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Inleiding 

De Stichting Contactgroep GIST (CGG) richt zich op patiënten met GIST en hun naasten. 

CGG werd opgericht in oktober 2003, is statutair gevestigd te Breda en ingeschreven in het 

stichtingenregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer 

20112471. CGG is een van de 24 leden van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK). 

 

GIST 

Gastro Intestinale Stroma Tumor (GIST) is vorm van kanker die, anders dan de meeste vormen van 

kanker niet behoort tot de carcinomen maar tot de sarcomen. Sarcomen zijn met 1.5% van alle 

kwaadaardige tumoren zeldzame vormen van kanker. GIST is een tumor in de weke delen in het 

maag-darmkanaal en kan pas sinds begin van deze eeuw eenduidig worden gediagnosticeerd. De 

ziekte ontstaat meestal op een leeftijd boven 50 jaar, GIST bij jongeren is zeldzaam. De experts gaan 

uit van 15 nieuwe gevallen per 1 miljoen inwoners, voor Nederland gaat het dan om zo’n 240 

patiënten per jaar. Vanwege de zeldzaamheid van GIST zijn er weinig specialisten die ervaring hebben 

met de behandeling van GIST. Om die reden adviseert CGG patiënten zich te laten behandelen in een 

in GIST gespecialiseerd ziekenhuis. 

 

Stichting Contactgroep GIST 

 De stichting stelt zich onder meer ten doel 

- Belangenbehartiging voor (ex)patiënten 

- Het bevorderen van (individueel)lotgenotencontact tussen (ex)patiënten en hun naasten 

- Het verstrekken van informatie en voorlichting 

- Een bijdrage leveren aan  medisch onderzoek 

 

CGG tracht deze doelen onder meer te bereiken door 

- Het participeren in een koepelorganisatie, de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 

- Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties 

- Het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact 

- Het verstrekken van informatie aan donateurs en GIST patiënten via nieuwsbrieven en een website 

- Het faciliteren van een besloten forum voor onderling contact in een beschermde omgeving 

- Het organiseren van een landelijke contactdag 

- Het zo nodig inschakelen van deskundigen op het gebied van GIST en het omgaan met kanker 

- Participeren op internet 

 

De donateurs  

Het aantal donateurs (patiënten en naasten) bedroeg per 1 januari 2012 246, per 31 december 2012 

waren er 283 donateurs. 

Van hen waren er 23 woonachtig in België, 2 in Noorwegen, 1 in Duitsland, 1 in Portugal, 1 in Italië en 

1 in Zwitserland. 12 personen werden afgemeld, meestal vanwege overlijden, er meldden zich 49 

nieuwe leden aan. 

Daarmee bereikte CGG in 2012 een netto toename van 37 donateurs, een groeipercentage van rond 

de 15%. 

Naast donateurs heeft CGG nog enkele personen die met een jaarlijkse bijdrage hun sympathie tot 

uitdrukking willen brengen. Per 1 januari 2012 waren er 40 sympathisanten, per 31 december 2012 

waren dat er 39. 
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Het bestuur 

De samenstelling van het stichtingsbestuur was aan het begin van het verslagjaar als volgt: 

Jack Asselbergs, voorzitter 

Ton Jansen, vicevoorzitter 

Cees Hilhorst, secretaris 

Gonny Panis, penningmeester 

Laurens van Bavel, medische zaken 

Kris Heyman, bestuurslid België 

 

Aan het einde van het verslagjaar was de samenstelling: 

Jack Asselbergs, voorzitter 

Ton Jansen, vicevoorzitter 

Cees Hilhorst, secretaris 

Peter Verhaagen, penningmeester 

Laurens van Bavel, medische zaken 

Kris Heyman, bestuurslid België 

 

Gonny Panis nam per 1 oktober 2012 afscheid en werd opgevolgd door Peter Verhaagen. Gonny bleef 

actief als vrijwilliger. 

 

Vier bestuursleden zijn GIST-patiënt, het bestuurslid medische zaken is huisarts. Ons streven is dat 

minimaal de helft van het bestuur bestaat uit (ex)patiënten. De bestuursleden zijn vrijwilliger en 

ontvangen geen vergoeding. 

 

In 2012 kwam het bestuur zes maal bij elkaar, op 19 januari, 9 maart, 12 april, 14 juni, 27 augustus en 

3 december. Diverse zaken werden buiten de vergaderingen voorbereid zodat de 

bestuursvergaderingen zich beperkten tot het bespreken van grotere onderwerpen en het nemen van 

besluiten. 

 

In 2012 is veel aandacht besteed aan de continuïteit van de stichting, vanwege het plotselinge vertrek 

in het begin van het jaar van 2 uitvoerende medewerkers werd duidelijk dat CGG een kwetsbare 

organisatie is die niet afhankelijk kan zijn van enkele vrijwilligers op essentiële uitvoerende posten. Het 

bovengenoemd vertrek heeft aanvankelijk geleid tot een zekere stilstand in de dienstverlening, door 

hard werken van bestuursleden en nieuwe vrijwilligers is aan een nieuwe opzet gewerkt die de 

kwetsbaarheid aanmerkelijk beperkt. Met de NFK zijn daartoe enkele dienstverleningsovereenkomsten 

gesloten. 

 

Helaas zijn we door al deze ontwikkelingen, die bijzonder veel tijd en inzet van het bestuur hebben 

gevergd, er niet in geslaagd in het verslagjaar aan alle profieleisen te voldoen die KWF 

Kankerbestrijding ons als subsidiegever stelt. In het voorjaar zijn we begonnen met registratie van 

patiëntencontacten, in het najaar is veel werk verzet om tot een aanzet van een handboek vrijwilligers 

te komen dat inmiddels door het bestuur is vastgesteld en zijn contacten gelegd met de notaris voor 

een statutenwijziging die enige tijd geleden is gepasseerd. In het najaar is besloten tot het houden 

van een achterbanraadpleging, deze is  georganiseerd door de NFK en in februari 2013 onder de 

donateurs uitgezet. 

 

Het bestuur heeft dit verslagjaar zoals gezegd vooral aandacht gegeven aan de verdere ontwikkeling 

van de organisatie en kan constateren dat de dienstverlening weer volledig op niveau is 

teruggebracht. In het verslagjaar is een interne klachtenregeling vastgesteld en CGG heeft zich 

aangesloten bij de centrale klachtencommissie van de NFK. 
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De vrijwilligers 

Eind 2012 telde CGG 10 vrijwilligers met een structurele taak. Naast het bestuur zijn dat 

Gonny Panis (forumbeheerder en financieel beheer), René Lammers (eindredactie nieuwsbrief), Paul 

van Kampen (informatievoorziening medische zaken) en Ronald Postma (organisatie landelijke  

Contactdag). 

 

Daarnaast zijn er nog enkele vrijwilligers die op ad hoc basis beschikbaar zijn. CGG heeft een 

vrijwilligersbeleid waarin de werving, selectie, scholing, vergoeding en verzekering zijn opgenomen. 

De actieve vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst ondertekend. 

In juni is op het kantoor van NFK een bijeenkomst belegd voor onze vrijwilligers en belangstellenden 

voor een vrijwilligersfunctie. Dit werd door iedereen als uiterst zinvol ervaren en heeft geleid tot extra 

handen bij diverse activiteiten, met name de jaarlijkse contactdag. 

Het is een grote uitdaging voldoende vrijwilligers te vinden binnen onze donateurs. Wij hebben sterke 

voorkeur in de eigen groep onze vrijwilligers te zoeken. 

 

Gebruik van externe diensten 

Voor de ledenadministratie, inning van de donaties en ICT maakte CGG in het verslagjaar wederom 

gebruik van de diensten van de NFK. In 2013 zullen meer diensten worden afgenomen, met name op 

financieel administratief gebied.  

Voorts is in het voorjaar van 2012 besloten  de druk en verzending van de kwartaaluitgave van de 

nieuwsbrief via de NFK te laten verzorgen. 

De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, jaarlijks wordt de samenwerking met elkaar 

besproken.  

 

Lotgenotencontact 

Wij proberen zo goed mogelijk in deze behoefte te voorzien. Telefonische vragen kunnen via ons 

telefoonnummer bij de NFK worden gesteld, de vragen worden met name gesteld via het daartoe 

ingesteld emailadres info@contactgroepgist.nl  

 

De vragen die binnenkomen worden beantwoord door de secretaris en door het bestuurslid medische 

zaken indien het gaat om specifiek medische zaken. Indien door hem gewenst wordt een van de GIST 

specialisten geconsulteerd.  

 

Er zijn in 2012 58 vragen geregistreerd. 39 daarvan betrof een algemeen advies, 17 voorlichting en 2 

lotgenotencontact. 48 vragen waren van medische aard.   

 

De jaarlijkse contactdag werd gehouden op 15 september in Congrescentrum “De Soester Duinen” in 

Soest. Alle donateurs en hun naasten zijn persoonlijk uitgenodigd, de toegang was gratis. Er waren 

ruim 100 personen aanwezig. Ook waren vertegenwoordigers van de NFK, KWF Kankerbestrijding, de 

farmaceutische bedrijven Novartis en Pfizer en de Stichting Gift voor Gist aanwezig. 

 

In het openingswoord van de voorzitter werden traditiegetrouw de namen genoemd van onze 

lotgenoten die sinds de vorige lotgenotendag waren overleden. 

 

Vervolgens waren er boeiende presentaties van Prof. Dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC) over het 

onderwerp “GIST, vroeger, nu en in de toekomst” en van Dr. Judith Bovee, patholoog in het LUMC, 

gespecialiseerd in bot- en wekedelen tumoren. Beide lezingen gaven aanleiding tot veel vragen vanuit 

de zaal. Daarna werd een korte film vertoond waarin 4 van onze lotgenoten vertellen over hun 

ervaringen met Glivec, het eerstelijns medicijn voor GIST dat zij in 2012 al gedurende 10 jaar 

gebruikten. Novartis heeft naar aanleiding van 10 jaar Glivec met deze film getracht een document te 

maken om patiënten waarbij de diagnose GIST is gesteld, moed te geven voor de toekomst. Na de 

mailto:info@contactgroepgist.nl
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lunch was er een keuzeprogramma met een workshop van het Helen Dowling Instituut over het thema 

“Leren leven met kanker: hoe doe je dat? Over acceptatie en vermoeidheid”. Daarnaast was er de 

mogelijkheid deel te nemen aan een wandeltocht door de Soesterduinen en was er een workshop “in 

gesprek met het bestuur”. Na afloop was er alle gelegenheid om verder met elkaar in contact te 

komen en de dag werd afgesloten met een buffet. 

 

Al met al een zeer geslaagde 9
e
 contactdag. De lezingen zijn geplaatst op de CGG website. 

 

Besloten forum 

Ongeveer 80% van de donateurs zijn op dit forum aangesloten. Zij stellen in deze vertrouwelijke 

omgeving elkaar op de hoogte van hun situatie, stellen vragen, geven adviezen en ondersteunen 

elkaar. Vaak gaat het over ervaringen over hun ziekte, de behandelingen en controles in het 

ziekenhuis en bijwerkingen van medicijnen. 

 

Ook zijn via het forum één op één contacten mogelijk. De forumbeheerder bewaakt dit forum, er is 

een forumreglement. Specifiek medische vragen kunnen worden gesteld aan het bestuurslid medische 

zaken (huisarts). In 2012 zijn op het forum in totaal 260 onderwerpen geplaatst met in totaal 2529 

reacties. 

 

Informatievoorziening en PR 

CGG heeft een nieuwsbrief die in het verslagjaar verscheen in januari, mei en oktober. Vanaf mei 

wordt de nieuwsbrief niet meer via email verstuurd  maar in gedrukte vorm. De nieuwsbrieven worden 

daarnaast op de website geplaatst. In de nieuwsbrieven wordt verslag gedaan van bestuurlijke 

activiteiten, medisch nieuws, NFK berichten, (ervarings)verhalen van lotgenoten, verslagen van 

bijeenkomsten en congressen etc. 

De nieuwsbrief wordt tevens aan onze externe relaties gestuurd. 

 

Website  

Internet is als informatiebron steeds belangrijker aan het worden, we zien dat ook aan de groei van 

het aantal bezoekers van onze website www.contactgroepgist.nl 

 

In 2012 waren er 16.075 bezoekers (2010: 10.881, 2011: 14.911). 

Het aantal unieke bezoekers bedroeg 4.748, derhalve 27.81% (2010: 4351, 2011: 4315). De bezoekers 

kwamen o.a. vanuit de volgende landen: Nederland 14.473, Belgie 831, USA 214, Noorwegen 68, 

Zwitserland 52, Spanje 33, Duitsland 32, Frankrijk 32, Portugal 30. 

     

Informatiefolders 

In oktober is een nieuwe folder gedrukt die ook is verspreid over de GIST-centra in Nederland. De 

folder is ook op de website geplaatst in de rubriek publicaties. Daarnaast hebben we een brochure 

over GIST en een patiëntenhandboek GIST (beide eveneens op de website te vinden). 

Nieuwe donateurs ontvangen een welkomstpakket met onder andere dit informatiemateriaal. 

 

Belangenbehartiging 

CGG doet aan belangenbehartiging door het onderhouden van goede contacten en samenwerking 

met GIST experts en farmaceuten en het participeren in nationale en internationale organisaties. 

CGG is actief lid van de NFK, de vicevoorzitter vertegenwoordigt de stichting in de Algemene 

Ledenvergadering en participeert in diverse commissies en werkgroepen. 

We proberen met onze beperkte menskracht bijeenkomsten en symposia bij te wonen, ons te 

presenteren en lezingen te verzorgen indien gevraagd. De externe algemene belangenbehartiging 

werd met name aan de NFK overgelaten, via ons lidmaatschap van de NFK hebben wij daar invloed 

op. 
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Externe activiteiten 

In het verslagjaar waren er besprekingen met: 

Kanker.nl, Novartis, Pfizer, KWF Kankerbestrijding, PGO support. 

Ook waren er diverse bijeenkomsten bij de NFK over de dienstverlening, het clusteroverleg maag-

darmkanaal, secretarissen- en penningmeesteroverleg. 

 

CGG was vertegenwoordigd bij de volgende bijeenkomsten van derden: 

- congres in Veldhoven van V&VN MDL (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Maag Darm Leven); 

René Lammers hield een lezing over GIST 

- KWF bijeenkomst in Houten 

- de Vlaamse Lotgenotendag in Leuven 

- Benefietavond Stichting Gift voor Gist in het LUMC; de CGG voorzitter hield een inleiding over GIST 

- Jaarbeursbijeenkomst van het ministerie van VWS en PGO 

- Voorlichtingsbijeenkomst CIBG Ministerie van VWS in Amersfoort 

- Inaugurele rede Prof. Stefan Sleijfer Erasmus Universiteit 

- Symposium “Shared Decision Making” te Rotterdam, georganiseerd door de Stichting Eerlijke Geneesmiddelen 

Voorziening in samenwerking met Kien Legal 

- GIST Congres New Horizons in Parijs 

- Congres Sarcoma Patients Euronet in Florence 

- Deelname aan “Patient Academy”, symposia in Utrecht, georganiseerd door Novartis ten behoeve van 

patiëntenorganisaties en beroepsmatig betrokkenen. 

 

Activiteiten binnen de NFK 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties  (NFK) heeft in de afgelopen paar jaar een 

periode doorgemaakt van heroriëntatie en reorganisatie. De onderlinge samenwerking en de 

betrokkenheid op beleidsonderwerpen is versterkt en de plaatsbepaling ten opzichte van andere 

organisaties en instanties in de gezondheidszorg is verduidelijkt. 

De NFK heeft zichzelf de volgende missie opgelegd: 

“het met elkaar realiseren van een sterke kankerpatiëntenbeweging met als doelstelling het 

bevorderen van kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker. De doelen en strategieën zijn: 

- Steeds betere zorg 

- Onbelemmerde maatschappelijke participatie 

- Versterken zelfmanagement en eigen regie.” 

 

Om dat mogelijk te maken zet de NFK verschillende instrumenten in zoals informatievoorziening, 

belangenbehartiging, versterken van onderlinge contacten en concrete dienstverlening aan 

patiëntenorganisaties. Van dat laatste hebben we in 2012 uitgebreid gebruik kunnen maken, zoals al 

eerder in dit jaarverslag uiteen werd gezet. Voor het uitwerken van de andere onderwerpen heeft de 

NFK een zo geheten Strategische Beraadsgroep ingesteld, bestaande uit de diverse 

patiëntenorganisaties. De vicevoorzitter van CGG  heeft daar steeds deel van uitgemaakt vanuit de 

invalshoek van de kleine patiëntenorganisaties.  

 

Vanuit de nieuwe plaatsbepaling en het nieuwe elan zijn er in de loop van 2012 initiatieven ontstaan 

om tot een nauwere samenwerking met KWF Kankerbestrijding te komen. Zowel NFK als KWF 

Kankerbestrijding willen zich inzetten voor bestrijding van kanker en het verbeteren van het lot van 

kankerpatiënten. De taken zijn verschillend, soms aanvullend op elkaar, soms overlappend. Reden om 

na te denken hoe samenwerking gestalte kan krijgen. Hiertoe is een gestructureerd overleg tussen de 

besturen van beide organisaties op gang gekomen. Om de achterban bij dit proces te betrekken is er 

een “Participatiegroep” opgericht die de gang van zaken volgt en het bestuur van advies voorziet. Van 

deze groep maakt de vicevoorzitter van onze contactgroep deel uit, ook weer vanuit de kleine 

patiëntenorganisaties. Pas in de loop van 2013 zal duidelijk worden op welke wijze de samenwerking 
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tussen KWF Kankerbestrijding en NFK gestalte zal krijgen. 

 

Samenwerking met andere organisaties 

 

Binnen Nederland: 

 CIBG/Ministerie van VWS 

 Nederlandse Federatie van Kankerpatientenverenigingen (NFK) 

 KWF Kankerbestrijding 

 Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) 

 GIST centra Amsterdam NVI-AVL, Groningen UMCG, Leiden LUMC, Nijmegen UMC St. Radboud, 

Rotterdam EMC-DDHK 

 Stichting Gift voor Gist 

 Fonds PGO 

 Helen Dowling Instituut 

 Novartis Nederland 

 Pfizer Nederland 

 Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening 

 

Buiten Nederland: 

 Contactgroep GIST vzw Belgie 

 Vlaamse Liga tegen Kanker 

 GIST centra Antwerpen UZA, Leuven UZL 

 Sarcoma Patients Euronet (SPAEN), full-member 

 Life Raft Group USA 

 European Cancer Patient Coalition 

 Global GIST network 

 Das Lebenshaus  

 

Financiën 

De belangrijkste inkomsten worden gevormd door subsidies van KWF Kankerbestrijding, 

CIBG/Ministerie van VWS en de donaties. 

 

De jaarlijkse bijdrage van de donateurs is in 2012 aangepast vanwege een subsidievoorwaarde van het 

ministerie. De bijdrage dient uiterlijk in 2013 25 euro te zijn. Omdat CGG een bijdrage van 10 euro 

kende is besloten in een fasering naar dit bedrag te gaan, de bijdrage in 2012 bedroeg daarom 17.50 

euro en zal in 2013 naar 25 euro gaan. 

 

 


