tot aan
de vijver achterin de mooie, groene tuin. De rhododendron heeft stilletjes aan zijn beste tijd gehad. Maar er
staan nog een paar dappere bloesems die de vijver
omzomen. Ik zou hier best nog een dagje willen aanplakken maar thuis wachten er drie rakkers op hun nachtzoen… Moe maar voldaan stap ik in mijn wagen om terug
te keren naar mijn familie, gerustgesteld met het besef
dat ik mijn batterijtjes opnieuw kon opladen.
Dank je wel, aan iedereen.
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Boek bespreking
Hendrik van Rooijen

Sterkte met je tumor!
Paula Bakhuis
Het is verbazingwekkend hoeveel boeken er over
kanker verschijnen. Een verklaring daarvoor zou
kunnen zijn dat er steeds meer kankerpatiënten in
leven blijven, waardoor er steeds meer patiënten zijn.
Elk met hun eigen verhaal, hun eigen behandelingen,
hun eigen zorgen. Er moeten honderdduizenden
mantelzorgers rondlopen in ons land, mensen met een
hart voor kankerpatiënten, mensen met veel vragen in
hun hoofd, vragen die niet altijd beantwoord kunnen
worden. Want aan wie moet men vragen stellen?

Sterkte met je tumor!
Communicatietips bij kanker
Paula Bakhuis
Amersfoort, Parole Publishing, 2014
Prijs € 14,50

Wij als patiëntenvereniging proberen veel vragen van
lotgenoten en hun mantelzorgers te beantwoorden.
Persoonlijk, maar ook door het geven van meer algemene
voorlichting. Er is over GIST veel bekend, maar veel ook
nog niet. En er blijven vragen. Eenmaal blijken therapieën
niet meer aan te slaan en staat men oog in oog met de
dood. Ook dan nog zijn er vragen.
Ondanks de ironische titel is 'Sterkte met je tumor!' een
ernstig boekje. De ondertitel luidt: 'Communicatietips bij
kanker'. Dat is precies wat dit boek behelst: 300 kleine
pagina's met vragen over kanker en mogelijke antwoorden.
Tips voor patiënten, mantelzorgers en behandelaars. Vanaf
het tijdstip van de diagnose tot het uur van de dood. Of tot
de genezing er is, waarna men toch altijd kankerpatiënt
blijft, want dat duurt altijd tot de dood. Het boek is een
verzameling van korte stukjes theorie, geschreven door
Paula Bakhuis en een aantal andere deskundigen, met
daartussen ervaringsverhalen. Volgens de omslag is het
een soort reisgids. En inderdaad: zelfs het pocket-formaat
en de typografie maken dit boek tot een reisgids langs de
stadia van de vreselijke ziekte die kanker heet. De ziekte is
vreselijk, maar er is ook troost. De troost is dat de patiënt
naast zijn ziekte ook een leven kan leiden dat zinvol is. Al
staat de dood voor de deur, al is er angst, al is er veel
verdriet. Een leven is nooit zinloos.
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De patiënt met zijn ziektegeschiedenis staat centraal in dit
boek. Er wordt beschreven hoe de patiënt hulp kan vragen
en aan wie. Hopelijk komt die hulp niet alleen van familie
leden en vrienden, maar werken ook de (para-)medische
professionals: doktoren, verpleegkundigen mee in het
proces om de patiënt nog een verdraagbaar bestaan te
geven. Na de ziekte, ondanks de ziekte. Het lijkt me voor
iedere betrokkene een leerzaam boek, ook bijvoorbeeld
voor werkgevers die te maken krijgen met kankerpatiënten
die niet meer of juist wel hun werk kunnen blijven doen.
Soms is doorwerken een remedie voor de sociale isolatie
waarin men terecht kan komen door de ziekte.
Niet eerder heb ik zoveel aspecten van kanker in een goed
toegankelijk boek bij elkaar gezien. Het boek nodigt uit tot
bladeren. Op iedere pagina komt er wel een situatie voor die
herkenbaar is. Je weet dan dat je als kankerpatiënt niet de
enige bent die problemen kan krijgen met een partner, of
met de baas, of met jezelf. Het enige bezwaar tegen het
boek is dat het zo vol staat dat je het nooit allemaal ineens
zal kunnen bevatten, maar dat is logisch: het leven met
kanker is inderdaad een reis. Een reis die hopelijk nog
lang zal duren!

Herverbinding
Hans Schilder
Het is een oude vraag: kan de geest het lichaam
zodanig beïnvloeden dat men kan genezen door innerlijke kracht? Een antwoord op die vraag geeft het boek
'Herverbinding', geschreven door de Friese arts Hans
Schilder. 20 jaar geleden is hij gepromoveerd op een
onderzoek naar spontane regressie bij kanker. Spontane
genezing blijkt samen te gaan met een verandering in
de psychische beleving van de patiënt. In deze gevallen
(het zijn er niet veel) blijkt er een herverbinding op te
zijn getreden met verdrongen of weggestopte delen van
de persoonlijkheid. Deze psychische heelwording leidde
tot lichamelijk herstel. Wat Schilder beoogt is om via
psychotherapie de kankerpatiënt zodanig te behandelen
dat deze in zichzelf de kracht weet te vinden om beter
wte worden, of zich beter te voelen.
Het slothoofdstuk van het boek is getiteld 'Herverbinding in
Christus'. Ten diepste gaat het bij Hans Schilder om religie,
een letterlijke vertaling van herverbinding: herverbinden
van mensen met God. Maar het gaat ook om andere
spirituele processen: herverbinding tussen lichaam en
geest, een herverbinding met kanten van jezelf die je
ergens kwijt bent geraakt.
Ik moet zeggen dat ik een beetje moeite heb met dit boek.
Het is heel sympathiek geschreven, maar op de achtergrond
bespeur ik bij mezelf dat het er wel erg gemakkelijk van
wordt uitgegaan dat ziekte een gevolg is van een verstoord
psychisch evenwicht. Dat Schilder daar zelf ook voor
beducht is, blijkt uit het feit dat hij het boek laat voorafgaan
door een aan hemzelf afgenomen interview met een
journalist, Tjerk de Reus. In dat interview gaat hij op
voorhand in de verdediging tegen mensen die niet in zijn
opvattingen geloven. Overigens is het absoluut zeker dat
psychische processen het verloop en de ernst van ziekten
kunnen beïnvloeden. Onderzoek van het VUmc wijst
bijvoorbeeld op de werking van mindfulness voor patiënten
met als resultaat: stressreductie, vermindering van angst,
pijn, en vermoeidheid (zie www.samenlevenmetkanker.nl).

Er bestaan echter nog veel vragen over de inzetbaarheid
van deze psychische interventie. Ik neem aan dat hetzelfde
geldt voor wat Hans Schilder aanbiedt. Mogelijk werken
zulke remedies het beste wanneer men erin gelooft en
met therapeuten die er zelf in geloven.
De vorm van psychotherapie die Hans Schilder gebruikt
heet transpersoonlijk. Dit in tegenstelling tot de gangbare
cognitieve gedragstherapie, die ervan uitgaat dat het door
inzicht (zelfkennis) mogelijk is om tot ander gedrag te
komen. Bij transpersoonlijke therapie gaat het erom dat
men in contact komt met de onderliggende lagen van het
bewustzijn: het onbewuste en het onderbewuste, waarin
de drijfveren zijn verborgen die een mensenleven sturen.
De transpersoonlijke psychotherapie zoekt de diepere
betekenis van alles wat ons overkomt door aandacht voor
transcendente, religieuze, en spirituele ervaringen. Als ik
goed begrijp probeert de therapeut deze ervaringen op te
roepen, bijvoorbeeld door psychodrama, waarvan enkele
casussen in het boek worden besproken. Hans Schilder
gelooft in zichzelf en in God. Ik zei het boven al: in deze
therapie moet men geloven.

Herverbinding
Psychische, transpersoonlijke en
religieuze aspecten van kanker
Hans Schilder
uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2014,
€ 17,50
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De telefonische
hulpdienst
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Op de vraag wat u vindt van een telefonische hulpdienst
zegt 85% daar (zeer) positief tegenover te staan. Zo’n
18% geeft aan daar gebruik van te maken, 26% denkt
dat niet en meer dan de helft (55%) weet het niet. Bij
doorvragen blijkt dat er vooral in het begin behoefte
aan is, kort nadat de diagnose gesteld is. Dat is ook
heel voor de hand liggend als je er even over na denkt
en voor ons is het een extra stimulans om door te gaan
met het initiatief.
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Uw mening is gevraagd in de ‘achterbanraadpleging’.
U zult zich de enquête herinneren. Aan 320 mensen
is de vragenlijst voorgelegd en 146 ingevulde lijsten
zijn terug gekomen. Dat is meer dan 45% en dat is
verhoudingsgewijs heel veel. Er zijn patiëntenorganisaties die niet eens de 20% halen. Het duidt op een grote
betrokkenheid van onze leden bij de Contactgroep GIST.
De gehele enquête wordt op dit moment verwerkt.
Onderzoekster Carin Hoogstraten van LMK is nu doende
het rapport te schrijven. In het volgende magazine
gaan we hier zeker verder op in.

Er doet zich echter één probleem voor. Na mijn oproep
heeft zich maar één persoon gemeld, een GIST-patiënt
die door haar opleiding, beroep en levenservaring zeer
goed instaat en gemotiveerd is om met de telefonische
hulpdienst een begin te maken. Maar zij kan dit niet
alleen. Een groep van tenminste vijf à zes personen is
nodig om te starten. Ik weet zeker dat sommigen van u
zich nu zullen melden. Het gaat om een heel zinvolle
activiteit, om lotgenoten die kort geleden de diagnose
hebben gekregen en alle andere GIST-patiënten die
behoefte hebben informatie, advies en vooral aan uw
bemoedigend woord.
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In het vorige en tegelijk eerste nummer van ons
magazine “Leven met GIST” heb ik geschreven over de
plannen van het bestuur om een telefonische hulpdienst op te zetten. Of het door kan gaan, zou afhangen
van de mening van u, de leden en ook of er voldoende
mensen bereid gevonden kunnen worden om die
hulpdienst mee op te zetten.
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Lees het artikel uit het vorige nummer nog maar eens na en meld u aan als vrijwilliger.
Dat kan per e-mail: vicevoorzitter@contactgroepgist.nl. Voor informatie mag u ook bellen: 0418-581467
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tekst: ton jansen

vervolgverhaal aflevering
De patiëntenbeweging

Leven met Kanker (LMK)
In de vorige edities heb ik uitgelegd hoe de NFK
veranderde in LMK, de bundeling van alle kanker
patiëntenorganisaties die onderling nauw samen
gaan werken en gezamenlijk zullen opkomen voor
de belangen van kankerpatiënten.
KWF Kankerbestrijding hevelt per 1 januari 2015 alle
subsidies over aan LMK, die het aanwendt om het werk
van de patiëntenorganisaties en alle gezamenlijke
activiteiten mogelijk te maken. Onderling zou een regeling
opgesteld worden op basis waarvan de toedeling moet
plaats hebben. De werkzaamheden wordt in vier met
name genoemde werkvelden (‘Raden’) onder gebracht,
waaraan alle organisaties deelnemen en met elkaar
samenwerken. In aflevering 10 van dit vervolgverhaal
schreef ik nog: “De Algemene Leden Vergadering heeft
in principe met deze werkwijze ingestemd. Nadere
uitwerking is nog nodig.”
Wel, bij die ‘nadere uitwerking’ is het een beetje mis
gegaan. In een volgende ALV bleek de eensgezindheid op
eens niet zo groot als aanvankelijk scheen. Een aantal
leden stelde zich kritisch op en vroeg zich af of alles niet
te veel van bovenaf was opgelegd. Kunnen de afzonderlijke patiëntenorganisaties wel voldoende hun eigen
identiteit bewaren? Heeft het bestuur wel voldoende
openheid betracht? Is er voor de uitvoering van alle taken
die men voor ogen had wel voldoende deskundigheid
aanwezig op het bureau van LMK?
Ook de onzekerheid over de toekomstige financiering
speelt een rol. Het KWF garandeert niet meer de
financiering voor onbepaalde tijd en men mag niet
op voorhand rekenen op subsidiegroei. Dit zal mede
afhangen van de prestaties van de LMK en de afzonderlijke patiëntenorganisaties. En als zich een nieuw lid
meldt bij LMK, moet de financiering plaats hebben uit

het bestaande budget. Er komt geen extra geld voor. In
deze omstandigheden moet de LMK ook nog eens samen
met zijn lid-organisaties een nieuwe subsidieregeling
ontwerpen die men daarna zelf moet uitvoeren.
Dit alles heeft geleid tot spanningen en onzekerheid en
dat gaat ten koste van goede sfeer en het raakt mensen
persoonlijk. Ik wil er op deze plaats niet verder op in gaan
al was het maar omdat het moeilijk is om in zo’n situatie
zicht op het geheel te houden. Ik wil me nu ook niet
wagen aan analyses en veronderstellingen. Feit is dat het
bestuur van de Contactgroep GIST met de plannen van
het LMK-bestuur heeft ingestemd en de personen heeft
aangewezen die namens onze organisatie in de Raden
plaats zullen nemen. Wij zijn ons er wel van bewust dat
veel van onze werkzaamheden door de medewerkers
van het LMK-bureau worden uitgevoerd en dat wij daar
blij mee zijn. We hopen en vertrouwen er op dat dit zo
blijven zal.
Op 23 juni is er een nieuwe Algemene Leden Vergadering. Het bestuur doet daarin het voorstel om een
onderzoek te laten doen naar de passende vorm en
benodigde deskundigheid voor LMK in de komende jaren.
Verder stelt het bestuur voor om subsidie voor 2016 op
dezelfde wijze vast te stellen als voor 2015 is gebeurd.
Dat moet voor dit moment rust en voldoende zekerheid
geven. Over de uitkomsten van de ALV en de ontwikkelingen daarna is er ten tijde het schrijven van dit artikel
nog niets te zeggen, maar ik volg de gebeurtenissen met
interesse en houd u op de hoogte.
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Verslag

European Cancer
Patient Coalition (ECPC)
Van 19 t/m 21 juni vond de jaarvergadering
van ECPC plaats in Brussel. Namens onze
Contactgroep woonden Hendrik van Rooijen
en ik die vergadering bij.
De Europese Unie speelt een steeds grotere rol, ook
op het gebied van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld bij
het vaststellen van standaarden voor zorg, het toelaten
van nieuwe medicijnen, of het stimuleren van expertisecentra voor zeldzame ziekten. Daarom is het belangrijk
dat de verenigingen van kankerpatiënten in Europa
samenwerken om zo de krachten te bundelen wanneer
de belangen van onze leden in Brussel verdedigd
moeten worden.
Inhoudelijk kwamen er drie onderwerpen aan de orde
tijdens de vergadering: de verschillen in zorg tussen
Europese landen, het belang van voeding en nieuwe
ontwikkelingen in immunotherapie.

Het belang van voeding
Veel kankerpatiënten verliezen gewicht, door de activiteit van de tumor, maar ook door problemen met de
eetlust na een operatie of tijdens chemotherapie. Goede
voeding is daarom erg belangrijk om het lichaam energie
te geven om het gevecht met de tumor te voeren en te
herstellen van operaties of chemokuur. Naast goede
voeding is ook voldoende beweging belangrijk, om
spiermassa te behouden of opnieuw te ontwikkelen.
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De ontwikkelingen op het gebied
van immunotherapie
Van tijd tot tijd ontwikkelen zich foute cellen, en in een
gezond lichaam zal het immuunsysteem die foute cellen
vernietigen. Kanker ontstaat doordat het immuunsysteem niet meer opgewassen is tegen de foute cellen. Als
die functie hersteld kan worden is het lichaam in staat
om zelf de tumor aan te pakken. Deze ontwikkeling staat
nog aan het begin, wordt voor enkele soorten kanker met
enig succes toegepast, maar de verwachtingen zijn hoog
gespannen. Uiteraard hopen we dat deze aanpak ook
voor GIST nieuwe perspectieven zal gaan bieden.

Samenwerking
ECPC ontwikkelt zich voorspoedig. Er zijn goede contacten
met de Europese Commissaris voor Gezondheidszorg en
met het Europese parlement. Daarnaast initieert ECPC
samenwerkingsprojecten en werft daarvoor financiële
steun bij de farmaceutische industrie en bij de EU. En
met succes, want voor 2015 wordt een verdubbeling van
de inkomsten verwacht ten opzichte van het vorige jaar.

12e
Contactdag
Nederland

Uitnodiging
Zaterdag 19 september 2015
Contactgroep GIST
Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn

Programma
Vanaf 9.30 uur Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur

Keuzeprogramma

10.00 uur

Welkomstwoord

15.00 uur

Pauze

10.15 uur

Prof. dr. C. (Kees) Verhoef

15.15 uur

“Help ik leef!”

11.15 uur

Pauze

16.15 uur

Borrel

11.30 uur

Mevrouw S. (Sheima) Farag

17.15 uur

Diner

12.00 uur

Groepsfoto

19.00 uur

Einde

12.30 uur

Lunch

Zie bijgesloten uitnodiging voor de volledige informatie.

tekst en beeld: René Lammers

Met GIST langs
de Friese Elfsteden
2e Pinksterdag 2015, Bolsward, het is bijna zes uur. Vrijwel heel Nederland
geniet van een vrije dag en slaapt uit, maar ik sta in de vroege ochtend klaar
om een ‘rondje Friesland’ te fietsen. Ik ben niet alleen, zo’n 15.000 fanatiekelingen doen (met mij) mee. 23 startgroepen van 650 deelnemers. Elke
acht minuten mag een nieuwe groep het parcours op. Ik ben ingedeeld in
groep 8, officiële starttijd 5.56 uur.

De Friese Fietselfstedentocht wordt al sinds 1912
verreden en sinds 1947 jaarlijks. Net als de beroemde
schaatsversie, doet de tocht alle 11 steden aan die
Friesland rijk is. De schaatstocht, die in 1997 voor het
laatst werd verreden, start en finisht in Leeuwarden.
De fietseditie heeft Bolsward als start- en eindpunt.
De tocht over het bevroren water meet 200 kilometer,
de fietsroute is maar liefst 235 kilometer.

Harlingen. Logischerwijs zoekt iedereen langzaam
naar zijn eigen tempo en probeert daarmee bij een
leuk groepje aan te pikken. Zo aan het begin van de
dag is het nog vrij druk op het parcours. Gaandeweg de
dag zullen de deelnemers zich vanzelf meer uitspreiden
over de Friese wegen. Goed opletten dus in de eerste
uren. Ik zie aan het begin van de dag enkele ongelukkige valpartijen.

Waarom doe ik dit? Als zeer matige schaatser is de
‘echte’ Elfstedentocht niet voor mij weggelegd. Tot
vorig jaar had ik ook nooit bedacht om überhaupt aan
één van de Elfsteden-varianten mee te doen. Sinds ik
GIST-patiënt ben, ben ik wel redelijk serieus gaan
fietsen, maar tochtjes van 150 kilometer leken mij het
maximaal haalbare. Maar deze winter besloot ik om,
als geboren Fries, toch een poging te wagen. Van
ervaringsdeskundigen hoorde ik dat het de moeite
waard is. Je passeert talloze dorpjes (en dus 11
steden) en die doortochten zijn erg gezellig met
muziek, eten en prettige support van de bewoners.

Harlingen (Harns – nog 216 km)

Om zes uur vertrek ik met ‘mijn’ groep 8 voor het fraaie
stadhuis van Bolsward. De weersomstandigheden
zijn vrij goed. Bewolkt en niet heel warm, maar het
is droog en de wind valt mee. Het had veel slechter
gekund. We fietsen eerst door het noordelijke deel
van de provincie, waarna we halverwege Bolsward
weer passeren. Daarna volgt nog de zuidelijke lus
door Friesland. De eerste kilometers voeren richting
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De eerste stempelpost. Ja, er wordt ouderwets
gestempeld onderweg! Ik ben op een voor mij bijzondere
plek. Ik bevind me in mijn geboorteplaats. De laatste
keer dat ik hier was, is jaren geleden. Ik kan het me
niet eens meer exact herinneren. Harlingen is een mooi
havenstadje aan de Waddenzee. Voor een bezoekje aan
Terschelling of Vlieland, pak je hier de veerboot. De kop
is er af, de benen zijn warmgedraaid. Over 8 km zijn we
al in de volgende stad.

Franeker (Frentsjer – nog 208 km)
We zijn in de kaatshoofdstad van Friesland. Franeker
heeft een heus Kaatsmuseum. Daarnaast is het
Planetarium Eise Eisenga wereldberoemd en een
bezoekje waard. Maar daar is vandaag geen tijd voor,
we moeten verder. Er wacht een lang stuk van zo’n
2 uur naar Dokkum door het noordelijkste deel van
de provincie. We worden gestempeld door vrijwilligers
in toga, een verwijzing naar de status van universiteitsstad die Franeker had tot de tijd van Napoleon.

Dokkum (nog 158 km)

Bolsward (Boalsert, nog 97 km)

De enige stad met geen verschil tussen de Nederlandse
en Friese benaming. We zijn in het noordoosten van
de provincie. Juist deze wat afwijkende ligging van
Dokkum ten opzichte van de andere 10 steden, maakt
de elfstedentocht zo lang. Dokkum werd al in het jaar
754 wereldwijd bekend door de moord op kerkhervormer
Bonifatius. Een paar eeuwen later werd hier voor het
eerst (Sonnema’s) Beerenburg gestookt. 1/3e deel
van de route zit er op. De benen voelen nog goed. Op
naar de hoofdstad!

Rond het middaguur ben ik terug waar ik vanochtend
gestart ben. Opnieuw valt het pittoreske straatbeeld me
op. Niet voor niets wordt Bolsward regelmatig gebruikt
als decor voor (film)opnames, waarbij een typisch Fries
straatbeeld gewenst is. Na alle zoete repen en sportdrank in de ochtend, ben ik wel toe aan iets hartigs.
Ik word op mijn wenken bediend. Er worden bekers met
heerlijke groentesoep uitgedeeld. Ik vul mijn bidons bij
en start met de zuidelijke ronde. Ik voel me nog steeds
goed. Als pech uitblijft, ga ik de eindstreep zeker halen!

Leeuwarden (Ljouwert, nog 132 km)

Sneek (Snits, nog 87 km)

We stempelen onder de Oldehove, de scheve toren.
Talloze landgenoten bezoeken jaarlijks Pisa, maar
veel dichterbij huis kun je hetzelfde fenomeen
bewonderen. We zijn in de hoofdstad en veruit grootste
stad van Fryslân, zoals deze provincie officieel heet.
De stad heeft diverse bezienswaardigheden en maakt
zich op voor 2018. Dan is Leeuwarden Culturele
Hoofdstad van Europa.

Met een lekker windje in de rug, zijn we binnen no
time in het centrum van de Friese watersport. De
jaarlijkse Sneekweek is bij alle fervente zeilers wel
bekend. Daarnaast worden in Sneek heerlijke pepermuntjes (King) en dropjes (Van Slooten) gemaakt.
De stempelpost bevindt zich nabij de karakteristieke
Waterpoort. Ik werk een heerlijke pannenkoek weg
en hervat mijn tocht.

verslag
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Hindeloopen (Hylpen, nog 20 km)
Ik ben er bijna. Nog een klein uurtje. Hindeloopen lijkt
qua ligging, grootte en uitstraling veel op het nabijgelegen Stavoren. Belangrijkste bezienswaardigheid is het
Schaatsmuseum. Dit museum heeft de grootste collectie
schaatsen ter wereld en diverse relikwieën uit de
historie van de (schaats-)Elfstedentocht. Maar dat voor
een volgende keer. Nog 1 stad te gaan, voordat we weer
in Bolsward zijn.

Workum (Warkum, nog 12 km)
Het einde is nu echt in zicht, de laatste tussenstop
is Workum. Geboorteplaats van de markante Jopie
Huisman. De in 2000 overleden schilder heeft in het
fraaie centrum zijn eigen museum. Ik heb verder niet
zoveel oog (meer) voor de omgeving. Nu het einde
nadert, voel ik de vermoeidheid toeslaan. Ik wil zo
snel mogelijk naar Bolsward.

IJlst (Drylts, nog 82 km)

Finish (0 km, 235 km afgelegd)

Het is maar een klein stukje van Sneek naar IJlst. Tot
eind vorige eeuw werd hier bij de firma Nooitgedagt
(houten) gereedschap, schaatsen en speelgoed gemaakt.
Wat vandaag de dag nog resteert is een beschermd
stadsgezicht.

Stavoren (Starum, nog 31 km)

Kwart over 4. Ik fiets Bolsward voor de 3e keer vandaag
binnen. Ik had vooraf berekend dat ik rond 6 uur zou
finishen. Het is dus veel sneller en ook wel iets gemakkelijker gegaan dan ik had verwacht. In Bolsward heerst
een ‘vierdaagse-sfeer’. Dit jaar precies 20 jaar geleden
liep ik de Nijmeegse Vierdaagse. De binnenkomst in
Bolsward ervaar ik ongeveer hetzelfde. Veel mensen
aan de finish, veel bloemen, een uitgelaten sfeer. In de
grote tent bij de finish haal ik mijn allerlaatste stempel
en neem ik de welverdiende medaille in ontvangst.
Weliswaar geen Elfstedenkruisje, maar de vorm van de
medaille heeft gelijkenissen. Maakt verder natuurlijk
helemaal niet uit. Het goede gevoel van het voltooien
van zo’n tocht is het allerbelangrijkste. Dat pakken ze
mij niet meer af. Mijn missie is geslaagd! Ik heb iets
gepresteerd, dat ik nooit voor mogelijk hield. Niet
voordat ik GIST-patiënt werd en zeker niet nadat bij
mij in 2010 GIST werd vastgesteld.

Friesland Campina trakteert de deelnemers op heerlijk
koude (karne)melk. Een lekkere verfrissing voor de
laatste loodjes. Dat was ook wel even nodig, want we
hadden de wind op de zeedijk frontaal van voren. Er
werden zelfs heuse waaiers gevormd, weer een nieuwe
ervaring voor me. Vroeger een belangrijke haven aan
de Zuiderzee, tegenwoordig is Stavoren is een typische
watersportplaats. Vanuit hier vaart een veerboot het
IJsselmeer over naar Enkhuizen. In het centrum staat
een beeld van het beroemde Vrouwtje van Stavoren.

Ik krijg ook een briefje in mijn handen geduwd over de
Fietselfstedentocht 2016, dus de editie van volgend jaar.
Ik gooi het papiertje snel in de prullenbak. Ik heb
vandaag heel erg genoten en aan het eind ook wel een
beetje afgezien. Maar volgend jaar weer? Ik denk het
niet. Misschien met de auto. In mijn beleving is ‘een
tweede keer’ nooit meer zo leuk als de eerste keer. Dus
ik ga weer op zoek naar andere leuke dingen die ik ‘één
keer en dan nooit weer’ wil doen.

Sloten (Sleat, nog 61 km)
Eén van de 11 moet de kleinste zijn. Dat is Sloten. De
eerste schaatsers komen hier altijd in de duisternis aan
vanaf het Slotermeer. In de middeleeuwen had Sloten
een strategische militaire ligging. Een strategische
ligging heeft het nog steeds, maar nu vooral voor de
bezoekers (lees: watersporters) aan de vele Friese
meren. Vanuit Sloten doorkruisen we het bosrijke gebied
Gaasterland in richting van de oude zeekust(en),
tegenwoordig de oevers van het IJsselmeer.
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column
peter gombeir

Grenzeloos
Mijn hele leven woonde ik aan de grens. Wij noemen die de Schreve. Vreemd volkje, die
West-Vlamingen. Behalve een of ander vergeten douanepostje herinnert je niets aan het
feit dat je de grens over gaat. Het landschap stopt niet, de mensen zien er hetzelfde uit,
er zijn zelfs nog enkelen die ook gewoon een West-Vlaams dialect praten. Vlemsch. En zo
kan je gewoon op café gaan met een oudere Fransman, en je eigen taaltje spreken.

Vroeger kon je wel horen en zien dat je de grens
overstak. De blauwe mannetjes die "Rien à déclarer"
door je raampje burrelden. Aan de tv-antennes op de
daken. Die hadden wij al een tijdje niet meer, kabel
was bijna standaard. In Frankrijk niet dus. Een hoop
ijzerwerk op de nokken, dat moest wel Frankrijk zijn.
Maar ook daar is de beschaving ingetreden. Kabel. Of
schotelantennes. Ferm voor gevochten, voor dat stukje
land. Grenzen durven nogal eens verschuiven. Tot een
paar honderd jaar geleden was Frans-vlaanderen
gewoon Vlaanderen. Je ziet het nog aan de namen van
de stadjes daar. Hondschoote. Steenvoorde. Godewaersvelde. Schoon om te bezoeken. Maar ik drijf af.

Zoveel jaar geleden was mijn "buikgevoel" wel anders.
Letterlijk en figuurlijk. En ben ik gebotst op emotionele
muren. Zowel van mij als van anderen. Want de één
durft nogal eens wat verder gaan dan een ander. Soms
niet altijd slecht bedoeld, maar toch. Het komt allemaal wel snoeihard aan. Plots kom je jezelf tegen,
niet dat dat altijd slecht moet zijn. En leer je mensen
kennen. Kijk je anders tegen de wereld. Denk je niet
meer in termen van grenzen, en wil je gewoon leven.
Gelukkig zijn. En nog het liefst van al samen met
iemand die je heel graag ziet. Want liefde, liefde
kent geen grenzen.

Ooit heb ik fysieke en emotionele grenzen
moeten verkennen, niet uit eigen keuze,
maar omdat het moest.
Woonde, zei je? Ja, woonDE. We hebben een huisje
gekocht. Samen. En ook nu weer zijn er grenzen.
Fysieke dan. Net hetzelfde als met de landsgrenzen,
je voelt niet als je erover gaat. Het moment zelf toch.
De dag nadien, dat is een ander verhaal. Je merkt het
al als je wakker wordt en uit je bed moet rollen. Oei
en ai, stramme spieren, blauwe plekken en schrammen
overal. Soms weet je wel waar ze vandaan komen
(glaswol isolatie is des duivels, van kop tot teen
ingeduffeld op een snikhete zolder, zweten als een
nijlpaard in de savanne, en toch, schrammen overal...),
andere keren niet. Al heb je wel vermoedens. Eventjes
klagen, en er weer tegenaan, klaar om je eigen
grenzen opnieuw te verleggen. Fijn, vooral omdat je
de vorderingen en het resultaat kan zien. En omdat
je er zelf voor kiest.
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Colofon

Contactgegevens

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie

Stichting Contactgroep GIST

voor Nederlandstalige (ex-)patiënten en hun naasten

Postbus 8152

met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST).

3503 RD Utrecht
030 291 60 90 (secretariaat)

De Contactgroep GIST is aangesloten bij Levenmetkanker

KvK-nummer: 20112471

(LMK), een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties en wordt gesubsidieerd door KWF Kanker

Nederland: info@contactgroepgist.nl

bestrijding, het Ministerie van VWS en de Vlaamse Liga

Belgie: info@contactgroepgist.be

tegen Kanker (VLK).
Nederland: www.contactgroepgist.nl
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penningmeester@contactgroepgist.nl

030 291 60 90
info@contactgroepgist.nl

Lid of donateur worden?

www.contactgroepgist.nl

De jaarlijkse ledenbijdrage is e 25,00. Aanmelden kan
via het online aanmeldingsformulier op onze website.

Fotografie

Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met o.a. een

Margreet Vloon

boek en brochure over GIST, alsmede inloggevens voor het
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besloten forum. Adreswijzigingen of opzeggingen via:
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ledenadministratie@levenmetkanker-beweging.nl
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via het online formulier op onze website. Bijdragen kunnen
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