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Jaarverslag 2013 

 

Inleiding 

De Contactgroep GIST (CGG) is een organisatie van patiënten met GIST en hun naasten. De 

Contactgroep is opgericht in oktober 2003 en is statuair gevestigd te Breda, en opgenomen in het 

Stichtingenregister van de kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 20112471. De 

Contactgroep is door de belastingdienst gewaarmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De Contactgroep GIST maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK) te Utrecht. Het postadres is dat van de NFK: Churchillaan 11, 4e etage, 3527GV Utrecht, 

Postbus 8152, 3503RD Utrecht, telefoon 0302916090. De Contactgroep heeft een website met 

domeinnaam www.contactgroepgist.nl met als e-mailadres info@contactgroepgist.nl. 

 

GIST 

Gastro Intestinale Stromal Tumor (GIST) is een 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 doorgaans een tumor in de weke delen van het maag-darmkanaal, die pas sinds het begin van 

deze eeuw eenduidig kan worden gediagnosticeerd. De ziekte ontstaat meestal bij mensen boven 50 

jaar, zelden bij jongeren. Experts schatten dat er per 1 miljoen inwoners jaarlijks 15 nieuwe gevallen 

van GIST voorkomen, dat betekent voor de hele Nederlandse bevolking plm. 240 gevallen per jaar. 

Vanwege de zeldzaamheid van GIST zijn er weinig specialisten die ervaring hebben met de 

behandeling ervan. Om die reden adviseert de CGG zich te laten behandelen in een in GIST 

gespecialiseerd ziekenhuis. 

 

Missie en doelstellingen 

De missie van de Contactgroep GIST is het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met 

GIST. 

Met de kwaliteit van leven bedoelen we (hierbij sluiten we aan bij de definitie van de World Health 

Organisation, WHO): een toestand van zoveel mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden als 

met de ziekte GIST mogelijk is. 
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 Fysiek: door lotgenoten te helpen zo lang mogelijk een zo normaal mogelijk leven te leiden 

met GIST. Verder door voorlichting te geven over GIST, GIST behandelcentra en  

behandelmethoden en door het bevorderen van en participeren in wetenschappelijk 

onderzoek naar GIST. 

 Mentaal: door middel van lotgenotencontact elkaar te ondersteunen. 

 Sociaal: door aandacht te schenken aan naasten en mantelzorgers. En aan sociale aspecten 

van het leven met de ziekte GIST, zoals het al dan niet kunnen blijven doorwerken.

Voor ons staat de mens met GIST centraal. Wij zijn er om zijn of haar belangen te behartigen. 

De CGG tracht deze doelen onder meer te bereiken door: 

 Het deelnemen aan de koepelorganisatie van kankerpatiëntenverenigingen NFK; 

 Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties, zowel nationaal al 

internationaal; 

 Het opzetten van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact; 

 Het geven van informatie door middel van een website en nieuwsbrieven; 

 Het onderhouden van een besloten forum online, waar GIST-patiënten in een beschermde 

omgeving contact kunnen houden over hun ziekte en de gevolgen daarvan; 

 Het organiseren van jaarlijkse contactdagen; 

 Het zo mogelijk inzetten van deskundigen op het gebied van GIST en het omgaan met kanker; 

 Participeren op internet. 

 

 

Leden 

Juridisch gezien heeft een stichting geen leden, maar donateurs. Toch is er door het bestuur in een 

vergadering van 14 februari 2014 besloten om de term leden weer te gaan gebruiken voor de 

deelnemers aan onze stichting (patiënten en naasten). 

Per 1 januari 2013 had onze organisatie 283 leden. Per 31 december 2013 waren dat er 307, waarvan 

24 woonachtig in België, 2 in Noorwegen, 1 in Italië, 1 in Duitsland, 1 in Portugal en 1 op Aruba.  

17 personen werden afgemeld, de meeste (12) na overlijden. 1 persoon meldde zich af met als reden 

einde in formatiebehoefte, 1 om persoonlijke reden, 1 vanwege het komen in de terminale fase. Van 

2 mensen bleek het adres onbekend: deze werden uitgeschreven. 

36 nieuwe leden meldden zich aan. 

Er zijn nog enkele donateurs (bij ons tot aan dit jaar sympathisanten genoemd). Hun aantal bedroeg 

31-12-2013: 37, tegen 39 per 31-12-2012. 
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Bestuur 

Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende leden; 

 Jack Asselbergs, voorzitter, 

 Ton Jansen, secretaris, 

 Cees Hilhorst, secretaris, 

 Peter Verhaagen, penningmeester, 

 Laurens van Bavel, bestuurslid medische zaken, 

 Kris Heyman, bestuurslid België.

In de loop van het verslagjaar is secretaris Cees Hilhorst overleden. Jack Asselbergs nam voor hem 

waar, tot per 1 september 2013 Hendrik van Rooijen in deze functie benoemd werd. Peter 

Verhaagen trad af als penningmeester, een functie die hij in het belang van de stichting tijdelijk heeft 

willen vervullen. Hij werd (eveneens per 1 september 2013)  opgevolgd door Henk Mijnsbergen.  

Laurens van Bavel trad wegens drukke werkzaamheden af per 31 december 2013. Voor hem is nog 

geen opvolger gevonden. Per 1 mei werd het bestuur bovendien aangevuld met Gerard van 

Oortmerssen als algemeen bestuurslid, met als taak projecten, waaronder public relations, 

communicatie en onze omgang met nieuwe media.  

Zodoende was de bestuurssamenstelling per 31-12-1913: 

 Jack Asselbergs, voorzitter, 

 Ton Jansen, vice-voorzitter, 

 Hendrik van Rooijen, secretaris, 

 Henk Mijnsbergen, penningmeester, 

 Geert van Oortmerssen, algemeen bestuurslid. 

 4 van deze bestuursleden zijn (ex-)GIST-patiënt. Ons streven is altijd een bestuur te hebben met 

meer dan de helft lotgenoten. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. 

In 2013 kwam het bestuur 7 maal bij elkaar n.l. op 18 februari, 24 april, 24 juni, 9 september, 16 

september, 14 oktober en 3 december). De bijeenkomst op 14 oktober was een zogenaamde HEI-

dag, bedoeld om te brainstormen over onze kernwaarden, missie en beleidsvoornemens, dit onder 

leiding van een externe adviseur, Mauk van Heemstra (aangezocht door de NFK). 

Het jaar 2012 werd grotendeels gekenmerkt door een crisis in de organisatie, die echter aan het eind 

van dat jaar voorbij was. Dit jaar moest derhalve een herstart gemaakt worden. Door het aantreden 

van het nieuwe bestuur is daarmee een flinke vooruitgang geboekt, al bleven sommige zaken nog 

liggen, zoals het bepalen van een nieuwe huisstijl en een gewijzigde herdruk van onze glossy 

brochure. Deze zaken werden overigens mede vertraagd doordat onze koepel NFK streeft naar een 

gemeenschappelijk uitgangspunt voor de stijlen van alle aangesloten patiëntenverenigingen en naar 

een nieuw logo voor de NFK en de aangesloten verenigingen, met als gemeenschappelijk 

uitgangspunt een logo met: Leven met… Hopelijk kunnen deze zaken in het jaar het jaar 2014 

voltooid worden. 
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Vanaf eind 2012 is er door het bestuur gewerkt aan de voorbereiding van een ledenraadpleging. Het 

houden van zo’n raadpleging is één van de voorwaarden voor subsidiëring door KWF 

Kankerbestrijding. In februari 2013 is deze raadpleging onder onze leden gehouden, in de vorm van 

een enquête opgesteld door Ella Visserman en Riet van Dijk van het NFK. De rapportage daarvan 

kwam in april gereed. 139 leden, 52% van het toenmalige ledental van de Contactgroep, hebben de 

enquête ingevuld geretourneerd. Hieruit bleek dat onze leden tevreden tot zeer tevreden zijn over 

de organisatie.  

In het voorjaar verscheen ook het Handboek Vrijwilligers, dat niet alleen voor vrijwilligers van belang 

is, maar ook een overzicht geeft van alle activiteiten en een korte blik geeft in de geschiedenis van de 

Contactgroep. Bestuursleden worden in dit handboek eveneens beschouwd als vrijwilligers, met voor 

elke functie een taakomschrijving. 

Op 19 maart werden onze statuten bij de notaris gewijzigd overeenkomstig de nieuwe 

subsidievoorwaarden van KWF Kankerbestrijding. De aanpassingen  betreffen onder andere: de 

bestuurstermijnen;  de maximale zittingsduur van bestuursleden; onverenigbare combinaties van 

functies binnen het bestuur en regels betreffende familierelaties.  

 

 

Vrijwilligers 

In totaal heeft onze organisatie 13 vrijwilligers, waaronder 6 bestuursleden. De andere 7 vrijwilligers 

zijn 

  Paul van Kampen, informatievoorziening medische onderwerpen. 

  Gonny Panis, forumbeheer en administratieve ondersteuning, 

 René Lammers, eindredactie Nieuwsbrief, 

 Ronald Postma, organisatie contactdag, 

 Jo Gabriëls, idem 

 Rob Buzink, idem, 

 Tym Kortekaas, idem. 

De CGG heeft een vrijwilligersbeleid waartoe werving, selectie, scholing, vergoeding en verzekering 

behoren. Deze werkzaamheden worden omschreven in het bovengenoemde Handboek vrijwilligers. 

De actieve vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend. 

Wij blijven ons inspannen om voldoende vrijwilligers te vinden uit de groep van onze leden omdat 
deze de grootste ervaringsdeskundigheid hebben en het meest betrokken zijn.  

 

Lotgenotencontact: website en forum 

De Contactgroep probeert zoveel mogelijk te voorzien in de informatie-behoeften van onze leden en 

geïnteresseerde buitenstaanders. Telefonisch zijn wij bereikbaar via ons telefoonnummer bij de NFK, 

maar de belangrijkste informatiebron is onze website. Vragen kunnen daar aan ons gesteld worden 
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via het daartoe ingestelde e-mailadres info@contactgroepgist.nl. Ook kan men direct communiceren 

met ons medisch bestuurslid via medisch@contactgroepgist.nl. 

Binnenkomende vragen worden beantwoord door de secretaris, of (als dat nodig is) ons medisch 

bestuurslid. Naast het medisch bestuurslid is ook Paul van Kampen zeer goed op de hoogte van 

medische zaken, speciaal: geneesmiddelen. Zo nodig wordt één van de ons bekende medische 

specialisten benaderd. 

Onze website is in 2013 in totaal 13.645 maal bezocht. Het aantal eenmalige bezoekers was 4.361. 

Bezoeken uit Nederland besloegen in totaal 90.47% van het totaal aantal bezoeken (12.344 maal). Er 

kwamen 932 bezoeken uit België (6,76%), de rest kwam in zeer lage percentages uit verschillende 

landen. 

Er werden in het hele jaar 21 vragen gesteld aan ons medisch bestuurslid. 20 daarvan gingen over 

medisch inhoudelijk of individueel beleid. 1 vraag was er over second opinion. In totaal waren 5 

vragen afkomstig van niet bij onze organisatie aangesloten lotgenoten. 

Op ons besloten forum zijn in 167 verschillende onderwerpen aan de orde geweest in 2013. In totaal 

waren er 1488 reacties. Het aantal bij het forum aangesloten leden was per 31 december 2013: 264, 

bijna 80% van al onze leden. 

 

 

Lotgenotencontact: de jaarlijkse contactdag 

De 10e editie van onze Contactdag werd dit jaar, net als vorig jaar gehouden in De Soester Duinen in 

Soest. Er waren ruim 140 gasten, hetgeen vrijwel de topcapaciteit van dit congrescentrum is, zodat 

inmiddels is besloten in het jaar 2014 naar een groter conferentieoord uit te wijken.  

In zijn openingswoord besteedde de voorzitter traditiegetrouw aandacht aan de in het afgelopen jaar 

overleden lotgenoten. Speciaal bij de dood van Cees Hilhorst, onze vroegere secretaris, werd even 

stilgestaan. Daarna werden de 3 nieuwe bestuursleden aan de vergadering voorgesteld. 

De ochtendlezing was getiteld GIST: gisteren, vandaag en morgen. Spreker was dr. An Reyners, 

medisch oncoloog aan het UMC Groningen, gespecialiseerd in gynaecologische tumoren, maar ook in 

GIST en palliatieve zorg. Zij onderzoekt onder meer mutaties in het DNA van GIST-tumoren. De tekst 

van deze lezing is gepubliceerd op onze website. 

Later die ochtend spraken Lenie Flaton en Adinda Vandale over hun ervaringen met GIST en de 

Contactgroep. Daarna werd er buiten een groepsfoto gemaakt. Toen kwam de lunch, opgevrolijkt 

met levende muziek. 

Het middagprogramma begon met: of spreken met het bestuur, of het volgen van een workshop van 

Coen Volker en Sanne van Helmondt (van het Helen Dowling Instituut), of een wandeling door de 

Soester duinen. Spreken met het bestuur had een kleine handicap, omdat het bestuur pontificaal op 

een podium plaats had moeten nemen in plaats van waar het hoorde: tussen en met de leden. De 
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workshop van het Helen Dowling Instituut had als onderwerp: Leren leven met kanker, hoe doe je 

dat? Over acceptatie en vermoeidheid. Sheets hiervan zijn te vinden op onze website. 

De namiddaglezing werd verzorgd door de aimabele emeritus hoogleraar dr. Peter Huijgens (UMC-

VU Amsterdam) over de relatie arts/patiënt, getiteld Shared decision making in de spreekkamer. 

De sheets van deze lezing zijn ook op onze website gepubliceerd. 

Tot slot: we aten tezamen, zoals voorgaande jaren. Aanvankelijk was er gepland dat niet te doen en 

alleen een broodje voor onderweg uit te delen, maar er was vooraf zoveel vraag geweest naar toch 

een gezamenlijke maaltijd, dat de organisatie het plan bijstelde. 

 

 

Informatievoorziening en PR 

Zoals elk jaar sinds 2004 verschenen er in het jaar 2013 weer vier afleveringen van onze Nieuwsbrief, 

in januari, mei, september en december. Deze nieuwsbrieven bevatten een overzicht van het 

handelen en wandelen van het bestuur, medische informatie, ervaringsverhalen van lotgenoten, 

nieuws van NFK en KWF Kankerbestrijding en andere wetenswaardigheden voor onze leden. De 

nieuwsbrieven worden ook verstuurd naar onze relaties buiten de stichting: de koepelorganisatie, 

zusterorganisaties landelijk en internationaal, GIST-specialisten in Nederland en België en naar de 

voor ons belangrijke farmaceutische bedrijven. De nieuwsbrieven verschijnen zowel in gedrukte als 

digitale editie, de laatste te vinden op onze website. 

Verder publiceert de Contactgroep een folder waarin informatie over onze organisatie wordt 

gegeven aan belangstellenden en eventuele nieuwe leden. Van deze folder bestaat zowel een 

(Noord-)Nederlandse als een Vlaamse editie. 

In september 2011 is onze laatste brochure gepubliceerd. De oplage daarvan is bijna uitgeput, maar 

er is besloten geen nieuwe druk uit te brengen totdat wij zekerheid hebben over een nieuwe huisstijl. 

De nieuwe huisstijl zal worden aangepast aan wat de NFK als koepelorganisatie ons gaat 

presenteren. Dat gebeurt waarschijnlijk medio 2014. 

Onze belangrijkste publicatie is het Patiéntenhandboek GIST, waarin zoveel mogelijk de bestaande 

medische kennis over GIST is gebundeld, samengevat en leesbaar gemaakt zowel voor patiënten als 

professionals. Het handboek en de brochure worden na aanmelding aan onze nieuwe leden ter hand 

gesteld. 

 

 

Externe relaties 

De Contactgroep behartigt de belangen van de leden via het onderhouden van contacten met GIST-

experts in binnen-en buitenland, met de farmaceutische industrie en via participatie in nationale en 

internationale organisaties. 
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Onze verhouding tot de NFK. 

De NFK en de Contactgroep GIST raken steeds meer met elkaar verbonden. Onze vice-voorzitter Ton 

Jansen vertegenwoordigt onze organisatie in de NFK. Hij bezocht driemaal een algemene 

ledenvergadering van de NFK. Verder was hij actief in de Participatiegroep Strategisch Partnership 

KWF-NFK, die het NFK-bestuur adviseert over de samenwerking met KWF Kankerbestrijding in het 

zogenoemde positioneringsoverleg. Ook ons algemeen bestuurslid Gerard van Oortmerssen was 

daarbij betrokken. 

In de loop van het jaar 2013 was de financiële verhouding tussen KWF Kankerbestrijding, NFK en de 

patiëntenorganisaties onderwerp van discussie. Deze discussie is eind 2013 nog niet geheel 

beëindigd om diverse redenen, zoals personeelswisselingen en beleidsdiscussies binnen KWF 

Kankerbestrijding.  Buiten het bestek van dit jaarverslag valt te melden dat na veel aftasten KWF 

Kankerbestrijding en de NFK elkaar gevonden hebben. 

 Eind 2012 heeft de NFK een facilitair manager, Pieter Houwers, aangesteld. Deze houdt zich bezig 

met de opbouw van een ondersteunende afdeling, die aan patiëntenorganisaties diverse 

voorzieningen aanbiedt. Voor zo’n achttal organisaties, waaronder de contactgroep GIST, is de 

uitvoering van taken daadwerkelijk ter hand genomen en de bedoeling is dat aantal organisaties die 

hiervan gebruik maken gaandeweg zal toenemen. Om het proces van nabij te kunnen volgen en te 

begeleiden is vanuit de deelnemende organisaties een begeleidingsgroep in het leven geroepen, 

waar van Ton Jansen voorzitter is geworden. Hoewel KWF Kankerbestrijding tot onze verbazing een 

subsidieaanvraag voor dit project heeft afgewezen, is de opbouw van deze afdeling toch in volle 

gang, aangezien de NFK uit eigen reserves daarvoor fondsen heeft kunnen vrijmaken. 

Onze Contactgroep maakt ruimschoots gebruik van de werkzaamheden van deze ondersteunende 

afdeling: het NFK verzorgt voor ons de postverwerking, de telefoonafhandeling, het financiëel 

beheer, de ledenraadpleging en het drukken/verzenden van de Nieuwsbrief. Voor Kanker.nl, public 

relations en communicatie kunnen we gebruikmaken van de ervaring van medewerkers van de NFK. 

Gezegd moet worden dat deze samenwerking geschiedt tot onze grote tevredenheid. De afspraken 

over de uitbesteding van deze taken aan de NFK zijn vastgelegd in een overeenkomst die jaarlijks 

wordt gesloten en eventueel gewijzigd. Inmiddels hebben 13 van de 24 bij de NFK aangesloten 

organisaties zo’n samenwerkingsovereenkomst gesloten.  

Onze vrijwilliger Paul van Kampen maakt sinds april 2013 deel uit van de Participatiegroep 

geneesmiddelenbeleid NFK. Onze penningmeester Henk Mijnsbergen neemt deel aan het 

penningmeestersoverleg van bij de NFK aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. 

Apart dient nog vermeld te worden dat wij meewerken aan het project Kanker.nl. dat mede door de 

NFK is geïnitieerd en thans door KWF Kankerbestrijding wordt gefinanciëerd. Deze website is in 2013 

ontwikkeld. Jeroen Schreurs van de NFK heeft in de bestuursvergadering van 2 december nadere 

uitleg hierover gegeven. Enkele vragen van ons bestuur betroffen de wijze waarop de informatie over 

GIST en onze Contactgroep op de website te vinden zouden moeten zijn. Er wordt nog gewerkt aan 

een beter verwijzingssysteem. Eerder in het jaar (in de Nieuwsbrief van september) had de NFK 

Kanker.nl al aan onze leden gepresenteerd. 
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Andere binnenlandse relaties.  

De contactgroep was vertegenwoordigd bij: 

 Diverse activiteiten van KWF Kankerbestrijding, zoals het Publiekssymposium van de 

European CanCer Organisation (ECCO) en KWF Kankerbestrijding tezamen (een kort verslag 

hiervan is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van december 2013); 

 Verder was de CGG aanwezig bij verschillende bijeenkomsten van PGO support (een 

onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties), zoals een 

Jaarbeurssessie in Utrecht op 1 november, waar met het ministerie van VWS de plannen voor 

hervorming van de langdurige zorg werden besproken; 

 Verder de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 

(NPCF) en PGO support; 

 Een voorlichtingsbijeenkomst over het subsidiebeleid VWS/PGO in Den Bosch; 

 Voorts bij: vergaderingen van de Commissie overheveling medicijnen van de Stichting Eerlijke 

geneesmiddelen; 

 En bij een bijeenkomst ter gelegenheid van Wereld Kanker Dag in het Radboud Universitair 

Centrum voor Oncologie; 

 Bezocht werden ook de Patient Academy van het farmaceutisch concern Novartis en een 

mediatraining bij Hill &Newton, ook georganiseerd door Novartis (een verslag daarvan is 

gepubliceerd in de Nieuwsbrief van september 2013). We waren ook aanwezig bij een 

bijeenkomst van de farmaceut Pfizer en bezochten een patiëntendag van de farmaceut 

Roche; 

 Verder waren we nog bij een Congres Genetisch testen in de Jaarbeurs te Utrecht; 

 En bij de Transatlantic Conference on Personalised Medicine, georganiseerd door de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (Een verslag hiervan staat in de Nieuwsbrief van december 2013). 

 

Buitenland. 

 

 Deelname aan de Vlaamse lotgenotendagen. 

 4-8 juli : New Horizons Gist Conference, Miami.  Een verslag hiervan werd gepubliceerd in de 

Nieuwsbrief van september 2013 

 10-12 oktober:  Congres SPAEN (Sarcoma Patients EuroNet) London. Een verslag hiervan is 

gepubliceerd in de Nieuwsbrief van december 2013. 

 11-12 november: Rare Tumor Digital Media Lab (van Novartis), Milaan. Ook hiervan staat een 

kort verslag in de Nieuwsbrief van december. 

Een overzicht van al onze externe contacten  

Binnenland: 

 Ministerie van VWS (subsidiegever), 

 KWF Kankerbestrijding (subsidiegever), 

 PGO support, 

 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen NFK, 

 Nederlandse patiënten Consumenten federatie (NCPF), 
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 GIST-centra Amsterdam (NVI-AVL), Groningen UMCG), Leiden (LUMC), Nijmegen (UMC 

St.Radboud) en Rotterdam (EMC-DDHK), 

 Stichting Gift voor GIST, 

 Helen Dowling Instituut, 

 Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening, 

 Novartis Nederland, 

 Pfizer Nederland. 

Buitenland: 

 Contactgroep GIST vzw. België, 

 Vlaamse Liga tegen Kanker, 

 GIST-centra Antwerpen (UZA), Leuven (UZL), 

 Sarcoma Patients EuroNet (SPAEN), full membership, 

 Life raft Group USA, 

 European Cancer Patient Coalition, 

 Global GIST network, 

 Das Lebenshaus. 

 

 

Financiën 

De belangrijkste inkomsten van de Contactgroep worden gevorms door subsidies van KWF 

Kankerbestrijding, het Ministerie van VWS en donaties.  

Onze leden betalen per jaar €25, een minimumvoorwaarde voor de subsidie door het ministerie. 

Onze jaarrekening wordt aangeboden aan de subsidiegevers. Een uittreksel ervan wordt 

gepubliceerd op onze website. 

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Contactgroep GIST op 26 mei 2013.  

Namens het bestuur ondertekend  door Hendrik van Rooijen, secretaris. 
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