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INLEIDING 
 
De afkorting GIST staat voor Gastro Intestinale Stroma Tumor. 
Het gaat hierbij om sarcomen van de weke delen die op elke plaats van het 
maagdarmkanaal kunnen voorkomen. Sarcomen zijn een groep van verschillende 

kwaadaardige tumoren die zich kunnen vormen in bind- en steunweefsel en in de botten 
of het spierweefsel. 
Sarcomen zijn met 1,5 % van alle kwaadaardige tumoren veel zeldzamer dan 
carcinomen. Door die zeldzaamheid zijn er weinig oncologen die zich gespecialiseerd 
hebben in de behandeling van sarcomen. Sarcomen gedragen zich anders en dienen 
anders behandeld te worden dan carcinomen. 
Ongeveer 10-15% van de sarcomen vinden hun oorsprong in het maagdarmkanaal. 
GIST werd pas in 1998 als zelfstandige tumorsoort erkend en gedefinieerd. 

Het geschat voorkomen betreft ongeveer 15 gevallen per miljoen per jaar. 
 
De Stichting Contactgroep GIST (verder te noemen de CGG) werd opgericht in oktober 
2003, destijds onder de naam Life Raft Group Nederland, naar de benaming van de 
Amerikaanse zusterorganisatie. Vanaf  2009 wordt de huidige naam gehanteerd omdat 
die meer herkenbaar is. 
 

De Stichting is een van de kleinere patiëntenorganisaties en sinds 2007 onderdeel van de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), samen met 24 andere 
organisaties. 
Sinds 2007 zijn  Nederlands sprekende Belgische lotgenoten aangesloten bij de 
Contactgroep GIST vzw in België. Deze groep vormt een onderdeel van de CGG. 
De belangrijkste doelgroepen van de CGG zijn patiënten en hun omgeving en 
zorgverleners. 

 
Na een periode waarop het accent vooral lag op het stabiliseren van de organisatie, een 
proces dat nog niet geheel is afgerond, wil de Stichting de komende jaren gaan werken 
aan een doorontwikkeling tot een meer volwaardige en actieve patiëntenorganisatie. Om 
die doorontwikkeling gestalte te geven heeft het bestuur besloten een meerjarenbeleid 
vast te stellen. Dit is ook een wens van het KWF. 
 
TOELICHTING BELEIDSPLAN 
 
De CGG verstaat onder beleid de uitgangspunten die zij hanteert bij haar functioneren, 
de doelstellingen die worden nagestreefd en de wegen waarlangs zij die doelen wil 
bereiken. 
 
Met het opstellen van een beleidsplan wil het bestuur bereiken dat: 
 

 er een gemeenschappelijk kader wordt gevormd, dat de afstemming en coördinatie 
binnen de CGG vergemakkelijkt 

 de besluitvorming transparant, toetsbaar en goed te verantwoorden is 
 geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen 
 duidelijk is wat de CGG wil en wat van haar verwacht kan worden. 
 
Dit beleidsplan is een overkoepelend beleidsplan, hiervan afgeleid zullen deelplannen 

worden opgesteld voor specifieke onderdelen zoals bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, 
lotgenotencontact, PR en communicatie. 
Hoewel een stichting formeel geen leden heeft worden onze deelnemers toch leden 
genoemd. Formeel zijn dit dus donateurs. Als er in dit plan over donateurs gesproken 
wordt, worden aldus personen bedoeld die geld (een donatie) hebben gegeven. 
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DOEL STICHTING 
 
De Stichting heeft als statutaire doelstelling: 
 
 het geven van persoonlijke ondersteuning aan patiënten met GIST, en hun naasten 

 het bevorderen van lotgenotencontact 
 het verstrekken van informatie om patiënten op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen op het gebied van de diagnose en de behandeling van GIST 
 artsen en specialisten te informeren over GIST om zo te komen tot een snellere en 

betere diagnose en goede richtlijnen voor de behandeling 
 het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en 

behandelmethoden en dit onder de aandacht te brengen 
 het verhogen van de naamsbekendheid door het uitdragen van de doelstellingen en 

activiteiten. 
 
De belangrijkste pijlers waarop de activiteiten van de CGG rusten zijn lotgenotencontact, 
voorlichting c.q. informatie en belangenbehartiging. 

 
Vanuit de statutaire doelstelling heeft het bestuur de volgende missie en visie 
vastgesteld. Het beleidsplan is hiervan afgeleid. 

 
MISSIE 
 
De CGG is een organisatie voor GIST patiënten en hun naaste omgeving. 
Zij brengt deze met elkaar in contact en behartigt hun belangen. 
Daarnaast geeft de CGG voorlichting en bevordert zij wetenschappelijk onderzoek. 
 

VISIE 
 
De CGG ontwikkelt zich tot een onafhankelijk, actief, goed geïnformeerd en goed 
georganiseerd netwerk dat het vanzelfsprekende aanspreekpunt is voor en namens de 
GIST patiënten. 
 
Alvorens verder te gaan met het opstellen van het beleidsplan is het nuttig inzicht te 
hebben in de sterke en zwakke kanten van de CGG, en de kansen en bedreigingen van 
de CGG. 
 
Sterke punten 
 
 grote betrokkenheid vrijwilligers 
 goede onderlinge verhoudingen 
 geslaagde doorstart vanaf 2009 

 kwaliteit nieuwsbrief, website en forum 
 de financiële situatie 
 organisatie van lotgenotencontact. 
 
Zwakke punten 
 
 de vitaliteit van de CGG hangt af van een te beperkt aantal personen 

 belasting vrijwilligers 
 te weinig patiënten zijn lid 
 onvoldoende ondersteuning aan de leden 

(denk aan zorg voor nabestaanden) 
 geen registratie contacten. 
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 de leden zijn beperkt betrokken bij de activiteiten 
 nog onvoldoende kennis van onze leden, hun verwachtingen, etc. 

 
Kansen 
 

 de aanwending van sociale media 
 samenwerking met anderen (zoals patiëntenorganisaties en artsen). 
 
Bedreigingen 
 
 te weinig vrijwilligers 
 verlies van eigenheid door toenemende noodzaak tot samenwerking 
 het digitale tijdperk beperkt de voordelen van het lid worden. 

 
DE KERNACTIVITEITEN 
 
Het lotgenotencontact (zie ook bijlage 1 op pagina 11) 
 
 Het doel van lotgenotencontact is informatieverschaffing, uitwisseling van ervaringen, 

onderlinge steun, bevestiging van erkenning en versterking van zelfwaardering. De 

CGG wil haar aanbod van lotgenotencontact bij zoveel mogelijk patiënten bekend 
laten zijn. Het lotgenotencontact is niet alleen op patiënten maar ook op hun relaties 
(partners, kinderen, ouders) en nabestaanden gericht. 

 
 De jaarlijkse contactdag is het jaarlijks terugkerend hoogtepunt van de CGG. 

Ondanks de goede organisatie dient de CGG alert te blijven op verbeterpunten, de 
opkomst stabiliseert zich de laatste jaren ondanks het toegenomen ledental, er blijkt 

behoefte te zijn aan meer tijd voor onderling contact binnen het programma. 
 
 Het in 2010 gestarte besloten ledenforum heeft de besloten ledenmaillijst vervangen. 

Na een gewenningsperiode is gebleken dat dit een uitstekend alternatief is, door de 
profielpagina's met beschrijving van de GIST-geschiedenis van de deelnemers is deze 
vorm van interactief lotgenotencontact persoonlijker geworden, en ook zijn één op 
één contacten mogelijk. 

 
 Wil het lotgenotencontact een bron kunnen zijn voor de voorlichtingsactiviteiten en 

het beleid van de CGG dan dient te worden vastgesteld wie, wat en hoe; de 
registratie van telefonische contacten en E-mailcontacten. 
Hiertoe dient een protocol te worden opgesteld. 

 
 De CGG dient zich te beraden over de vraag in hoeverre de (psycho)sociale zorg in 

één op één contacten kan worden bevorderd, evenals de nazorg voor nabestaanden 

en over de daarbij behorende ervaringsdeskundigheid. 
 

 De CGG peilt periodiek de mening van de leden over de bestaande en gewenste 
dienstverlening door de CGG. 

 
Informatie en voorlichting 
 

De CGG maakt gebruik van de volgende middelen: 
 
 Nieuwe leden ontvangen sinds 2010 standaard een welkomstpakket met eerste 

specifieke informatie, het patiëntenboek en de folder en een antwoordkaart voor een 
gratis abonnement op 'Kracht', kwartaalblad van het KWF. 
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 Er wordt een nieuwsbrief uitgegeven, deze verschijnt 4 x per jaar, met daarnaast een 
speciale editie van de jaarlijkse contactdag. De nieuwsbrief is sinds de make-over in 
2009 aanzienlijk verbeterd zowel qua inhoud als aantrekkelijkheid. 
 
Naast het bestuurswoord wordt veel medische informatie verstrekt en zijn er 

ervaringsverhalen van lotgenoten. 
De nieuwsbrief staat vermeld op de website, de leden worden per mail geïnformeerd 
over het verschijnen van de nieuwsbrief. 
Leden zonder internet ontvangen desgewenst de nieuwsbrief in zwart/wit uitgeprint. 
Alle ons bekende bij GIST betrokken specialisten ontvangen de link naar de 
nieuwsbrief eveneens per mail. 
 
Punt van aandacht is de redactiecommissie, deze bestaat op dit moment slechts uit 

de eindredacteur, de werkdruk is daardoor zeer hoog, aanvulling van de commissie is 
een noodzaak gelet op de continuïteit. Verder dient bekeken te worden of de 
nieuwsbrief ruimer verspreid kan worden onder zorgverleners. 

 
 De CGG heeft in 2009 een nieuwe folder uitgegeven, deze is ook op de website te 

vinden. 
Aandachtspunten zijn de logistieke processen van het folderbeheer en de 

folderpresentatie in de ziekenhuizen. Ook moet over enige tijd bezien worden 
wanneer de huidige, in 2009 herziene folder, weer aangepast dient te worden. 

 
 De CGG beschikt over een website die in eigen beheer is gemaakt en eind 2009 

geheel nieuw is opgezet. De website geeft veel algemene, medische en 
wetenschappelijke informatie over GIST, bevat veel links en is gebruiksvriendelijk. 
Er is een webmaster die de functionaliteit beheert, en een webeindredacteur die 

artikelen schrijft, illustraties maakt en deze op de website plaatst. Het bestuurslid 
medische zaken levert specifieke medische informatie. 
Bij onvoorziene omstandigheden kan de NFK-webeindredacteur een artikel op de 
website van de CGG plaatsen. 
 
Sinds januari 2010 wordt het aantal bezoeken aan de website geregistreerd. 
 
De website biedt sinds september 2010 de mogelijkheid voor interactieve 
communicatie via een besloten ledenforum, waarop de meeste leden (op hun 
verzoek) aangesloten zijn. 
De webmaster treedt op als forumledenbeheerder, en de webeindredacteur vormt 
samen met het bestuurslid medische zaken de forumredactie. 
Bij onvoorziene omstandigheden kan de provider van het webforum, C-internet, 
inspringen bij het forumledenbeheer. 
 

 In oktober 2010 is het GIST-patiëntenboek uitgebracht dat alle relevante informatie 
over GIST bevat. Ieder lid ontvangt dit boek. 
 

 Tot nu toe doet de CGG nog niet aan de registratie en behandeling van klachten over 
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de eigen organisatie. Dit dient opgepakt te 
worden. 

 

 De vorming van een  toegankelijke databank, waar alle informatie die over nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg en in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
GIST gepubliceerd is systematisch wordt opgeslagen, verdient aanbeveling om zo de 
overdracht van kennis te borgen. 
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 Het is van belang een standpunt in te nemen ten aanzien van alternatieve 
geneeskunde, er zijn patiënten die hiervan gebruik maken. 
In hoeverre wenst de CGG hieraan aandacht te geven in het kader van voorlichting en 
informatie. Tot nu toe is het standpunt van het bestuur ons te beperken tot de 
reguliere geneeskunde. 

 
Belangenbehartiging 
 
 De collectieve belangenbehartiging van de CGG is gericht op het bevorderen van 

wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van diagnoses en behandelmethoden en 
inbreng in internationale netwerken. In het realiseren van deze doelstelling is de CGG 
vooral gericht op de zorgaanbieders. 
Daarbij behoort de kanttekening dat de algemene belangenbehartiging met name 

plaatsvindt via de koepelorganisatie NFK. De CGG richt zich met name op de 
specifieke GIST gerelateerde belangenbehartiging. 
De kracht van de stichting schuilt vooral in de kleinschaligheid, door het kleine aantal 
leden kan de CGG gericht opkomen voor de individuele belangen van patiënten. 

 
 Bij de individuele belangenbehartiging gaat het vooral om beantwoording van 

hulpvragen en individuele keuzeondersteuning. 

 
 De CGG is niet betrokken bij het ontwikkelen van behandelrichtlijnen, 

kwaliteitscriteria en protocollen. 
Dit is een aandachtspunt dat opgepakt dient te worden evenals het vormen van een 
overlegplatform met de zorgverleners om zo een gestructureerde band en binding te 
kunnen opbouwen met professionals in de zorg en mede daardoor de bekendheid van 
GIST en de CGG te kunnen verbeteren. 

De op te richten medische adviescommissie kan hierin wellicht voorzien. 
 
 Dit geldt ook voor het bevorderen van de oprichting van een GIST databank in ons 

land waarin de gegevens van GIST patiënten worden opgeslagen. 
 
 Verder zijn er jaarlijks gesprekken met Novartis en Pfizer, de producenten van 

imatinib (Glivec, eerstelijns-therapie), respectievelijk sunitinib (Sutent als 
tweedelijns-therapie) over deze medicijnen en nieuwe ontwikkelingen. 

 
 Er vindt jaarlijks overleg plaats met de NFK via het cluster maag-darm en het 

Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). 
 
 Wat betreft de bevordering van wetenschappelijk onderzoek gaat het vooral om het 

doen van oproepen voor medewerking en om het verzamelen van 
ervaringsdeskundigheid. 

In overleg met het hierna genoemd overlegplatform zal getracht worden aan deze 
taak verder invulling te geven. 

 
ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
Bestuur 
 

 De  CGG is een stichting, statutair bestaat het bestuur uit tenminste 3 leden. De 
bestuurstaken zijn in de statuten van de CGG omschreven. 
Thans bestaat het bestuur uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 
penningmeester en lid medische zaken. 
De voorzitter van de Belgische groep is ook bestuurslid. 
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Er is een vacature voor de aandachtsgebieden PR & Communicatie en 
vrijwilligersbeleid. Het bestuur vergadert ongeveer 4 x per jaar, tussentijds is er 
intensief overleg via telefoon en mail. Bezien zal worden of de vergaderfrequentie 
aangepast moet worden. 
Er is een taakomschrijving van de bestuursleden opgesteld zodat helder is wie voor 

wat verantwoordelijk is. Er wordt gewerkt vanuit een open, betrokken en informele 
cultuur. Het bestuur kent de regels van 'good governance' en zal daar naar handelen, 
rekening houdend met de aard en de grootte van de CGG. 

 
 Het bestuur voert vanaf 2011 een jaarlijkse zelfevaluatie in om te bespreken hoe de 

vergaderingen verlopen, hoe er onderling gecommuniceerd wordt, en hoe de 
verschillende taken uitgevoerd zijn. 

 

 De vaststelling van het beleidsplan kan mogelijk leiden tot aanpassing van de 
statuten van de CGG. 

 
 Samenwerking met anderen wordt nagestreefd waar nodig of gewenst. 

 
Medische adviesfunctie 
 

 De CGG heeft een bestuurslid medische zaken, vanaf 2011 wordt deze functie 
ingevuld door een huisarts. 
De contacten met specialisten zijn tot op heden niet gestructureerd en het bestuur 
heeft besloten daartoe in de loop van 2011 een medische adviescommissie in het 
leven te roepen. 
Deze zou kunnen bestaan uit beroepsmatige experts op het gebied van GIST, 
bijvoorbeeld een internist-oncoloog, chirurg, psycholoog en een verpleegkundige 

(zie bijlage 2 op pagina 12), uit zowel Nederland als België. 
 
 Bestuurlijk aandachtspunt is het feit dat er in de praktijk soms verschillen zijn in de 

behandelmethodiek in Nederlandse en Belgische ziekenhuizen. Omdat er ook 
grensoverschrijdend patiëntenverkeer is schept dit soms verwarring en het maakt de 
communicatie naar de leden er niet makkelijker op. 

 
 Een open houding van en naar de specialisten wordt nagestreefd, met respect voor 

ieders verantwoordelijkheid. 
 
Vrijwilligers 
 
 Naast het bestuur bestaat de CGG uit enkele vrijwilligers die rechtstreeks worden 

aangestuurd door het bestuur. 
Er is een redactiecommissie voor de nieuwsbrief die al enige tijd bestaat uit 1 

vrijwilliger die naast de eindredactie tevens eindredacteur van de website is en 
redacteur van het besloten ledenforum. Er is een webmaster, tevens 
ledenforumbeheerder, en een werkgroep die de organisatie van de jaarlijkse 
contactdag verzorgt. 

 
 De belasting van de vrijwilligers, met name binnen de redactiecommissie is groot. 

Het is noodzakelijk de huidige kwetsbaarheid op korte termijn te verminderen door 

het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, niet alleen voor bestaande taken, doch ook 
ten behoeve van de uitvoering van een PR- en communicatiebeleid dat de CGG 
nastreeft. 
De beoogde groei van het aantal leden zal het reservoir waaruit kan worden geput 
moeten uitbreiden. 
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Daarnaast kunnen wellicht ook vrijwilligers van buiten de CGG worden geworven, het 
is immers niet altijd voor alle werkzaamheden noodzakelijk dat men zelf patiënt of 
familielid van een patiënt is. 
Werving van vrijwilligers is voor een kleine patiëntenorganisatie als de CGG noodzaak 
omdat wij niet werken met beroepskrachten. 

 
 De CGG heeft sindskort een vrijwilligersbeleid vastgesteld (zie bijlage 3 op pagina 

14). 
Om voldoende gekwalificeerde vrijwilligers te kunnen aantrekken en te behouden is 
het nodig dat wij hen een boeiende, zinvolle taak kunnen geven die overeenkomt met 
hun behoeften en verwachtingen. Om vrijwilligers te werven moeten er duidelijke 
taakomschrijvingen komen met daarbij vermeld de gevraagde tijdsinvestering. 
 

In het geformuleerde vrijwilligersbeleid worden zaken geregeld zoals: 
onkostenvergoeding, scholingsaanbod, juridische regelingen, competentieprofiel, 
begeleiding, attenties, wervingsprocedure, functioneringsgesprekken. 

 
PR & COMMUNICATIE 
 
De CGG moet zorgen dat zij bekend is, en moet vooral goed bekend staan bij al diegenen 

die met de CGG te maken hebben. 
Om dit te bereiken moet de CGG permanent haar doelstellingen waarmaken en altijd 
doen wat zij belooft en wat zij zegt. 
 
Met wie heeft de CGG te maken en met wie zou zij te maken willen hebben? 
 
 Zij die lid zouden kunnen en willen zijn, maar het niet zijn 

 Directe omgeving van bovengenoemden 
 Specialisten, medici en verpleegkundigen 
 Speciale behandelcentra, ziekenhuizen en gezondheidscentra 
 Patiëntenorganisaties 
 Organisaties van GIST-patiënten in andere landen 
 NFK, KWF en PGO 
 Farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen voor GIST maken 
 Zorgverzekeraars 
 Het 'grote' publiek 
 Ondersteunende organisaties zoals de Stichting 'Een Gift voor GIST' en 'Stichting 

GIST'. 
 
Voor onze PR-activiteiten maken we gebruik van de volgende middelen: 
 
 Website 

 Informatiefolder 
 Nieuwsbrief 
 Twitter 
 Geregeld en systematisch contact met behandelcentra, ziekenhuizen en 

gezondheidscentra om er voor te zorgen dat de Contactgroep GIST bekend is en 
patiënten op het bestaan ervan gewezen wordt 

 Deelname aan studiebijeenkomsten, beurzen en congressen 

 Onderzoeken waarom patiënten zich wel of juist niet bij de Contactgroep GIST 
aansluiten 

 Persberichten, deelnemen aan het 'openbaar debat'. 
 

 



Beleidsplan Stichting Contactgroep GIST 2011-2015     pagina 9 | 18 
 

Wat doen we al en wat staat ons te doen? 
 
Onze prioriteit ligt bij de (potentiële) GIST-patiënt. Zodra iemand te horen krijgt dat er 
mogelijk sprake is van GIST gaat de betrokkene en zijn of haar omgeving op zoek naar 
nadere informatie. 

Voor de hand liggend is dat men zoekt op internet en op welke wijze men ook zoekt, men 
zal steeds op de CGG stuiten. Dat is nu zo en dat moet zo blijven. 
Als de diagnose GIST definitief gesteld is zou de patiënt op het bestaan van de CGG 
gewezen moeten worden. Dat kan actief door medewerkers en artsen van ziekenhuis of 
kliniek en dat kan passief doordat er voldoende folders van de CGG aanwezig zijn en 
direct voor de patiënten voor het grijpen liggen. 
De folders zijn vaak voorhanden, maar soms ook niet. Het komend jaar moet dit met 
behulp van vrijwilligers systematisch opgepakt worden. 

 
Om te bereiken dat alle patiënten actief op het bestaan van de CGG wordt gewezen is 
een goed en regelmatig contact nodig met ziekenhuizen en de in GIST-gespecialiseerde 
behandelcentra. De vraag of dat mogelijk is en hoe dat aangepakt moet worden willen 
wij eerst aan de Medische Adviescommissie voorleggen. 
 
Aan studiebijeenkomsten en congressen nemen wij regelmatig deel, aan beurzen zeer 

sporadisch. In de richting van zorgverzekeraars hebben we nog nooit een PR-activiteit 
ondernomen en op het 'grote publiek' hebben wij ons nog niet gericht. 
Het komend jaar willen wij verder nadenken over ons PR- en communicatiebeleid en onze 
voornemens in een beleidsstuk vastleggen. 
 
EXTERNE CONTACTEN 
 

 Voor algemene patiëntenbehartiging werkt de Stichting samen met en probeert zich 
zoveel mogelijk te laten ondersteunen door het KWF, de NFK en Fonds PGO. 
Met de NFK is in 2009 een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor 
postbehandeling en ledenadministratie. 
Bij de evaluatie is door de CCG aandacht gevraagd voor enkele verbeterpunten, met 
name de ledenadministratie loopt niet zoals gewenst. 
In 2011 zal het bestuur besluiten over de verlenging van de overeenkomst met de 
NFK. 

 
 Daarnaast is de CGG lid van SPAEN (Sarcoma Patients EuroNet). 

Het jaarlijkse ledencongres wordt door een bestuursdelegatie bijgewoond. Dat geldt 
ook voor het congres 'New Horizons' waarbij de mondiale GIST-patiëntenorganisaties 
op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van hun ziekte. 
Er zijn geregeld contacten met de Amerikaanse Life Raft Group en Das Lebenshaus in 
Duitsland. 

 
DE FINANCIELE MIDDELEN 
 
 De financiële positie van de CGG is conform de gestelde eisen door KWF en PGO. 

Jaarlijks wordt een subsidie ontvangen van het KWF op basis van een in te dienen 
werkplan. 
Ook via het Fonds PGO van het Ministerie van VWS wordt een jaarlijkse bijdrage 

ontvangen. Via het PGO Fonds kunnen tevens projectsubsidies worden verkregen. 
Een klein deel van de inkomsten komen van de bijdragen van de leden, de minimum 
bijdrage is € 10,=. Daarnaast heeft de CGG een groep donateurs. 
De inkomsten bestaan derhalve voor het grootste deel uit subsidies die elk jaar 
moeten worden aangevraagd. 
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Subsidie wordt verstrekt volgens strakke regels waarin de verantwoording voor de 
besteding helder is vastgelegd. De subsidiesystematiek van KWF en VWS  is 
vergelijkbaar. Een basissubsidie wordt aangevuld met subsidie die afhankelijk is van 
het aantal leden. Binnen het KWF wordt inmiddels gedacht aan een andere grondslag, 
dit maakt de financiële planning voor de komende jaren onduidelijk. Ook VWS komt 

met een nieuwe subsidieregeling. 
 
 In verhouding tot andere patiëntenorganisaties is de ledenbijdrage aan de lage kant, 

de meeste organisaties vragen € 20,=. Aanpassing in de komende jaren wordt, 
afhankelijk van de nadere ontwikkelingen, niet uitgesloten. 

 
 Incidenteel ontvangt de CGG een bijzondere gift die voor specifieke doeleinden wordt 

benut. Een nadere oriëntatie op de fiscale gevolgen is van belang. 

Een verkenning van de mogelijkheden van sponsoring zal de komende jaren wellicht 
moeten plaatsvinden. 
Ons beleid zal er de komende jaren op gericht zijn om maximaal van de 
subsidiemogelijkheden gebruik te maken bij KWF en Fond PGO. 

 
 Verheugend is dat het aantal leden van de CGG een opwaartse lijn te zien geeft met 

in 2010 een toename van liefst 49 leden, in verhouding een sterke stijging. 

Doel van de CGG voor de komende jaren is een jaarlijkse groei van het ledenbestand 
van minimaal 10%. 

 
 
 
 
 

 
Jack Asselbergs - Voorzitter   Cees Hilhorst - Secretaris 
 
Namens de Stichting Contactgroep GIST - juli 2011* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Met dit Beleidsplan vervalt de voorgaande versie.  
 



Beleidsplan Stichting Contactgroep GIST 2011-2015     pagina 11 | 18 
 

BIJLAGEN - 1 van 3 
 
LOTGENOTENCONTACT 
 
Tijd en aandacht 

Lotgenotencontact is een vorm van onderlinge ondersteuning. De tijd en aandacht die 
aan elkaar wordt besteed is vrijwillig en komt niet voort uit betaalde dienstverlening. De 
motivatie om aandacht aan elkaars ervaringen te besteden komt van binnenuit.  
Lotgenoten nemen uitgebreid de tijd om over hun situatie te praten en ervaren het niet 
bij voorbaat als verspilde tijd. Men loopt minder risico dat de ander denkt "wat een 
gezeur" of "is het nou nog niet verwerkt". Er is aandacht en begrip voor zowel de 
emotionele als praktische gevolgen die de aandoening/handicap/problematiek met zich 
meebrengen, en die zijn voor niet-lotgenoten veelal onzichtbaar en daardoor 

onbetekenend en onbeduidend. Het geeft een zekere vertrouwdheid, je hoeft je niet 
groot te houden, waardoor je makkelijker jezelf kunt zijn. 
 
Herkenning en erkenning 
Lotgenoten kunnen bij elkaar details, voortkomend uit het leven met een aandoening/ 
handicap/problematiek, herkennen evenals gevoelens en reacties in houding en gedrag. 
Voor veel mensen is het een opluchting te ervaren dat ze niet de enige zijn die met 

bepaalde problemen en gevoelens zitten, dat het door anderen herkend wordt… "oh heb 
jij dat ook!". Vanuit herkenning is echt begrip mogelijk, want herkenning geeft 
erkenning. 
Het is dus geen onzin of aanstellerij waarover gepraat wordt, het bestaat dus echt en het 
is belangrijk genoeg om er serieus mee bezig te zijn. Lotgenotencontact heeft op die 
manier een duidelijke voorbeeldfunctie. Vanuit bewustzijn en saamhorigheid is het 
mogelijk uit een eventueel isolement te stappen, op zoek naar wegen om er mee te 

leven. 
 
Wederkerigheid en zelfbeschikking 
Lotgenotencontact is een vorm van onderlinge ondersteuning: door de ander te helpen 
help je ook jezelf. Beide kunnen steun en bemoediging bij elkaar vinden. Door middel 
van het inbrengen van eigen ervaringen en luisteren naar die van anderen werk je aan je 
eigen verwerkingsproces en geef je elkaar vergelijkingsmateriaal. 
In het lotgenotencontact heeft niemand macht over de ander, niemand kan de ander 
vertellen wat hij of zij moet doen. Het contact kan stimuleren om eigen keuzen te 
maken, mondiger te worden vanuit de vergelijking, vanuit tips en informatie om zo de 
beschikking over de eigen situatie, het eigen leven te behouden, en niet uit handen te 
geven. Men ziet elkaar niet als autoriteit maar als medemens in een soortgelijke positie. 
De drempel naar elkaar toe is daarom vrij laag. 
 
Vormen van lotgenotencontact 

De Contactgroep onderscheidt op dit moment de volgende mogelijkheden/vormen van 
lotgenotencontact: 
 
 Telefonisch contact (gebeurt niet gestructureerd) 
 Landelijke Contactdag 
 Het Besloten Ledenforum via de website 
 

Besloten is de huidige activiteiten op het gebied van lotgenotencontact voorhands 
ongewijzigd te handhaven. 
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BIJLAGEN - 2 van 3 
 
INVULLING MEDISCHE ADVIESFUNCTIE 
 
Veel patiëntenorganisaties maken gebruik van een raad van advies die bestaat uit 

uiteenlopende medisch adviseurs, bestaande uit voornamelijk professioneel werkzame 
deskundigen in academische ziekenhuizen als medisch specialist, paramedicus of met 
een andere expertise elders. 
Vaak is dat het resultaat van goed contact met een specialist die binnen de 
specialistische centra specialisten wist te interesseren. 
 
Op dit moment werkt de CGG met één op één contacten met enkele specialisten en dat 
werkt op zich goed. In het kader van professionalisering van de medische adviesfunctie 

maar ook om de continuïteit te borgen wil de CGG deze functie anders vormgeven. 
 
De CGG zal door het groeiend ledental en de verdere ontwikkelingen binnen GIST vaker 
behoefte hebben aan advisering over medische of sociaal/medische zaken door 
deskundigen, die met hun specifieke ervaring en/of kennis het bestuur of de leden 
kunnen helpen. 
 

Qua expertise kan worden gedacht aan deskundigen op het gebied van de chirurgie, 
interne zaken, oncologische verpleegkunde, psychologische zorg en eventueel andere 
relevante gebieden. 
 
De meeste organisaties hebben de volgende vorm gekozen 
 
 Het bestuur benoemt de leden van de raad van advies 

 
 De raad fungeert als klankbord voor het bestuur en adviseert gevraagd en 

ongevraagd 
 

 De leden dragen op verzoek bij aan de contactdag en aan het beantwoorden van 
medische vragen die binnenkomen per post, mail en internet 
 

 Tussenpersoon tussen de raad en de individuele leden en het bestuur is het 
bestuurslid medische zaken 
 

 Desgewenst heeft het bestuur een jaarlijks evaluerend overleg met de raad 
 

 De raad is in de statuten vermeld als adviesorgaan. 
 
Voor het goed functioneren van de medische adviesfunctie moeten er in elk geval 

duidelijke afspraken worden gemaakt over het wederzijds verwachtingspatroon. 
De afgelopen jaren hebben diverse deskundigen op onze contactdag een inleiding 
verzorgd, zij kennen onze groep en kunnen daardoor makkelijker worden benaderd. 
 
Het betreft de volgende personen 
 
 2004 

Prof.dr. W.T.A. van der Graaf, toen internist-oncoloog AZ Groningen 
 

 2005 
Prof.dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog LUMC, en 
Dr. F. van Coevorden, oncologisch chirurg AVL 
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 2006 
Prof.dr. J. Verweij, internist-oncoloog Erasmus MC/DDHK, en 
Prof.dr. P.C. Hogendoorn, patholoog LUMC 
 

 2007 

Dr. S. Sleijfer, internist-oncoloog Erasmus MC/DDHK, en 
Drs. R.-M. Tummers, Integraal Kankercentrum Oost te Nijmegen 
 

 2008 
Prof.dr. W.T.A. van der Graaf, translationele oncologie UMC St. Radboud Nijmegen 
 

 2009 
Drs. C. Völker, GZ-psycholoog Helen Dowling Instituut te Utrecht, en 

Dr. C. Verhoef, chirurg Erasmus MC/DDHK, en 
Prof.dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog LUMC 
 

 2010 
Drs. C. Völker, Helen Dowling Instituut, en 
Drs. C. van der Kraan, Helen Dowling Instituut, en 
Prof.dr. M. Peeters, diensthoofd oncologie UZA. 
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BIJLAGEN - 3 van 3 
 
VRIJWILLIGERSBELEID - BELEIDSPLAN CONTACTGROEP GIST 
 
De Contactgroep GIST (CGG) is een stichting waarvan de taken worden uitgevoerd door 

vrijwilligers, zowel op bestuurlijk niveau als in de uitvoering in commissies/werkgroepen. 
Dat brengt twee kenmerkende eigenschappen met zich mee ten opzichte van 
professionele organisaties. We hebben te maken met vrijwilligers die zich inzetten voor 
een ander zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen en deze vrijwilligers 
zijn vaak ook nog eens lotgenoot. Dat betekent kwetsbaarheid ten opzichte van 
continuïteit van de functie. En verder hebben vrijwilligers vaak andere motieven dan 
professionals om de taken uit te voeren, andere tijdsinvestering en zoeken een andere 
dan financiële beloning voor wat ze doen. 

 
Wat is vrijwilligersbeleid? 
 
De CGG verstaat onder vrijwilligersbeleid: het geheel aan voorwaarden dat nodig is om 
vrijwilligers binnen de stichting tot hun recht te laten komen en hun eigen wensen na te 
streven op een zodanige manier dat de doelstellingen van de CGG daarmee gediend 
worden. De doelstellingen van de stichting staan verwoord op blz. 2 van het beleidsplan 

van de CGG. 
 
De inzet van vrijwilligers is zeer waardevol. De meeste van onze vrijwilligers werken 
vanuit hun ervaringsdeskundigheid als patiënt, anderen hebben veel affiniteit met onze 
patiëntenorganisatie en zo kunnen onze vrijwilligers vanuit hun grote betrokkenheid onze 
lotgenoten goed begrijpen, steunen en helpen. 
Daarnaast geeft de inzet van vrijwilligers aan dat de CGG zorgvuldig met de financiële 

bijdragen omgaat. 
 
Vrijwilligerswerk is onbetaald maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is.  
Zonder de inzet van vrijwilligers zijn de doelstellingen van de stichting niet te realiseren, 
wederzijdse betrokkenheid is voorwaarde. 
 
Wat verwacht de CGG van haar vrijwilligers? 
 
 Vrijwilligers onderschrijven de doelstelling van de CGG en handelen niet in strijd 

daarmee 
 Vrijwilligers werken volgens de taakomschrijvingen, regels en richtlijnen die de CGG 

heeft vastgesteld 
 Vrijwilligers onthouden zich van het geven van medische adviezen 
 De CGG is gehouden aan de Nederlandse privacywetgeving, vastgelegd in de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens; vrijwilligers die te maken krijgen met 

privacygevoelige informatie zijn verplicht tot geheimhouding 
 De CGG, de andere vrijwilligers, de lotgenoten rekenen op de vrijwilliger; de functie is 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend 
 Vrijwilligers werken vanuit het patiëntenperspectief 
 Vrijwilligers proberen zich flexibel op te stellen als er incidenteel minder leuke taken 

moeten worden verricht 
 Vrijwilligers zetten zich in voor goede samenwerking door te zorgen voor goede 

onderlinge communicatie en afstemming, zij accepteren dat bij verschillen van inzicht 
niet altijd de oplossing van hun voorkeur kan worden gekozen, en delen hun kennis 
met nieuwe vrijwilligers, geven hen opbouwende kritiek, en tonen zelf bereidheid iets 
te doen met opbouwende kritiek die anderen wellicht geven. 
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Wat mogen de vrijwilligers van de CGG verwachten? 
 
 De CGG zorgt voor ondersteuning, scholing- of deskundigheidsbevordering die de 

vrijwilliger nodig heeft om zijn/haar taken naar behoren te doen 
 De CGG  zorgt ervoor dat de vrijwilliger de beschikking krijgt over de faciliteiten die 

naar het oordeel van het bestuur nodig zijn om de taken goed te verrichten 
 De CGG vergoedt de door de vrijwilliger en naar het oordeel van het bestuur 

noodzakelijk gemaakte onkosten 
 Het bestuur vergewist zich ervan dat de vrijwilliger adequaat verzekerd is voor de 

taak die hij/zij uitvoert. 
 
Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid 
 

Het werven, vasthouden en goed benutten van vrijwilligers is een belangrijke opdracht 
voor het bestuur van de CGG. Belangrijk principe is dat vrijwilligers serieus moeten 
worden genomen waarbij uitgangspunten zijn: 
 
 werving en selectie 
 duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 begeleiding 

 rechtspositie. 
 
WERVING EN SELECTIE VAN VRIJWILLIGERS 
 
Spontaan aanbod van vrijwilligers komt steeds minder voor. De bereidheid om 
vrijwilligerswerk te doen neemt op zich niet af maar we moeten meer moeite doen om 
vrijwilligers aan te trekken. 

 
Keuze van wervingsactiviteiten 
 
Mondelinge werving, mailing naar de leden, advertentie in de nieuwsbrief, tijdens een 
zorgmarkt of beurs, een bericht op de website, via sociale media. 
 
Selectie van vrijwilligers 
 
Wanneer een kandidaat-vrijwilliger zich spontaan of naar aanleiding van 
wervingsactiviteiten aanmeldt vindt een kennismaking plaats. Zo mogelijk ontvangt de 
kandidaat-vrijwilliger voorafgaand of tijdens het kennismakingsgesprek schriftelijke 
informatie over de CGG. 
 
Vrijwilligers die kiezen voor een bestuursfunctie hebben een gesprek met het bestuur, als 
de keuze valt op een commissie/werkgroep vindt het gesprek plaats met 1 of 2 leden van 

de betreffende commissie/werkgroep onder leiding van een bestuurslid. 
 
Aan de hand van het kennismakingsgesprek, de functiebeschrijving en het functieprofiel 
wordt het gesprek geëvalueerd. 
 
Aanstelling vrijwilliger 
 

Indien de evaluatie positief is en ook de kandidaat-vrijwilliger zijn definitieve 
belangstelling voor de functie bevestigt wordt hij/zij door het bestuur benoemd en 
ontvangt hij/zij daarvan een schriftelijke bevestiging van de secretaris. 
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TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
Voor het zoeken van vrijwilligers voor een bepaalde functie is het gewenst gebruik te 
maken van een functieomschrijving en –profiel. In de functiebeschrijving worden de 
taken en de inhoud van de functie omschreven.  Het profiel beschrijft de kennis, houding, 

vaardigheden en voorwaarden die nodig zijn om de taken die bij de functie horen te 
kunnen uitoefenen. Een profiel helpt om gerichter uit te kijken naar mensen die mogelijk 
geschikt zijn en het geeft de ander houvast: "Wat wordt er van mij verwacht?". 
Functiebeschrijving en functieprofiel worden door het bestuur vastgesteld. 
 
BEGELEIDING 
 
Kennismaking met organisatie 

 
De vrijwilliger maakt kennis met de andere vrijwilligers en de organisatie als geheel. 
De vrijwilliger krijgt een vast aanspreekpunt die hem/haar wegwijs maakt en eventuele 
vragen kan beantwoorden. Ook ontvangt de vrijwilliger een informatiepakket van het 
bestuur (welkomstbrief, bevestiging benoeming, folder CGG, kopie vrijwilligersbeleid en 
beleidsplan, lijst van telefoonnummers en E-mailadressen). 
 

Deskundigheidsbevordering 
 
De CGG vindt het van belang dat vrijwilligers zich kunnen scholen en ontwikkelen en 
faciliteert vrijwilligers daartoe. 
Het bestuur besluit tot deze deskundigheidsbevordering. 
 
Informatievoorziening 

 
Vrijwilligers hebben recht op de functionele informatie die nodig is om hun taken naar 
behoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast dienen ze te worden geïnformeerd over wat er 
binnen de organisatie gebeurt. Wanneer daartoe aanleiding is ontvangen zij mailings, 
brieven en andere voor hen (schriftelijke) informatie. Ook worden zij uitgenodigd voor de 
jaarlijkse Contactdag. Daarnaast kunnen vrijwilligers, afhankelijk van de functie, toegang 
krijgen tot het Besloten Ledenforum en het bestuurlijk electronisch archief. 
 
Tevredenheidsgesprek 
 
Het is belangrijk dat zowel de vrijwilligers als de CGG tevreden zijn over het 
vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan alleen met voldoening zijn werkzaamheden uitvoeren 
wanneer hij/zij tevreden is over de werkzaamheden en de ondersteuning die hij/zij 
daarbij krijgt. 
Andersom is het voor de CGG belangrijk dat de vrijwilliger de werkzaamheden naar 

tevredenheid van de stichting uitvoert. Daarom wordt een jaarlijks tevredenheidsgesprek 
gevoerd met de voorzitter van de betreffende commissie/werkgroep of het bestuur. Van 
de gemaakte afspraken wordt een kort verslag gemaakt dat wordt gezonden aan de 
gespreksdeelnemers en de secretaris. 
Als de vrijwilliger stopt, voert het bestuur een exitgesprek met hem/haar. 
 
RECHTSPOSITIE 

 
Onder de rechtspositie van vrijwilligers  worden de rechten en plichten verstaan waartoe 
de vrijwilliger en de CGG zich jegens elkaar hebben verbonden. 
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Registratie persoonlijke gegevens 
 
De organisatie moet kennis hebben van enige persoonlijke gegevens van de vrijwilligers. 
De secretaris van het bestuur houdt van alle vrijwilligers aantekening van naam, 
voornaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), E-mailadres en 

functiegerelateerde gegevens zoals gevolgde relevante cursussen, beschikbaarheid PC, 
rijbewijs. De regels ten aanzien van het beschermen van de privacy worden hierbij in 
acht genomen. 
 
Vrijwilligersverklaring 
 
Om de vrijwilliger in aanmerking te laten komen voor de vrijwilligersverzekering- en 
onkostenregeling wordt bij aanvang van het vrijwilligerswerk tussen de CGG en de 

vrijwilliger een vrijwilligersverklaring opgesteld. 
In deze verklaring worden ook de taakomschrijving en de gemaakte afspraken ten 
aanzien van de samenwerking vastgelegd. De secretaris tekent namens het bestuur. 
 
VERGOEDINGEN 
 
Kilometervergoeding 

Voor ritten die voor de CGG worden gereden wordt een vergoeding per kilometer   
betaald. 
 
Openbaar vervoer 
De werkelijke kosten worden vergoed. 
 
Parkeerkosten 

De werkelijke kosten worden vergoed. 
 
Telefoonkosten 
Een vaste vergoeding per maand voor telefoonkosten. 
Als dit bedrag wordt gedeclareerd hoeft geen specificatie bij de declaratie te worden 
ingediend. 
Bij geen vaste vergoeding per maand, dient bij de declaratie een specificatie van de 
gemaakte telefoonkosten te worden ingediend. 
 
Koffie/lunchkosten 
Deze kunnen tegen overlegging van de nota gedeclareerd worden. 
 
Portokosten en kosten voor printercartridges 
Deze kunnen ter overlegging van de nota gedeclareerd worden. 
 

Vrijwilligersvergoeding 
In overleg met de penningmeester kan worden besloten tot het toekennen van een 
vrijwilligersvergoeding volgens de regels van de Belastingdienst; tot een bepaald 
maximum per maand, en totaal per jaar, onbelast. 
 
Vergoeding van onkosten zoals hiervoor benoemd is in dat geval dan niet meer mogelijk. 
Het kan van de individuele situatie afhangen voor welke optie gekozen wordt. 
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VERZEKERINGEN 
 
Gemeenten, aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben 
een VNG-vrijwilligersverzekering afgesloten, waaronder een collectieve 
ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen, 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering, verkeersaansprakelijkheid en 
rechtsbijstandsverzekering. 
Deze verzekeringen gelden alleen tijdens de werkzaamheden voor de CGG en zijn een 
aanvulling op de eigen verzekering van de vrijwilliger. Vrijwilligers hebben de 
mogelijkheid deze polissen in te zien. 
 
ATTENTIEBELEID 
 

Om de betrokkenheid bij de CGG en het werk te vergroten en om waardering voor het 
vrijwilligerswerk te laten blijken is er een attentiebeleid. 
 
Geboorte/adoptie 
Bij gezinsuitbreiding van vrijwilligers ontvangen de ouders een attentie. 
 
Verjaardag 

Vrijwilligers ontvangen een verjaardagskaart, bij speciale verjaardagen (bijv. 21, 50, 65) 
een attentie. 
 
Huwelijk/jubilea 
Wanneer een vrijwilliger in het huwelijk treedt, of een jubileum heeft, ontvangt hij/zij 
bloemen en een cadeaubon van € 25,=. 
 

Ziekte 
Vrijwilligers ontvangen bij ziekte een attentie: 
 
 bij ziekenhuisopname een beterschapskaart 
 1 tot 2 weken ziek thuis een beterschapskaart 
 langer dan 3 weken ziek bloemen en beterschapskaart. 
 
Afscheid 
 
 tot 3 jaar actief bloemen/fles wijn en cadeaubon van € 50,= 
 tot 6 jaar actief bloemen/fles wijn en cadeaubon van € 100,= 
 het bestuur voert eventueel een 'exitgesprek' en verstrekt op vraag een getuigschrift. 
 
Overlijden 
Zodra van een overlijden van een vrijwilliger is kennis genomen wordt direct een kaart 

gestuurd naar de nabestaanden. 
 
Geschillen 
Bij spanningen en conflicten tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilliger en bestuur 
kan een geschillenregeling en een klachtenprocedure uitkomst bieden. 


