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Op de drempel

voorwoord
Voorzitter | Gerard van oortmerssen

We zijn net weer de drempel van een nieuw jaar
overgestapt. Een periode waarin we elkaar geluk,
voorspoed en gezondheid toewensen. Tegelijkertijd weten we dat er behalve voorspoed ook tegenspoed bij het leven hoort. En we weten met zekerheid dat gezondheid niet voor iedereen zal zijn
weggelegd. Wat zijn dan goede nieuwjaarswensen?
De afgelopen weken werden er op televisie in de serie
“Kijken in de ziel” twee afleveringen uitgezonden rond
het thema: “Op de drempel”. Hierin werd een aantal
mensen geïnterviewd die te horen hadden gekregen dat
ze niet lang meer te leven hebben. De meesten van hen
hadden uitgezaaide kanker. Ik heb er gefascineerd naar
gekeken. Prachtige interviews, indringend en respectvol.
In de gesprekken zagen we realisme, emoties, verdriet,
maar ook troost en veel wijsheid. Iedereen weet dat het
leven eindig is, dat de dood bij het leven hoort. Maar
in het dagelijks leven zijn we niet gewend daar vaak
bij stil te staan. Zoals de inmiddels overleden filosoof
René Gude het met een mooie beeldspraak verwoordde:
zolang het leven zijn normale gang gaat is het of we
in een speedboat zitten, we varen volle kracht vooruit,
gericht op carrière, alles wat voor ons licht, onze blik
gericht op de horizon. Maar als je te horen krijgt dat je
ongeneeslijk ziek bent verandert alles. Dan zit je in een
roeiboot, je hebt geen haast meer en als je roeit zit je
achterstevoren, je ziet het spoor in het water achter je,
kijkt terug naar wat achter je ligt. Vrijwel alle geïnterviewden vertelden dat ze veel meer in het moment zijn
gaan leven en het leven intensiever beleven ze deden
toen ze nog gezond waren. Maar ze vertelden ook dat ze
nog wel een toekomst zagen, hoe beperkt ook. Er waren
nog dingen die ze wilden doen, die ze wilden afmaken.
Duidelijk was wel dat de prioriteiten veranderen. Dankzij
de vooruitgang in de geneeskunde blijkt de overleving
van ongeneeslijke kankerpatiënten tegenwoordig soms
aanmerkelijk langer dan de uitgesproken prognose. Eén
ding is wel zeker: de toekomst is onzeker.
Mijn GIST-operatie ligt al weer 6 jaar achter me en het
gaat gelukkig heel goed met mij. Mijn eigen situatie
is dus niet vergelijkbaar met die van de mensen in de
interviews. Toch was er veel herkenning. Nadat ik de
diagnose had gekregen ben ik ook meer in het “nu”

gaan leven en ben ik me meer bewust geworden van
wat er echt belangrijk is. Hoewel het nu toch al 6 jaar
geleden is gaat er nog steeds geen dag voorbij zonder
dat ik me realiseer dat ik leef, dat ik er mag zijn en
dat dat niet vanzelfsprekend is. Om terug te komen
op nieuwjaarswensen: dat besef wens ik iedereen toe,
zonder dat daar een diagnose voor nodig is.
De beeldspraak van de speedboat en de roeiboot sprak
mij zeer aan. Niet in het minst omdat ik een jaar geleden
lid ben geworden van een roeivereniging en tweemaal
per week een uurtje roei. In die roeiboot beleef ik elk
moment, geconcentreerd op alle bewegingen: goed
roeien vraagt om controle over veel spieren en één
verkeerde beweging kan betekenen dat je omslaat.
Het mooiste vind ik nog om in een ploeg te roeien.
Dat vraagt om samenwerking, attent zijn op elkaar,
samen in de goede cadans komen. Het is fijn als dat
lukt, dan voel je dat de boot echt goed gaat “lopen”.
Al zitten we achterstevoren, we gaan dan hard vooruit.
Zo ervaar ik ook de samenwerking in onze Contactgroep, binnen het bestuur en met de groeiende groep
vrijwilligers. We komen steeds meer “in cadans” en
we maken stappen. We hebben uitstekende contacten
met de medisch specialisten, praten mee over onderzoek en behandeling en ik hoop van harte dat steeds
meer lotgenoten hierin mee gaan doen. Samen kunnen
we veel bijdragen aan de kwaliteit van leven van
GIST-lotgenoten, bijvoorbeeld door actief mee te
discussiëren op het forum en informatie te delen.
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tekst: Marianne Schoute

Lieve lezers, het is weer zover… Na alle hectiek van de feestdagen zijn we weer in een nieuw jaar
beland. Terug dus naar het normale dagelijks leven en voor ons als Contactgroep GIST begint het
jaar weer met een nieuw blad. Werk aan de winkel dus!

Lees, schrijf, deel en
geef het door!
In gesprek met René Stender
Na wat overleg heb ik de eer dit keer René Stender te interviewen, wat mijn inziens weer een
interessant item bevat en helaas ons weer inzicht geeft in hoe belangrijk het is om de juiste
behandeling en de juiste behandelaars te treffen. René heeft bepaalde ideeën die het voor de
GIST-patiënten makkelijker zou kunnen maken om informatie omtrent GIST te kunnen vergaren,
en tevens is het een mooie uitlaadklep voor gevoelens en emoties die komen kijken bij het
hebben van deze verschrikkelijke ziekte. Dit alles in de vorm van zijn GIST Blog (Reality Blog)
die online in alle openbaarheid te lezen is.

Hierover straks meer. Eerst eens verder voorstellen:
René Stender, geboren te Oostzaan, woonachtig in
Gemonde, Brabant. 60 lentes jong en tot voor kort
werkzaam in zijn eigen bedrijf AquaBasiC, wat zich met
name bezig houdt met kwaliteitscontrole en veiligheid
in en rondom zwembaden. Helaas heeft ook voor René
de diagnose GIST een totale ommezwaai gebracht in
het werk en privéleven.
Woensdag is het zover. Na een rit van ongeveer 1,5 uur
rijden we de straat in waar René en zijn gezin wonen,
samen met hun 3 herdershonden. Het reclame bordje
van AquaBasiC prijkt aan de muur van het knusse huis.
Na de bekende ding-dong wordt de deur geopend door
de vrouw van René en zitten we al snel na wat koetjes
en kalfjes en voorstelrondjes aan een goed gesprek aan
de keukentafel. Via Gerard van Oortmerssen had ik al
begrepen dat René een niet zo’n fraaie medische
geschiedenis heeft. Het is dus belangrijk voor een
ieder van ons om hier lering uit te trekken, te zorgen
dat we mondig genoeg zijn en te zorgen dat we zoveel
mogelijk informatie ons eigen kunnen maken. Een
logische vraag aan René is dus:
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Vertel eens René over jouw ervaringen met GIST,
je diagnostisering en behandelingen?

Het antwoord op deze vraag heeft hij mij in geuren
en kleuren verteld, echter om jullie als lezers gelijk
een klein inkijkje te geven in het Reality Blog
http://stender-gist.nl wat René zeer mooi en effectief
opgezet heeft, ben ik zo vrij geweest om hiervan een
stukje te dupliceren zodat jullie indirect gelijk een
beetje kennis kunnen maken met zijn Reality Blog.
Hoe ontdek je dat je GIST tumor hebt?
7 januari 2015

Bij de eerste tumor was het in mijn geval puur toeval.
Eind 2009 voelde ik ‘s avonds in bed dat er iets in mijn
buik zat dat daar daarvoor niet was. Een soort hard
voorwerp. Daar schenk je eerst nog weinig aandacht
aan. Ik had geen lichamelijke klachten en voelde me
gewoon gezond. Maar na enige tijd ga je je toch afvragen waarom dat “iets” niet verdween. En dus toch maar
een keer naar de huisarts. Die ook niet verder kwam dan
vast te stellen dat er inderdaad “iets” zat dat er niet

hoorde te zitten. Onderzoek van het bloed gaf evenmin
afwijkingen te zien. En dan ga je uiteindelijk serieus het
medisch circuit in. Diverse bezoeken aan het streek
ziekenhuis voor een echografie, röntgenfoto’s en diverse
soorten scans. Waarna de conclusie uiteindelijk was, dat
het hoogstwaarschijnlijk een tumor bij mijn maag was.
Maar wat voor type kon op dat moment nog niemand
vertellen. Toen het ook niet lukte om inwendig, via mijn
slokdarm en mijn maag, een biopsie te nemen, werd
besloten om deze tumor gewoon maar operatief te
verwijderen. Maar, zo vertelde een enthousiaste arts,
het was zeer waarschijnlijk een GIST tumor en die kwam
in Nederland slechts zo’n 200-250 keer per jaar voor.
Hij stond bijna te huppelen van plezier dat hij de kans
kreeg om daarmee aan de slag te gaan. En mede daardoor, naïef als ik was, dacht ik dat het met de ernst ook
niet zo’n vaart zou lopen. Het was voor mij de eerste
keer dat ik in het ziekenhuis belande en ik vertrouwde
nog op de professionele deskundigheid van artsen.
Oftewel, ik liet het maar over me heen komen. Achteraf
gezien een grote fout. Maar ja, achteraf weten we alles
beter. Maar gedane zaken nemen geen keer... en daarom
wordt dit ook een bericht met een vervolg.

Mag ik een foto van uw buik maken?
8 januari 2015

Nu had ik zelf al wel geconstateerd dat ik sedert meer
dan een jaar een uitstulpende navel had, maar dat
was eerlijk gezegd een vraag mij nog niet eerder was
gesteld. Bovendien kwam het van de arts van het
academisch ziekenhuis die bij mij de PET-scan zou gaan
verrichten. Vanzelfsprekend had ik geen bezwaar, maar
wilde wel de reden weten. Het bleek dat hij een lezing
voorbereide voor collega artsen en verpleegkundigen in
het ziekenhuis over de Sister Mary Joseph nodule. Daar
had ik nog nooit van gehoord, maar als tegenprestatie
kreeg ik naderhand wel de lezing. Hieruit bleek dat deze
nodule in de navel een visuele indicatie was van kwaadaardige uitzaaiingen en dat deze bij 1 tot 3% van alle
kankerpatiënten voorkomt. Waarvan dan weer zo’n 25%
van de gevallen bij GIST, leukemie, nier- of borstkanker.
Kortom, de kans op deze aandoening is bijzonder
klein. Maar ook onbekend, want naderhand bleek
dat ook mijn eigen huisarts nog nooit van deze aan
doening gehoord had.

interview
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Opmerkelijker is echter dat deze uitstulpende navel, die
toch echt wel opvalt, evenmin was opgemerkt tijdens de
voorgaande periodieke controles in het streekziekenhuis.
Ik had er weliswaar geen directe hinder van, maar je
mag toch verwachten dat als je voor een hercontrole
voor kanker komt dat men tevens alert is op eventuele
visuele kernmerken. Niets was minder waar en ook dit
blijkt weer vervelende consequenties te hebben gehad...
Maar er is nog een andere nadelige kant. Laatst zag ik
op het internet namelijk een anonieme strandfoto
waarop een man met een duidelijk uitstulpende navel
zichtbaar was. Op dat moment wenste je dat je de
mogelijkheid om zo iemand te bereiken, om uit te
leggen dat een controle op de mogelijke aanwezigheid
van kanker aan te raden zou zijn.
Aan de andere kant, meerdere artsen en verpleegkundigen hebben belangstellend naar een foto van mijn buik
zitten kijken. En dat kan ook niet iedereen zeggen. En
sinds ik Glivec gebruik, is mijn navel geslonken en ziet
deze er weer normaal uit. Een duidelijk teken dat het
medicijn werkt.
Nu is dit een klein stukje info uit eerste hand, maar waar
ik persoonlijk wel van schrik. Ter aanvulling op de blog
vertelde René mij persoonlijk nog dat bij de eerste
diagnose de arts het niet over de Glivec heeft gehad
omdat de arts dit te belastend achtte voor René.
Dit bleek achteraf in het dossier te staan. Wat nu als dit
wel besproken was geweest: hoe zou het leven voor René
er dan nu uitgezien hebben? Zo zijn er in René zijn
behandelfases meerdere cruciale fouten gemaakt, wat
nog steeds een hele grote impact heeft op zijn dagelijks
leven. Meer hierover kun je uiteraard op het blog lezen
(ik kan het niet vaak genoeg zeggen, enthousiast als ik
ben over zijn initiatief en levensinstelling)!

'Hoe meer bekendheid over GIST,
hoe meer onderzoek en hopelijk
uiteindelijk betere behandelingen.'
Bovenstaand geeft denk ik een mooi inkijkje in de,
met alle respect, maar ik wil het toch benoemen,
medische missers die kunnen ontstaan. Alleen hoe kom
je nu aan goede informatie? Daar liep René ook tegen
aan, de reden voor hem om te starten met zijn blog.
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hoe ben je op het idee gekomen om de blog te starten?

Ik heb me ontzettend verdiept in het verzamelen van
informatie over GIST, onder andere via het internet.
Ondanks dat ik zelf onderzoeker ben van beroep viel
het me zwaar om laagdrempelige info te vergaren. Dit
onderwerp is nog vrij gesloten. Natuurlijk zijn er allerlei
verenigingen, en zo ook de Contactgroep GIST, Life Raft
Group, etcetera. Echter, wat dit hoogdrempelig maakt, is
dat je eerst lid moet worden van een patiëntenvereniging.
Daarnaast is een hoop informatie Engelstalig en wordt
er met een hoop medische termen om je oren geslagen.
Deze zijn in het Nederlands al lastig te ontcijferen zijn,
laat staan in het Engels. Daarnaast is het voor mij best
therapeutisch om alles van me af te kunnen schrijven.
Ook kun je daarna van een afstandje naar je eigen
verhaal kijken, waarbij ik me soms betrap: ben ik
zo negatief? Zo’n instelling wil ik niet hebben. Het
relativeert voor mij dus ook. Ik ben best een heel
nuchter persoon, maar soms als alles zo tegenzit dat
is het toch even zwaar. Het doet me dan echt goed
om te schrijven. Ik bedenk me dan vaak dat er nog
ergere dingen in het leven zijn en dat ik ook geluk
heb gehad dat ik zo door het leven kon en kan gaan.
Immers wat als je vliegtuig neerstort of erger nog:
wordt neergehaald door terroristen…
Ik hoop dan ook via de open blog met eigen website
dat ik zoveel mogelijk mensen erin kan betrekken en
dat we met elkaar steeds groter zullen worden. Immers
hoe meer bekendheid over GIST, hoe meer onderzoek
en hopelijk uiteindelijk betere behandelingen.
Laagdrempelig kunnen leren, reageren en zelf aanvulling
geven via de blog neemt een aantal grote voordelen met
zich mee: je hoeft geen ingewikkelde handelingen,
accounts en dergelijke aan te maken, maar iedereen kan
direct bij de ervaringsverhalen. Laten we wel zijn dat de
medische termen, hoe interessant ook, soms voor ons
als doorsnee burger niet te bevatten zijn. Kom dan maar
eens uit de wir war van de medische wereld. Zo heb ik in
het verleden ook wel vragenformulieren vertaald van
Engels naar begrijpbaar Nederlands, zodat meer mensen
deze effectief in kunnen vullen en wat de onderzoeken
weer ten goede komt.
Wel kunnen we ons natuurlijk ook via de reality-blog op
de hoogte houden van lopende en komende onderzoeken,

'Voor mij is het
best therapeutisch
om alles van me af
te kunnen schrijven'

waarbij vaak het in veelvoud informatie van patiënten
moet worden verzameld. Tevens is een groot voordeel
dat wanneer je je verhaal kunt delen, je gelijk de ellende
een beetje van je af kunt schrijven. Dat geeft weer even
wat lucht.
Als iedereen nu de blog wil delen met onze naasten zal
er ook een groei ontstaan, die hopelijk (heel ambitieus
maar zeker niet ondenkbaar!) ook wereldwijd zou
kunnen gaan. Daardoor kunnen we met zijn allen onze
kennis en ervaringen in Jip en Janneke-taal delen!
Tevens is GIST nog redelijk onbekend. Hoeveel mensen
kunnen er rondlopen met GIST zonder dit eigenlijk
echt te weten? Als artsen en medische wereld in kleine
(streek)ziekenhuizen zelf nog niet helemaal thuis zijn
in dit ziektebeeld, en er zulke fouten worden gemaakt,
voel ik me genoodzaakt zoveel mogelijk bekendheid
te geven aan GIST. Zodat we met zijn allen sterker zijn
en worden en dat hier hopelijk nog meer onderzoek
naar gedaan gaat worden en mensen zelf beter
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geïnformeerd zullen zijn. Zo kunnen we zelf een
steentje bijdragen aan hopelijk beter behandelingen
voor ons als GIST-patiënten.
Tegenwoordig zijn dingen als blogs en social media
natuurlijk helemaal hot en hét middel om zoveel
mogelijk mensen laagdrempelig te informeren. Bij
deze wil ik dus meteen een oproep doen aan een
ieder die hieraan mee wil werken. Samen zijn we
sterk! Lees, schrijf, deel en geef het door!
Ik zou nu nog een heleboel willen schrijven over het
mooie gesprek dat ik met René heb mogen voeren,
echter dat zou voor nu teveel zijn. Misschien kunnen we
hierover later nog terug komen in een volgend artikel.
Ik hoop dat de moraal van het verhaal duidelijk
moge zijn voor nu. En vooral dat het u als lezer aanspreekt en dat we met elkaar verder gaan: ieder op
onze eigen manier, maar vooral ook samen, in de
strijd tegen GIST.

Boek bespreking
Hendrik van Rooijen

Keer je kankerkansen
Konrad Kemagg

Wat de wetenschap ons leert, zo luidt de ondertitel van
het boek Keer je kankerkansen, geschreven door Konrad
Kemagg (zou dat een pseudoniem zijn?). Het boek is een
opeenstapeling van verslagen van wetenschappelijke
onderzoeken naar het beperken van de risico’s om
kanker te krijgen, opgesplitst naar de kankersoort
(kankers van het maagdarmkanaal, longkanker,
melanoom e.d., vrouwelijke kankers en ten laatste
prostaatkanker e.d.), GIST komt in dit overzicht niet
voor. Er is voor zover ik weet ook nooit een onderzoek
gedaan naar de kansen om GIST te krijgen of te vermijden.
Voor vele andere kankersoorten wel dus. Globaal wordt
elk hoofdstuk verdeeld in risico-verlagers voor een
bepaalde kankersoort en risico-verhogers. Het zal
u niet verbazen dat bij de meeste kankers roken
en alcohol steevast bij de risico-verhogers horen,
terwijl een gezond dieet met vezelrijke voeding en
veel bewegen worden genoemd als risico-verlagers,
zeker bij de kankers van het maagdarmkanaal.
Het is de vraag voor wie dit boek eigenlijk bedoeld is.
Volgens de titel zou het geschreven moeten zijn voor
leken, die op grond van wat ze te lezen krijgen, hun
leefstijl aanpassen om te zorgen dat ze geen kanker
krijgen. Maar daarvoor is het boek te technisch. Omdat
het een verslag is van vele onderzoeken, barst het van
de cijfers en percentages. Eerder iets voor professionals
in de gezondheidszorg, lijkt me. In kleine drukletters
wordt achterin het boek een opsomming gegeven van
alle publicaties die de auteur heeft geraadpleegd. Dat
zijn er meer dan 500 op meer dan 30 pagina’s! Alleen
al door die opsomming is het boek waardevol. Zoveel
onderzoeken op het gebied van kanker bij elkaar
vormen voor deskundigen op dit gebied een onuit
puttelijke bron van kennis.
Het is duidelijk dat er een verband bestaat tussen
leefstijl, voeding, bewegen en kanker. Dat is iets waar
niet genoeg op gewezen kan worden. Het is trouwens
ook zo dat als men eenmaal kanker heeft ontwikkeld,

Keer je kankerkansen
Wat de wetenschap ons leert
Konrad Kemagg
Uitgeverij Notitia Bilthoven 2015,
ISBN 978 90 820 7322 5, prijs € 19,90

een goede leefstijl de overlevingskansen duidelijk in
positieve zin kan veranderen. Zelfs ongeneselijke
kankerpatiënten leven langer als zij zich een gezonde
leefstijl aanmeten. Over de details van wat gezond is
kan soms getwist worden. Ik citeer hier een passage uit
het boek van Kemagg over wijn: Wellicht is de risicoverlaging van gemiddeld één glas toe te schrijven aan het
volgende: de laatste decennia is het verhaal de wereld
in geholpen als zou een weinig alcohol, vooral van rode
wijn, gezond zijn. Mensen die zich beperken tot weinig
alcohol leggen wellicht gezondheid bevorderende
activiteiten aan de dag, die dit "beschermende" effect
van alcohol kunnen verklaren.
U ziet dat Kermagg nog meer doet dan onderzoeken
opsommen, hij interpreteert ze ook en komt met een
eigen verklaring. Dat maakt dit boek lezenswaardig,
maar ik moet zeggen dat ik me door zoveel feiten een
beetje overmand voel.
De schrijver zelf zegt hierover:
Het is een informatief boek, vooral te gebruiken als
naslagwerk. Wanneer de in dit boek vermelde informatie
al maar voor een deel navolging vindt, spaart dit duizenden mensenlevens per jaar en houdt het de kwaliteit van
het leven van vele anderen in stand. Daarmee ben ik het
van harte eens!
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Het is onmogelijk om u verslag te doen van deze jaarlijkse conferentie zonder mij nader aan u te hebben
voorgesteld. Mijn naam is Audrey Mathot, ik ben 57 jaar en acht jaar GIST-patiënt. Met mijn gezin woonde
ik zo’n 10 jaar in Zwitserland, maar sinds het begin van dit jaar zijn mijn man en ik weer terug in Nederland.

Sarcoma Patients Euronet
- SPAEN 2015 - Chantilly/Parijs

Het was in 2008 dat ik in Clinique de la Source, een
ziekenhuis in Lausanne, geopereerd werd aan een grote
GIST-tumor aan de dunne darm. Na deze operatie heb
ik mij bij de GIST Gruppe Schweiz aangemeld en enige
tijd later nam ik zitting in het bestuur van deze
patiëntenvereniging. Vanuit deze functie woon ik
de SPAEN-conferenties bij.
Deze keer in Chantilly/Parijs was wel even spannend:
zou iedereen naar deze bijeenkomst komen? De afschuwelijke aanslag in Parijs was nog maar net gebeurd.
SPAEN stuurde een bericht rond waarin zij begrip
toonde voor hen die besloten hadden niet deel te
nemen. Ik ben gegaan. SPAEN is een te belangrijke
bron van informatie en de contacten die daar gelegd
worden zijn waardevol. Zodoende kwamen wij elkaar
tegen: Gerard van Oortmerssen, Hendrik van Rooijen
en ik, en heb ik voorgesteld een verslag te maken.
De conferentie werd geopend met het houden van
één minuut stilte. De Eiffeltoren stond in de
nationale driekleur op de muur geprojecteerd en
we hadden allemaal kippenvel. Uiteindelijk waren
er 70 deelnemers aanwezig, uit Europa en ver
daarbuiten en hadden er 20 afgezegd.
Ook voor het zesde opeenvolgende jaar wist SPAEN
alweer een interessant programma samen te stellen
voor patiëntenorganisaties die zich inzetten voor
patiënten met GIST, Sarcomas en Desmoides. Vooraanstaande en gespecialiseerde artsen en onderzoekers
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informeerden hen over de voortgang in studies en
vertelden over de laatste ontwikkelingen.
Gedurende de jaren dat ik deelnam aan de conferentie,
constateerde ik een beweging in de onderzoeksmethoden. Daar waar de prioriteit eerst lag bij het vinden van
een medicijn, wordt er nu ook veel en beter onderzoek
gedaan naar het gedrag van een kankercel. Waarom
wordt de kankercel niet gewoon uitgestoten door het
immuunsysteem? Waarom gedraagt hij zich in ieder
lichaam anders? Welk mechanisme stelt een foute cel
in staat zich verder te ontwikkelen? Hoe kan het toch
dat twee verschillende genen-strengen samensmelten
en er een compleet nieuwe, maar kwaadaardige cel
geboren wordt?
Een fascinerende uitspraak in dit verband vond ik die
van één van de presentatoren, Janet Shipley. In haar
instituut, EPSSG, wordt de ontwikkeling van kankercellen bestudeerd en wordt er gewerkt aan een methode
waarin elementen van zo’n cel als het ware gedwongen
worden een andere route te volgen. Hierdoor kunnen
deze niet met een fout cel onderdeel samensmelten
en raken als het ware verlamd. “Sla de trigger tot het
samensmelten knock-out en de groei van de tumor
stopt!”, zei zij.
Volgens Janet is dit in theorie al mogelijk. De onderzoekers denken te weten in welke richting de cel
componenten gedirigeerd moeten worden, maar nog
niet langs welke weg…

tekst: Audrey Mathot

verslag
Onderzoek op oud materiaal
Bij het bestuderen van kankercellen is het van groot
belang dat er met nieuw en juist geprepareerd materiaal
gewerkt wordt. Er zijn onderzoeken waarbij gewerkt
wordt met monsters uit tumorweefsel die wel tot 30
jaar oud zijn, opgeslagen in een plastic bakje. Nieuw
materiaal wordt tegenwoordig ook wel bevroren, zodat
ze “vers” blijven en er tot op de kleinste details in het
gen gezocht kan worden.

de Contactgroep, presenteerde het project “Tekstanalyse
van patiëntenfora”. Door een eenvoudig trefwoord in
de zoekmachine in te geven, zoals “Glivec” of “kramp”,
werden relaties tussen op het internet gepubliceerde
stukken tekst tevoorschijn getoverd. Het werd de
toehoorders al snel duidelijk hoe, ogenschijnlijk niet zo
interessante gegevens ineens van groot belang kunnen
worden. Dat deze data analyse belangrijke patronen naar
voren kan brengen en onvermoede verbanden legt.

Heeft u er in dit verband wel eens aan gedacht om
uw arts te vragen nauwlettend met het weggenomen
tumorweefsel om te gaan? Zodat het bewaard blijft voor
onderzoek? Dat het van onschatbare waarde is voor de
weefselbank van de LifeRaftGroup in Amerika? En dat
zij het liefst zo veel mogelijk tumor weefsel opnemen?
Het komt voor dat artsen er niet aan denken en wij,
patiënten, moeten hen daaraan herinneren!

Patiënten zouden deze belangrijke informatie zichtbaar
kunnen maken door hun ervaringen te delen. Op de
site van de patiëntenvereniging bijvoorbeeld, maar ook
op Facebook of Instagram. Omdat het verkrijgen van
wetenschappelijk bewijs zeer kostbaar is en vele jaren
in beslag neemt, wordt er tegenwoordig in studies meer
ruimte geboden om te werken met op deze wijze
verkregen informatie.

Trefwoord in de zoekmachine

Zelf ben ik geen fanatieke Facebook-gebruiker, maar wel
een groot voorstander van het invullen van vragenlijsten
waar het mijn GIST betreft. Ik deel het graag, misschien
dat er dan nog iets goeds van komt?

Een gedetailleerd verslag van alle presentaties voert
te ver, maar er is één onderwerp dat ik graag onder de
aandacht breng. Gerard van Oortmerssen, voorzitter van
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tekst: Rob Buzink

Commissie contactdagen
Allereerst iets over het ontstaan van deze commissie. In de beginjaren van onze vereniging, toen
nog beperkt in omvang en weinig leden (zeker ten opzichte van andere patiënten verenigingen)
heeft een aantal enthousiaste leden van het bestuur de jaarlijkse bijeenkomsten met succes
georganiseerd. Deze werden gehouden op kleinere locaties.

In de beginjaren van onze vereniging, toen nog beperkt in
omvang en weinig leden (zeker ten opzichte van andere
patiënten verenigingen) heeft een aantal enthousiaste
leden van het bestuur de jaarlijkse bijeenkomsten met
succes georganiseerd. Deze werden gehouden op
kleinere locaties.

contactdagen ging organiseren. Het voordeel hierbij is
dat de werkzaamheden zodanig verdeeld zijn dat het
voor de meeste leden “behapbaar“ is.
Maar nog belangrijker, dat met meerdere vrijwilligers
ook “uitval“ kan worden opgevangen. We zijn tenslotte
allen kankerpatiënten.

Naarmate het ledental steeg en de contactdagen
plaatsvonden op grotere locaties, zoals nu Landgoed
Zonheuvel, vergde dit van de organisatoren soms
teveel inspanning en daarmee kans op fouten.

Voor mij persoonlijk, als gewezen verantwoordelijke in
het bedrijfsleven waarbij ik veel personeelsbesparingen
heb doorgevoerd, een buitengewone ervaring.

Destijds is besloten, onder leiding van Ton Jansen,
een commissie met vrijwilligers op te zetten die de

Enfin we hebben gezamenlijk het gevoel dat dit systeem
goed loopt.

Op dit moment bestaat de commissie uit:
Ton Jansen
Susan Boerenboom
Gert-Jan Govers
Gerrie Degen
Jo Gabriels
Ronald Postma
Rob Buzink
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voorzitter
secretaresse van LevenmetKanker
fotograaf
algemeen bestuurslid Contactgroep Gist

tekst: Rob Buzink

Uit de Contactgroep GIST

Lotgenotencontactdag 2015

Contactdag 2016
De contactdag 2015 zit er alweer een aantal maanden
op. Na een evaluatiebijeenkomst, in de herfst van vorig jaar,
zijn we het nieuwe jaar gestart met een vergadering op
25 januari waarin een ruwe schets voor de contactdag
2016 is vastgelegd. Daarbij zijn de suggesties van de leden,
middels het evaluatie formulier en het forum, meegenomen.

Omdat er dit keer nogal wat wensen waren, heeft
de commissie besloten voor een andere opzet van
de contactdag te kiezen teneinde de voorstellen zo
veel mogelijk mee te nemen.
Belangrijke onderwerpen zijn:
• Bijwerkingen en voeding
• Nieuwe medicijnen
• Aandacht voor nieuwe leden
• Partners van patiënten
• Meer tijd voor informeel contact
• Patiëntenregistratie van de Life Raft Group

Verder zijn er voor de contactdag 2016 twee data in
de maand september vastgelegd, 17 en 24 september.
Zodra de juiste datum bekend is laten we u dat
uiteraard zo spoedig mogelijk weten.
Tot slot bedanken wij u voor het vertrouwen dat u
in ons hebt gesteld.
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tekst: ton jansen

vervolgverhaal aflevering

13

De Patiëntenbeweging
Leven met Kanker (LMK)
De veranderingen binnen LMK, waarvan ik in de
vorige aflevering van het vervolgverhaal gewag
maakte, beginnen zich te voltrekken. De directeur
Anemone Bögels heeft afscheid genomen van de
patiëntenbeweging Leven met Kanker en sinds half
oktober is Arja Broenland aangetreden als interimdirecteur, waarbij zij voor de aansturing van het
bureau terzijde wordt gestaan door Bas Rutgers.
Samen zullen zij zich inzetten om met bestuur
en ALV een nieuwe koers vast te stellen en de
organisatie in een nieuwe vorm te gieten.
In de Algemene Leden Vergadering van 10 november
hebben zij met de ALV kennis gemaakt en hun eerste
ideeën uiteengezet. En die waren gebaseerd op het
rapport van McKinsey dat op zijn beurt weer de conclusie
als uitgangspunt hadden van de bijeenkomst van alle
voorzitters van de kankerpatiëntenorganisaties op
25 september (zie vervolgverhaal nr. 12).
Die conclusies komen er in de kern op neer dat LMK
gezien wordt als “een samenwerkingsverband waarin
de KPO’s worden ondersteund om de belangen van
patiënten zo goed mogelijk te behartigen en dat
actie onderneemt en coördineert op gezamenlijke,
KPO-overstijgende thema’s”. Daarbij hebben de KPO’s
en daarmee LMK de ervaringsdeskundigheid als toegevoegde waarde. Belangenbehartiging is een wezenlijke
taak van LMK en “daarvoor zou zij een breed netwerk
van experts, lobbyisten en van specifieke informatie
moeten ontplooien en beheren om de KPO’s voor hun
vragen te kunnen redigeren naar de juiste personen
en/of informatie”.
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Daarnaast moet LMK “proactief gemeenschappelijke en
KPO-overstijgende thema’s signaleren en de betreffende
KPO’s bij elkaar brengen zodat deze de krachten kunnen
bundelen op het betreffende thema (wisselende netwerken)”. Het is ook een taak van LMK om uitvoerende
diensten (professionele shared services) voor de KPO’s
aan te bieden, zodat die zich kunnen richten op de
inhoud, waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd,
en de som van de kosten lager uitvalt.
Om dit alles te realiseren is een andere organisatievorm nodig (governance structuur). Men nijgt naar het
model directeur-bestuurder met een raad van toezicht.
Met deze uitgangspunten en op grond van eigen
waarnemingen heeft het bureau McKinsey het rapport
geschreven met voorstellen en aanbevelingen. Die zijn
besproken in het bestuur van LMK en is aanleiding voor
het volgende voorstel onder punt 3a van de ALV van
10 november:
• Het bestuur stelt voor het McKinsey rapport ter
hand te stellen aan de interim directie, om op basis
daarvan de governance structuur verder uit te werken
tot een gedragen voorstel. We bevelen aan om
de uitwerking te laten plaatsvinden in de Raad
Verbinden en positioneren, onder voorzitterschap
van de interim directie.
Zoals ik al schreef presenteerde de interim directie
zich tijdens deze vergadering waarbij ook kort werd
ingegaan op de voorstellen uit het McKinsey-rapport.
De ALV stemde zonder enige terughoudendheid en
met algemene stemmen in met het voorstel van het
bestuur. De aanpak van de interim-directie wekte
het eensgezinde vertrouwen bij de leden van de
algemene vergadering.

plezier
in het werk

positief kritisch,
coachend leidinggeven
aan medewerkers

aangrijpen op de cultuur:
naar betere dienstverlening,
betrokkenheid
en professionaliteit

stappen tot herstel
van vertrouwen
en rust

continue, open
communicatielijnen

rechtstreeks
management door directie
voor alle medewerkers

focusverschuiving
van services naar management
en uitvoering op
belangenbehartiging

Dit werd in de daarop volgende vergadering op
16 december nog eens bevestigd. De interim-directie
gaat in op de bureauorganisatie en op de gewenste
organisatieverandering voor LMK.
Over de ontwikkelingen van het bureau het volgende:
Sinds het aantreden van de nieuwe interim directie
per medio oktober van dit jaar zijn er onder meer
de navolgende ontwikkelingen binnen het bureau
te melden:
• stappen tot herstel van vertrouwen en rust
• continue, open communicatielijnen
• rechtstreeks management door directie voor alle
medewerkers (beëindigen middle management)
• positief kritisch, coachend leidinggeven aan
medewerkers
• functioneringsgesprekken waar dat wenselijk is
• afbouw personeelsformatie (vertrek van
inhuurkrachten en het niet verlengen van
tijdelijke contracten)
• groter kostenbewustzijn en doorgevoerde
besparingen
• aangrijpen op de cultuur: naar betere dienstverlening, betrokkenheid en professionaliteit
• van geld- en urenmanagement naar management
op toegevoegde waarde en impact

van geld- en
urenmanagement naar
management op toegevoegde
waarde en impact

groter kostenbewustzijn
en doorgevoerde
besparingen

afbouw
personeelsformatie

• focusverschuiving van services naar management
en uitvoering op belangenbehartiging
• plezier in het werk.
Kritische aspecten in de voorliggende periode zijn:
• het mogelijk vertrek van enkele goede krachten
• een tekort aan een aantal specifieke competenties
• de gewenste kwaliteit van het werk
• de cultuuromslag naar minder bureaucratie en
meer impact.
De ALV heeft vertrouwen in de aanpak en stemt er
mee in. Wel hebben onze voorzitter en vicevoorzitter
op 21 december nog een gesprek gehad met Arja
Broenland omdat we zeker wilden zijn dat “focus
verschuiving van services naar management en uitvoering op belangenbehartiging” niet zal betekenen
dat het bureauwerk dat bij LMK voor ons wordt gedaan
en voor ons onmisbaar is, in gevaar zal komen. Er is
nu aandacht voor, maar het blijft opletten geblazen.
De verenigingsstructuur behoeft verandering om een
aantal redenen die al eerder zijn genoemd en in de
vergadering nog eens naar voren zijn gebracht. Al
eerder had men zich uitgesproken voor een structuur
met een Directeur-Bestuurder met een Raad van

15 | leven met gist februari 2016

Toezicht in plaats van een bestuur zoals we dat nu
kennen. Daarin zijn ook weer verschillende modellen
mogelijk. Eén bijvoorbeeld, waarin het zwaartepunt
vooral bij de directeur-bestuurder ligt. Maar dat wil
men niet. De organisatie blijft juridisch een vereniging

de cultuuromslag
naar minder bureaucratie
en meer impact

een tekort aan
een aantal specifieke
competenties

het mogelijk vertrek van
enkele goede krachten
de gewenste kwaliteit
van het werk

met leden. De Algemene Ledenvergadering blijft
het hoogste orgaan en de leden willen niet op de
achtergrond geraken, maar actief bij de organisatie
betrokken blijven. Een model waarin dat gewaarborgd
wordt, zal nu verder door de het Bestuur, de Interimdirectie en de “Raad Verbinden en Positioneren”
worden uitgewerkt.
Verder heeft de ALV besloten, nu de subsidie van het
KWF lager uitvalt dan wij gevraagd en gehoopt hadden
(maar wel overeenkomstig de toezegging), tot een
korting in 2016 van 10,4 % voor zowel KPO’s als het
bureau van LMK. Ook is besloten dat fondswerving
vooralsnog geen activiteit voor LMK zal zijn en dat
de inspanningen die op dit vlak werden en worden
verricht, gestopt zullen worden.
Tot zover de ALV met nogal wat positieve berichten.
Iets problematischer blijkt de relatie met het KWF.
Attente lezers van deze vervolgverhalen hebben al
vernomen van spanningen die regelmatig optreden
tussen KWF en LMK. Nu weer worden er met enthou-
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siasme overeenkomsten getekend en veel belovende
afspraken gemaakt en komt die directeur van het KWF
zelf in onze ALV een gloedvol betoog houden over
samenwerken en samen op trekken, en dan blijkt er van
alles weer moeilijk en doemen er allerlei obstakels op.
Op een brief van LMK van 17 juli aan het KWF waarin
aandacht gevraagd werd voor een aantal knelpunten
betreffende de organisatie en de financiën, kwam er
op 1 september een antwoord waarin het KWF op geen
enkel punt de LMK tegemoet wilde komen. Daarop
besloot de ALV op 23 september een delegatie uit haar
midden aan te wijzen om rechtstreeks met directeur
Rudophie te gaan praten. Dit gesprek vond een maand
later plaats op 23 oktober. Niet met de directeur, want
die was ziek, maar met enkele staf/directieleden. Het
ging er vooral om elkaar duidelijk te maken hoe beide
organisatie, ieder met eigen taken en opdrachten zich
inzetten voor hetzelfde doel en dat we daarom niet
anders kunnen dan goed samenwerken. Gaande het
gesprek werd de sfeer steeds beter en misverstanden
werden uit weg geruimd. De interim directeur was bij
het gesprek aanwezig en zij zou op korte termijn in
contact treden met de collega’s van het KWF. Dat
is gebeurd en spoedig kon zij al enkele positieve
resultaten boeken. De toekomst zag er weer zonnig uit.
Totdat de volgende kink in de kabel zich aandiende.
De website Kanker.nl is een gezamenlijk initiatief
van KWF, IKNL en LMK. Heel lang is er gesproken en
onderhandeld over de passende organisatievorm.
Daarover bereikte men overeenstemming en rond de
jaarwisseling zouden de overeenkomsten getekend
worden en het hele project met feestgedruis officieel
van start gaan. Totdat bleek dat enkele bepalingen
zonder overleg waren gewijzigd en wel op zo’n manier
dat he LMK-bestuur daarmee niet kon instemmen en
daar dacht de ALV op 16 december net zo over. De
ondertekening is uitgesteld en in goed overleg moet
een oplossing gevonden worden. De uitkomst is nog
ongewis, maar mijn optimistische aard zegt dat het
goed komt. Het zijn boeiende tijden bij LMK.
Ik volg de gebeurtenissen met interesse en houd
u op de hoogte.

Gedicht
Joosje van Velzen - Mels

Sprekende woorden... of...
Niet uitgesproken woorden, verhuld gebarentaal...
Die blik gevuld met eenzaam verdriet in je ogen... 't verteld het me allemaal...
Het leven is niet langer gegaan zoals je had verwacht...
Je tranen vloeien als wij slapen, zonder geluid... tot diep in de nacht...
Een machteloos gevoel binnenin mezelf... ik kan niet meer bij je komen...
Je lijkt zó alleen, je hebt alleen nog wat hoopvolle dromen...
En zelfs die zijn hier en daar kapot gegaan...
En hebben jou in de kou van het leven laten staan...
Geef niet op, ook al voel je het misschien soms niet meer, ik hou van jou...
En als je me een kans geeft, dan kan ik je verwarmen in deze kille kou...
Geef me je vertrouwen terug, dan doen we het weer samen...
Ik zal je verwarmen, je tranen drogen, en een weg door dit oerwoud voor je banen...
Zodat de blik in je ogen weer met wat hoop en vreugde zal worden gevuld...
We komen er wel... met heel veel liefde en eindeloos geduld.

kort nieuws
tekst: Gerard van Oortmerssen

Project Patiënten Participatie
Erasmus Medisch Centrum
Het Erasmus MC heeft subsidie ontvangen van KWF voor
een project om ervaring op te doen met participeren
van patiënten bij onderzoek en bij het ontwikkelen
van zorgpaden. Dit is een initiatief van de GIST- en
sarcomaspecialisten Stefan Sleijfer en Kees Verhoef.
Op 12 januari was de startbijeenkomst waar Paul van
Kampen en ik aan hebben deelgenomen. Er waren ook
twee vertegenwoordigers van de Contactgroep Sarcoma
aanwezig. Het project zal gedurende het jaar 2016
worden uitgevoerd. Het is een prachtig initiatief en een
unieke kans voor ons om rechtstreeks inspraak te hebben
in de ontwikkeling van behandeltrajecten en het opzetten

van nieuwe onderzoeken. Voor de uitvoering van het
project zoeken we enkele (2 tot 3) lotgenoten die
behandeld worden in het Erasmus MC (Daniël den Hoed).
In de praktijk houdt deelname aan het project in, dat u
gedurende dit jaar 4 vergaderingen zult bijwonen van elk
ongeveer twee uur. Hebt u belangstelling, laat het me
weten (voorzitter@contactgroepgist.nl).
Het is de bedoeling dat onze achterban betrokken zal
zijn via ons forum. Uiteraard zullen we ook in dit
magazine over de voortgang rapporteren. Als het project
goed verloopt zal deze werkwijze ook worden ingevoerd
bij andere vormen van kanker. We zijn dus pioniers.
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tekst: Paul van Kampen

verslag

Op zoek naar innovatieve
technieken bij de
behandeling van GIST
In enkele Europese landen loopt sinds 2013 een
onderzoeksproject dat is gericht op het ontwikkelen
en verbeteren van een aantal technieken die
gebruikt kunnen worden bij het behandelen van
uitgezaaide GIST. Dit project, MITIGATE genaamd,
richt zich vooral op patiënten waarbij de bekende
GIST-medicijnen de tumoren niet meer onder
controle weten te houden.

Het MITIGATE-project wordt uitgevoerd in een viertal
landen (Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk) en
wordt gefinancierd met fondsen van de Europese Unie.
Interessant is dat het gezamenlijk wordt uitgevoerd
door een combinatie van universiteiten, onderzoeks
instellingen en een aantal kleine en middelgrote
medische technologiebedrijven.
In het project wordt geen nieuw medicijn getest,
maar er wordt gekeken naar mogelijkheden om met
nieuwe of verbeterde technieken, de behandeling van
GIST-patiënten met uitgezaaide ziekte preciezer,
effectiever en minder belastend te maken. Het gaat
bijvoorbeeld om innovatieve technieken voor het nemen
van biopten, het maken van scans en de behandeling
van uitzaaiingen in de lever.
In het geval van de scans wordt gewerkt aan een
techniek waarbij radioactieve stoffen zeer selectief
aan GIST-cellen binden en zo de bruikbaarheid van
de beelden verhogen. Met de beoogde techniek kan

worden volstaan met minder radioactief materiaal,
wordt de beeldvorming verbeterd en worden de
mogelijkheden voor meer vroegtijdige detectie van
secundaire mutaties vergroot.
Interessant is zeker ook dat er met bovenstaande
techniek gekeken wordt naar manieren om niet alleen
tumorcellen in kaart te brengen, maar ook uitzaaiingen
te bestrijden. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de
SIRT-techniek (Selective Internal Radiation Therapy)
bij GIST, waarbij een kleine hoeveelheid radioactief
materiaal via de bloedsomloop in de lever wordt
gebracht, waarna de straling uiterst selectief de
GIST-tumorcellen aanvalt. Bij andere vormen van kanker
met uitzaaiingen heeft dit al goede resultaten opgeleverd. Ook worden technieken getest waarbij naalden in
de buurt van de leveruitzaaiingen worden ingebracht,
net zoals bij het bij GIST al gangbare Radiofrequency
Ablation, RFA. Een van de nieuwe technieken is Irreversible Electroporation, IRE, waarbij gewerkt wordt met
elektrische velden die tumorcellen doden.
Het project loopt nog tot eind 2017. Dit en volgend
jaar verwachten we daarom de resultaten van het
MITIGATE-project. We hopen dat de verkregen inzichten
en ontwikkelde technieken dan zonder noemenswaardige problemen de Nederlandse behandelpraktijk
zullen bereiken.
Meer lezen (in het Engels) over MITIGATE?
Ga naar: www.mitigate-project.eu
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De achterbanraadpleging
Het was één van de vele subsidievoorwaarden van het KWF. Eens in de twee jaar moet onderzocht
worden hoe de achterban denkt over de eigen patiëntenorganisatie.

Nu kunnen we ‘achterban’ heel breed opvatten en daar
alle mensen onder verstaan die met GIST te maken
hebben. Misschien is dat wel de bedoeling, maar om te
beginnen beperken we ons tot de leden ofschoon veel
meer mensen onze website raadplegen. We kunnen ook
niet anders want vooralsnog weten we niet hoe we al
die anderen kunnen bereiken. Strikt genomen is ‘leden’
ook niet het juiste woord, want de Contactgroep GIST is
een stichting en stichtingen kunnen, juridisch gezien,
geen leden hebben, hooguit donateurs of sympathisanten. Wij sluiten ons aan bij het gangbare spraakgebruik
en iedereen die zich door aanmelding met de Contactgroep verbonden heeft noemen wij leden.
In het voorjaar van 2015 heeft er voor de tweede keer
een achterbanraadpleging plaats gehad, de eerste was
in 2013. De vragen waren beide keren vergelijkbaar en
als we dit zo nog een aantal jaren volhouden dan is het

mogelijk trend en ontwikkelingen aan te wijzen. Het
inzicht zou zich nog verdiepen als we de uitkomsten
ook kunnen vergelijke met andere patiëntenorganisaties
en dat zou interessante beleidsinformatie op kunnen
leveren. Maar zo ver is het nog niet en op dit moment
kijken we even naar de achterbanraadpleging 2015,
die vanwege de beperking tot de eigen leden de titel
“Tevredenheidsonderzoek” heeft meegekregen.
De vragenlijst is per e-mail gestuurd naar 312 leden.
Er zijn 28 leden waarvan wij geen e-mailadres hebben
of die niet over e-mail beschikken. Er zijn 146 vragenlijsten ingevuld en bij 7 niet-e-mailbezitters is er een
telefonisch een interview afgenomen. Dat wil zeggen
143 reacties op 340 leden en dat is 43%. Iets minder
dan twee jaar daarvoor, maar ver boven degemiddelde
response bij de andere patiëntenorganisaties zo
verzekerde men mij bij LMK.

Doel van het onderzoek is als volgt omschreven:

Allereerst: wie zijn die leden?
De antwoorden leveren het
volgende beeld op:
Ongeveer evenveel mannen
(74) als vrouwen (72).
De antwoorden op de vragen
komen van 138 GIST-patiënten,
één ex GISTpatiënt, 3 naasten
of nabestaanden en 3 beroeps
matig betrokken.

Hoofdvraag
• In welke mate zijn de leden van Contactgroep GIST
tevreden over de activiteiten en dienstverlening
van de organisatie?

Deelvragen
• Hoe tevreden zijn leden over de manier waarop
Contactgroep GIST vorm geeft aan haar kerntaken?
• Vinden leden dat Contactgroep GIST haar activiteiten op het gebied van belangenbehartiging op een
zichtbare manier uitvoert?
• Welke belangen vinden leden het belangrijkst?
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74

De leeftijd van de respondenten varieert van 21 tot
90 jaar. De meeste respondenten (44%) bevinden
zich tussen de 61 en 70 jaar.

72

tekst: Ton Jansen

enquÊte

De meerderheid van de respondenten (48%) heeft
een wo- of hbo-opleiding afgerond.
De meeste respondenten wonen in de provincie NoordHolland (19%) en Zuid-Holland (16%). Gelderland en
Brabant tellen elk 12% van de respondenten zijn verspreid over andere provincies. Uit Vlaanderen komt 9%.
Verreweg de meesten hebben Contactgroep GIST
gevonden via internet (51%). De overigen op heel
verschillende wijze, bij voorbeeld door de behandelend
specialist, de huisarts, familie, vrienden of een folder.
De reden om lid te worden van Contactgroep GIST, is
grotendeels informatiebehoefte (87%). Daarnaast
wordt in ruim de helft van de gevallen (52%) contact
met mensen in dezelfde situatie belangrijk gevonden.
Als de diagnose GIST krijgt kom je terecht in een
onbekende wereld waarin je veel moeilijkheden ontmoet
en nauwelijks de weg kunt vinden. Van de ondervraagden zegt 58% dit te hebben ervaren, en het overgrote
deel van hen heeft hiervoor hulp gezocht en gevonden
bij huisarts en oncoloog en velen (43% van wie hulp
zochten) zeggen steun ondervonden te hebben van de
Contactgroep GIST.
We hebben nu enigszins een beeld van de leden van de
Contactgroep en vervolgens is de vraag in hoeverre ze
aan de activiteiten deelnemen en wat ze er van vinden.
Meer dan de helft heeft wel eens een Contactdag
bezocht en een heel groot deel daarvan meer dan eens
en de meeste deelnemers stelden de contactdagen op
hoge prijs zoals in het rapport te lezen is:
Op de vraag “Kunt u in het kort aangeven wat u ervan
vond?” antwoordden respondenten op de laatste locatie
in Doorn: “Het was een mooie dag: een goed verhaal,
veel mensen in hetzelfde schuitje, mooie locatie”;
“De faciliteiten waren iets minder dan in Soest”;

“Zéér waardevol maar ook zéér confronterend. Ook
over de andere locaties (Soest, Beesd en Renswoude)
waren de respondenten enthousiast over de locatie
en de verzorging en de inhoud van het programma.
De meesten zijn van plan om er de volgende keer
(keren) weer bij de zijn en er worden behartens
waardige suggesties gegeven voor de invulling
van het programma.
De nieuwsbrief wordt door 84% altijd gelezen,
13% soms en 3% helemaal niet. De gemiddelde
beoordeling is een 8 en hoe komt dat hoge cijfer?
Op de open vraag “Wat maakt dat u dit cijfer
geeft?” kwamen de volgende antwoorden:
Zeer informatief (17x), duidelijkoverzichtelijk (9x),
verzorgd/netjes (6x), ervaringsverhalen (4x),
kwaliteit/professioneel/zeer goed geschreven (3x),
nieuwe ontwikkelingen (3x), aantrekkelijke
onderwerpen (2x), leest lekker/leuk (2x),
inzicht in wat er speelt/achtergrondinformatie (2x),
afwisselend, actuele informatie over GIST, goede
lettergrootte, betrokkenheid, leerzaam. En een
kritische noot: “een beetje saai”, “Niet alle
onderwerpen spreken mij aan”.
Dat laatste vond het bestuur ook al en daarom is ons
magazine “Leven met GIST” daarvoor in de plaats
gekomen en ten tijde van het tevredenheidsonderzoek
was net het eerste nummer uit. Logisch dat daar ook
even naar gevraagd werd. Het antwoord:
De meeste respondenten zijn erg lovend over het blad.
Goed, informatief, uitstekend, duidelijk en heeft ons de
ziekte beter doen begrijpen. Een respondent: “ik geef
het blad na lezen aan mijn huisarts en die legt
het in de wachtkamer”.
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51%

komt ook wel eens
op het Forum

27%
wekelijks
31%

3%

dagelijks

      maandelijks

De meeste mensen hebben internet en 76% van de
ondervraagden bezoekt de website van de Contactgroep. De meesten zochten daar medische informatie
en 93% zegt gevonden te hebben wat men zocht.
Er is tevredenheid omdat men de website overzichtelijk
vindt waar je goede en duidelijke informatie aantreft.
En natuurlijk zijn er ook tips voor verbetering. 51% van
de internetgebruikers komt ook wel eens op het Forum,
3% dagelijks, 27% wekelijks en 31% maandelijks. Veel
mensen komen vaak op het forum kort nadat de
diagnose is gesteld.
Ruim twee derde (69%) van de respondenten heeft
wel eens contact opgenomen met Contactgroep GIST.
Hiervan schrijven de meesten (90%) wel eens een
e-mail en pakt ruim een kwart (26%) wel eens de
telefoon om contact op te nemen. Bijna een derde
(31%) van de respondenten heeft nooit contact
opgenomen met Contactgroep GIST.
Driekwart is tevreden met de bereikbaarheid en bijna
iedereen is tevreden over de vriendelijkheid van de
medewerker en de afhandeling van de vraag.
In de tijd dat de enquête werd gehouden was juist de
telefonische hulpdienst actueel. Een mooie gelegenheid
om de leden te vragen wat zij er van vonden:
Het bestuur van de Contactgroep GIST overweegt
om een telefonische hulpdienst op te zetten als er
belangstelling voor is. Een ruime meerderheid van
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de respondenten (84%) vindt dit zinvol. En in de
samenvatting wordt dat als volgt verwoord:
De meeste respondenten stellen een telefonische
hulpdienst zeer op prijs. Ze geven daarbij aan dat zij
daar zelf nu geen behoefte aan hebben, maar antwoordden vooral voor nieuwe patiënten, omdat zij
aangeven daar zelf in het begin een grootte behoefte
aan te hebben gehad.
Inmiddels is met de telefonische hulpdienst en
bescheiden begin gemaakt met een kleine groep
enthousiaste vrijwilligers. Vooralsnog is begonnen met
het telefonisch verwelkomen van nieuwe leden, wat
door de meeste van hen zeer op prijs wordt gesteld.  
De laatste vraag ging over belangenbehartiging, maar
daar is weinig over te zeggen omdat de vraag achteraf
gezien nogal vaag geformuleerd was en er wel twaalf
terreinen werden genoemd waarop belangen behartigd
kunnen worden waarbij het niet duidelijk is hoe en door
wie dat geregeld moet worden. Hierbij werd dan ook
vaak “geen mening” aangekruist. Wel werd één ding
duidelijk. Men wil dat de Contactgroep GIST zich blijft
inzetten voor beschikbaarheid van en toegankelijkheid
tot nieuwe medicijnen en behandelmethoden.
Uit de samenvatting en conclusies citeer ik de
volgende passages:

enquÊte

De mate van tevredenheid werd gemeten door vragen
te stellen over de volgende aspecten:
- De manier waarop Contactgroep GIST vormgeeft
aan haar kerntaken;
- De zichtbaarheid van de activiteiten die
Contactgroep GIST uitvoert op het gebied van
belangenbehartiging;
- Welke belangen leden en achterban het
belangrijkst vinden.
De leden zijn zeer tevreden over de manier waarop
Contactgroep GIST vorm geeft aan haar kerntaken.
Respondenten zijn tevreden over de bijeenkomsten,
de nieuwsbrief en magazine, dienstverlening en
belangenbehartiging. De mensen van de contactgroep
zijn zeer klantvriendelijk. Je krijgt duidelijk antwoorden
op je vragen. Naast het feit dat de meeste respondenten tevreden zijn, geven ze ook hele bruikbare tips aan
Contactgroep GIST.
En als slot van de samenvatting nog een behartenswaardig advies aan het bestuur:
Verschillende respondenten geven aan dat het bestuur
van de Contactgroep GIST zich in moet zetten op de
onderwerpen: zorgen dat meer specialisten weten wat
GIST is, dat zij goed doorverwijzen, betere communicatie
door dossieruitwisseling, meer informatie over stand
van zaken nieuwe medicatie en behandelmethoden.
Meer aandacht van zorgverleners voor nazorg/psychosociale zorg, beschikbaarheid van medicijnen: vooral als
het ziekenhuisbudget opraakt.
De conclusie is in elk geval dat de leden over het
algemeen tevreden zijn over hun Contactgroep GIST
en dat bleek ook al uit de enquête van 2013. Dat geeft
natuurlijk voldoening, maar het is ook een aansporing
nog meer tegemoet te komen aan de wensen die leven
want er zijn ook veel suggesties gedaan en opmerkingen
gemaakt die het bestuur ter harte moet nemen.

Dit verhaal is wat langer geworden dan mij aanvan
kelijk voor ogen stond. Maar ik realiseerde me al
schrijvende dat, nu zo velen van u de moeite hebben
genomen die lange vragenlijst in te vullen, op mij
de plicht rust om u van de resultaten uitgebreid in
kennis te stellen.
Het stimuleert u hopelijk om ook volgende keer de
vragenlijst weer in te vullen en zo bouwen we samen
aan onze Contactgroep GIST.
Het rapport is in zijn geheel digitaal op te vragen bij
voorzitter@contactgroepgist.nl

87%

informatiebehoefte

43%
zoekt hulp

44%

leeftijdtussen
61 en 70 jaar

9%

uit Vlaanderen
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Boek bespreking
Hendrik van Rooijen

De macht van de patiënt
Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen
Totdat ik lid werd van het bestuur, had ik me nooit
gerealiseerd dat onze Contactgroep méér was dan een
organisatie voor lotgenotencontact. Na een paar jaar
werken in de organisatie weet ik veel meer: we maken
deel uit van wat men de patiëntenbeweging noemt.
We behartigen de belangen van onze leden, maar we
behoren ook bij Levenmetkanker, de koepelorganisatie
van kankerpatiëntenorganisaties die namens de
kankerpatiënten spreekt met de overheid, de verzekeraars en de farmaceutische industrie. Een lobbygroep
noemt men dat in de politiek.
Lange tijd is inde gezondheidszorg een organisatiemodel
gehanteerd in de vorm van een driehoek: patiënten,
zorgaanbieders zitten ieder op een hoekpunt met de
overheid in het midden. In het boek 'De macht van de
patiënt', dat ik hier zal bespreken, gaat men er vanuit dat
de verhoudingen tussen de verschillende deelnemers van
het organisatiemodel gewijzigd zijn. Daarom wordt als
organisatiemodel de vijfpuntige ster geïntroduceerd.
De bovenste punt wordt ingenomen door de patiënt,
de nieuwe patiënt, de patiënt die baas is over zijn eigen
leven, die een volwaardige positie inneemt in het
complexe veld van de zorg. Op de andere punten komen:
bedrijfsleven, onderzoek en ontwikkeling (oftewel de
farmaceutische industrie en research & design); dan
de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar en tenslotte de
overheid (de wetgever). Het boek is georganiseerd
volgens de punten van de ster.
De patiënt. In het boek wordt bovenal een overzicht
gegeven wat de verschillende patiëntenorganisaties, apart
of verenigd in koepels, zoals Leven met Kanker en de
Patiëntenfederatie NPCF, thans doen en wat zij zouden
moeten proberen te bereiken. De positie van de patiënt
is binnen het zorgstelsel nog steeds niet sterk. In veel
individuele gevallen zijn er successen geboekt, maar de
emancipatie van de patiënt is nog niet zover gevorderd
dat die in het algemeen als een volwaardige partner kan
deelnemen aan besprekingen over veranderingen in de
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De macht van de patiënt
Baas over je eigen ziekte
Cees Smit en
Annemarie de Knecht-van Eekelen
Uitgave Sanquin Bloedvoorziening,
Amsterdam 2015.

zorg. Wat er ontbreekt is veelal kennis. De patiënt is
weliswaar ervaringsdeskundige wat betreft zijn eigen
ziekte, maar er ontbreekt vaak algemene kennis over
behandelmogelijkheden en geneeswijzen. Ook is de patiënt
vaak feitelijk onmondig, omdat hij uit de zwakte van zijn
ziekte moet spreken, terwijl de gesprekspartners de kracht
van hun ervaring en hun jargon kunnen benutten. Goede
informatie-uitwisseling tussen patiënten en zorgaanbieders is nodig. Daarom biedt de NPCF opleidingen en
trainingen, zodat patiënten leren goed voorbereid te
spreken. Er zijn ook trainingen voor moderatoren van
websites van patiëntenorganisaties, of voor vrijwilligers
in specifieke functies binnen zo’n organisatie.
Heel belangrijk voor het verbeteren van de positie van de
patiënt is het “samen beslissen” (shared decision making
– in de zorg begint het potjeslatijn plaats te maken voor
managers-Engels !), een aanpak die kennis en begrip aan
de kant de patiënt nodig maakt. Het gaat er dan immers
om, dat men het “verstandigste” doet als er keuzes
gemaakt moeten worden. Het is overigens de vraag of er
altijd wat te kiezen valt: de berichtgeving over behandelingen die te duur zouden zijn neemt onrustbarend toe! De
ideale situatie zou zijn als “samen beslissen” zou plaats
vinden zowel op individueel niveau (bij gesprekken tussen
de patiënt en zijn dokter) als op collectief niveau (tussen
patiëntenorganisaties en zorgverlenende instanties).
De farmaceutische industrie. In de media worden
farmaceutische bedrijven vaak negatief afgeschilderd.

De nieuwe patiënt zou het bedrijfsleven echter moeten zien
als een partner die werkt aan innovatie en het realiseren
van doorbraken bij het ontwikkelen van nieuwe behandelwijzen. Om onderzoek te kunnen doen is geld nodig, en
daarom zijn geneesmiddelen soms duur. Dat wil niet
zeggen dat elke prijs betaald moet worden. De onderhandeling over prijzen van geneesmiddelen ligt buiten
de competentie van de patiënt. Dat is een zaak voor
de verzekeraars en de overheid, liefst internationaal.
Ook de zorgverzekeraars staan in een negatief daglicht.
Zij hebben de moeilijke taak om de zorg voor ons allen
betaalbaar te houden. En dat betekent dat niet elke
aanspraak op vergoeding van elke patiënt gehonoreerd kan
worden, iets wat de individuele patiënt soms als onrecht zal
opvatten. Eigenlijk zouden patiëntenorganisatie is dit kader
ook gelijkwaardige gesprekspartner moeten zijn. Maar ze
moeten wel in staat zijn om op dit niveau te kunnen
meepraten, en dat vraagt kennis. En het is altijd de vraag
of er genoeg patiënten te vinden zijn die kunnen of willen
meepraten met al die clubs.

patiënt

bedrijfsleven,
R&D

zorgverzekeraar

zorgaanbieder

overheid

De zorgaanbieders die in dit boek aan de orde komen
klagen zonder uitzondering over de hoge administratieve
lasten die zij in het huidige zorgstelsel opgelegd krijgen.
Zoveel lasten veroorzaken dat ze minder tijd hebben om
met patiënten te spreken, wat toch als hun belangrijkste
taak is. De patiënten zijn het daar uiteraard mee eens.
De zorgaanbieders in ziekenhuizen voelen zich ook in het
nauw gedreven door financieringsproblemen nu dure
geneesmiddelen meer en mee ronder het budget van het
ziekenhuis vallen. Dit heeft voor patiënten vooral tot gevolg
dat de toegang tot deze geneesmiddelen in gevaar komt.
De overheid. Patiënten zullen het vaak niet merken, maar
sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2007 is er
een belangrijke verandering geweest in de inspraak van

patiënten, met name in het pakketbeheer. Voor nieuwe
producten worden door het Zorginstituut Nederland
(namens de overheid) vooraf effectafspraken gemaakt
met betrokken partijen, waaronder de patiëntenorganisaties. Het Zorginstituut streeft ernaar om een permanente
dialoog te onderhouden over de kosten van behandeling,
die sterk aan het toenemen zijn. Van de kant van de patiënt
wordt verwacht dat zij niet alleen praten over ziekten,
maar ook de medeverantwoordelijkheid dragen voor
minder populaire maatregelen. Er is gezamenlijke inbreng
(commitment in managers-taal) nodig om het stelsel
houdbaar te houden. De patiënt moet zich ervan
bewust zijn dat niet elke aanspraak te verzilveren is.
Het Zorginstituut heeft met verschillende partijen een
convenant gesloten over “gepast gebruik”, wat neerkomt
op inzetten op zinnig en zuinig gebruik van middelen.
Tenslotte: Economisch gezien zal inspraak niet leiden tot
vermindering van kosten van de zorg. Echter zolang alle
partijen met elkaar in overeenstemming zijn zal dit geen
bezwaar zijn. De kosten voor een gewonnen levensjaar
(QUALY) kunnen echter een economisch probleem
worden: “Daarbij gaat het niet om de beschikbaarheid
van (geneesmiddelen, maar om de vraag hoeveel
we willen betalen voor zo een QUALY. De ene QUALY
is de andere niet. Kosteneffectiviteit is een nuttig
beslis-criterium in statistische situaties, maar de
praktijk, dat is een ander verhaal.”
Deze laatste woorden zij een citaat van de gezondheidseconoom Marc Pomp, één van de vele deskundigen die in
dit boek aan het woord komen. In het bovenstaande heb
ik vaker stukken tekst letterlijk uit het boek overgenomen,
in de hoop dat ik hierdoor een duidelijk inzicht kan geven
van wat er allemaal gaande is in de wereld van de gezondheidszorg, van wat de macht is van de patiënt, en van wat
de macht van de patiënt zou moeten zijn en hoe die bereikt
zou kunnen worden. Het boek is vooral gericht op beleidsmakers, bijvoorbeeld bij de zorgverleners of de ziektenkosten-verzekeraars, bij de overheid, maar ook bij de
patiëntenorganisaties, die langzamerhand toch aanvaard
worden als meebeslissend over de praktijk van de zorg.
Mede daartoe dienen patiëntenverenigingen als de onze.
Het is maar dat u het weet!

De tekst is te downloaden vanaf de website: http://pgosupport.nl/page/Kennisbank?mod[PGO_FileCabinet_Module][i]=201
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tekst: Gerard van Oortmerssen

Tekstanalyse
project gaat
volgende fase in
In voorgaande nummers van ons magazine heeft
u kunnen lezen over het project “tekstanalyse van
discussiefora van kankerpatiënten”. TNO heeft een
klein voorproject uitgevoerd om de haalbaarheid
aan te tonen. Dat project is eind 2015 afgerond met
goed resultaat.

bijwerkingen te maken hebben. Aan de rechterkant
worden de discussies die het meest interessant zijn voor
onze interesse weergegeven. De kleuren (highlights in de
tekst maar ook de kleuren in het netwerk) geven aan tot
wat voor categorie het betreffende begrip behoort. Blauw
bijvoorbeeld is een medicijn, groen een lichaamsdeel enz.
De in geel gemarkeerde woorden zijn de door ons ingevoerde zoektermen. Als we een discussie zien die we erg
interessant vinden dan kunnen we op “search again”
klikken en dan worden de discussies die hier het meest op
lijken bij elkaar gezocht. Dit resultaat hebben we inmiddels
gedemonstreerd op de SPAEN-conferentie (zie het verslag
elders in dit nummer). Ook een paar GIST-specialisten in
Nederland hebben een demonstratie gehad. Zij zijn erg
geïnteresseerd, zien de mogelijkheden en hebben al
vragen geformuleerd waar ze graag een antwoord op
willen hebben. Daar gaan we nu mee aan de slag.
Software verder ontwikkelen
In de volgende fase gaan we samenwerken met ander
kankerpatiënten organisaties binnen Levenmetkanker.
We willen de software verder ontwikkelen en gaan
onderzoeken of het mogelijk is om automatisch samenvattingen van discussies te maken. Dat zou heel handig
zijn om in korte tijd tot de kern van discussies door te
dringen. Voor dit project hebben we een subsidie
ontvangen van € 75.000 van het SIDN Fonds.

Als oefenobject is de Facebook-groep van GIST Support
International gebruikt. Op dit Engelstalige forum zijn
2000 GIST-patiënten actief die samen 40.000 discussies
hebben gepost. Er is software gemaakt die al deze
discussies analyseert. Via een slimme zoekmachine kan
er vervolgens naar informatie worden gezocht. De figuur
laat een prototype van de gebruikersinterface zien. In het
venster linksboven kunnen een of meerdere zoektermen
worden ingevoerd. In dit voorbeeld zijn dat “sutent”, “side
effects” (bijwerkingen) en “treatment” (behandeling).
De software vindt alle discussies die hierover gaan en
extraheert de begrippen die van belang zijn. Die begrippen worden in een netwerk gevisualiseerd. Hoe groter
de cirkel om het woord, hoe vaker het voorkomt. Ook de
onderlinge verbanden worden zichtbaar gemaakt. Zo
kunnen we zien dat Sutent sterk verbonden is met GIST
(ja, dat wisten we natuurlijk al). Maar ook met hand, voet,
ogen, kramp, misselijkheid, allemaal woorden die met de
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Het project begint op 1 februari en loopt tot het eind van
dit jaar. Het is de bedoeling dat het resultaat rechtstreeks
beschikbaar komt voor kankerpatiënten in Nederland
als hulpmiddel op discussie fora, ook op Kanker.nl.
We houden u op de hoogte van de vorderingen.
Waardevol delen
Een discussieforum heeft veel waarde. Voor mensen met
kanker, die informatie en steun van lotgenoten krijgen.
Maar ook voor medisch specialisten: een forum bevat
informatie over bijwerkingen, hoe patiënten die ervaren
en hoe ze er mee omgaan. Maar het geeft ook informatie
over wat mensen voelen als ze een behandeling ondergaan, en wat de kwaliteit van leven is. Die informatie
kunnen we met dit project boven water krijgen en aan de
onderzoekers en behandelaars aanbieden. Het is daarom
heel zinvol om ervaringen te delen op een forum!

column
peter gombeir

Voornemens
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Veel voornemens.
Al doe ik daar al een tijdje niet echt meer aan mee.
Er staat wel een fonkelnieuwe tweedehandse auto
voor de deur, maar dat kan je bezwaarlijk een goed
voornemen noemen. Eerder een noodzakelijk kwaad.
Het is een hybride geworden. Best cool. Veel
knopjes. Stil. Zuinig. Ik zoef gezapig de stad door.
Leuk muziekje op de achtergrond. Gezellig.
Vijf jaar geleden was het wel anders. Veel goede voornemens gemaakt dan, die eerste januari 2011. En alles
ging wel goed komen. Tot een paar weken later. Een
donderslag. Alle goede voornemens bleken plots even
nutteloos als leeg. En er kwam er maar eentje in de
plaats. Overleven. Eigenlijk wel spectaculair. En iets
wat toch een serieuze indruk heeft nagelaten.

met nog meer verschrikkelijke verhalen om alles te
illustreren. De vele onderzoeken. Het soms onpersoonlijke van het hele circus. Hij kon er zich wel in vinden.
Het had iets vreemds. Een nobele onbekende die een
groot deel van zijn leven aan mij bloot gaf. Daar sta
je dan. Ik wist niet goed hoe te reageren. Het is een
beetje een afstandelijk antwoord geworden. Om mezelf
toch te beschermen, en niet weer meegesleurd te
worden in vroeger.
Maar ik heb een beetje gelogen. Er zijn wel voornemens.
Nog meer durven te leven. En mezelf blijven beschermen.
Elke dag is anders. Genieten van de stilte (dat kan nu
ook in de zoemauto, ha!). Houden van de mensen die je
graag ziet. En graag gezien worden. Veel meer wens ik
niet. Al is dat wat mij betreft al heel veel.

'Nog meer durven te leven.
En mezelf blijven beschermen.'
Voor velen ben ik nog altijd een overlever. Iemand die
“het” ook heeft gehad. En dan word je geconfronteerd
met vreselijke verhalen, moeilijke situaties en harde
feiten. Met direct erna de vragende blik naar oplossingen, hulp, raad. En natuurlijk gebeurt dit liefst op
de meest onbewaakte momenten, bij de bakker, of
tijdens het aanschuiven voor een krant. Terwijl ik
zelf ook geen antwoorden heb. En iedereen die er
op een andere manier mee omgaat. Mijn weg was
alles op te schrijven. Leuk, een boek, maar het heeft
wel wat teweeg gebracht. Ook nu nog, drie jaar na
de verschijning.
Zo kreeg ik een paar weken geleden op het werk een
email. Van iemand die Kamer 241 gelezen had. Toevallig
uit de bibliotheek meegenomen, door de achterflaptekst.
Hij vond het goed. Proficiat en zo. Maar dan volgde zijn
verhaal. “Ook ik kwam een viertal jaren geleden immers
voor de eerste keer volkomen onverwacht terecht in een
ziekenhuis…” De herkenbaarheid van de kamergenoten,
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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
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Lid of donateur worden?

Fotografie

via het online aanmeldingsformulier op onze website.

Allard Willemse

Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met o.a.
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een boek en brochure over GIST, alsmede inloggevens voor
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het besloten forum. Adreswijzigingen of opzeggingen via:
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