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

De Contactgroep is opgericht in oktober 2003 naar het voorbeeld van de Amerikaanse 

Life Raft Group en heette aanvankelijk Life Raft Group Nederland. In 2009 werd de naam 

veranderd in Stichting Contactgroep GIST. In 2007 sloot de Belgische GIST-organisatie 

zich bij ons aan.

De Stichting Contactgroep GIST is statutair gevestigd te Utrecht en opgenomen 

in Het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder  

dossiernummer 2011471. De Contactgroep is door de belastingdienst gewaarmerkt  

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1 INLeIdING
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giSt is vaak, maar niet altijd een tumor in de weke delen 

van het maag-darmkanaal, die pas sinds het begin van  

deze eeuw eenduidig kan worden gediagnostiseerd. 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 ca. 240 

gevallen, in België iets minder. omdat giSt een zeldzame 

ziekte is zijn er weinig oncologen die ervaring hebben met 

de behandeling ervan. om die reden adviseert de cgg aan 

giSt patiënten om zich te laten behandelen in een 

gespecialiseerd ziekenhuis. 

2 GIST

Gastro Intestinale Stromale Tumor 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.

Sinds het begin van deze eeuw is giSt, waaraan men 

vroeger binnen enkele jaren stierf, een in vele gevallen 

goed behandelbare ziekte geworden door de ontwikkeling 

en toepassing van zgn. tyrokinase-remmers, imatinib 

(glivec), sunitinib (Sutent) en regeorafenib (Stivarga).  

de laatste jaren worden steeds meer verschillende  

typen van giSt ontdekt. helaas zijn deze niet altijd even 

goed behandelbaar. 

Schematisch overzicht van de behandeling  

van gist met tyrokinase-remmers. dia uit de 

voordracht van natascha Schramer van impaqtt 

op onze contactdag 19 september 2015 

(afbeelding impaqtt).
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De missie van de Contactgroep GIST is het bevorderen van de kwaliteit van leven  
van mensen met GIST.

Met kwaliteit van leven bedoelen we: een toestand van 

zoveel mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden  

als met de ziekte giSt mogelijk is. hierbij sluiten wij  

aan bij de definitie van welzijn van de World health 

organisation (Who).

•	 Met kwaliteit van leven bedoelen we: een toestand van 

zoveel mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden 

als met de ziekte giSt mogelijk is. hierbij sluiten wij 

 aan bij de definitie van welzijn van de World health 

organisation (Who).

•	 Fysiek: door lotgenoten te helpen zo lang mogelijk 

 een normaal 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 elkaar te ondersteunen door middel van 

lotgenotencontact.

•	 Sociaal: door aandacht te schenken aan naasten en 

mantelzorgers en aan maatschappelijke aspecten van  

het leven met de ziekte giSt, zoals het al dan niet  

kunnen blijven doorwerken.

3 MISSIe eN doeLSTeLLINGeN

Voor ons staat de mens met GIST centraal. Wij zijn  

er om zijn of haar belangen te behartigen.

lotgenoten en partners bijeen op onze contactdag in doorn (foto gert Jan govers).

de cgg tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

•	 Het	opzetten	van	netwerken	ten	behoeve	van	

lotgenotencontact,

•	 Het	geven	van	informatie	doormiddel	van	een	website	

 en nieuwsbrieven,

•	 Het	onderhouden	van	een	online	forum,	waar	GIST-

patiënten in een beschermde omgeving contact kunnen 

houden over hun ziekte en de gevolgen daarvan,

•	 Het	organiseren	van	een	jaarlijkse	contactdag,

•	 Het	deelnemen	aan	de	Patiëntenbeweging	

levenmetKanker, de koepelorganisatie van 

kankerpatiëntenorganisaties,

•	 Het	bevorderen	van	een	goede	samenwerking	met	

andere op kanker gerichte organisaties, zowel nationaal 

als internationaal,

•	 Het	zo	mogelijk	inzetten	van	deskundigen	op	het	gebied	

van giSt en de omgang met kanker,

•	 Participatie	op	internet.

•	 En	tenslotte	(dat	is	nieuw	in	2015):	het	onderhouden	van	

een telefonische hulpdienst.



7  |  Stichting contactgroep giSt nederland-België JaarverSlag 20156  |  Stichting contactgroep giSt nederland-België JaarverSlag 2015

4 LedeN

Juridisch gezien heeft een stichting geen 
leden maar donateurs. Het bestuur heeft 
echter ooit besloten om de term leden te 
gebruiken, aangezien dat aansluit bij het 
spraakgebruik. Mensen die de stichting  
met hun bijdrage begunstigen noemen  
we naar het spraakgebruik donateurs.

op 1 januari 2015 had onze organisatie 313 leden, op  

31 december 2015 waren dat er 340. 22 leden werden  

in dat jaar afgemeld (waarvan 5 wegens overlijden),  

49 nieuwe leden meldden zich aan. 

We hadden per 1 januari 2015 36 donateurs; op 

31 december 2015 waren dat er eveneens 36. 

ledenraadpleging

in het voorjaar van 2015 vond onze (tweejaarlijkse) 

achterbanraadpleging plaats. in maart werd onder 312 leden 

per e-mail een vragenlijst uitgezet. daarnaast werden 7 

telefonische interviews afgenomen bij leden zonder 

e-mailadres. in het totaal zijn 146 vragenlijsten ingevuld 

(43%). enige details:

•	 Het	merendeel	der	respondenten	is	ouder	dan	60	(44%	

van 60-70, 18% 71-80). de groep in de leeftijd van 51-60 

is behoorlijk groot: 24%,

•	 Van	de	respondenten	is	48%	hoger	opgeleid	(WO	of	HBO),	

32% heeft een middelbare opleiding, 21% een lagere,

•	 15%	van	de	respondenten	is	lid	geworden	in	2014	0f	2015,	

de rest is al (veel) langer lid, 15% al meer dan 10 jaar.

•	 32%	was	aanwezig	op	de	laatste	contactdag	(2014,	

doorn). 52% had één of meerdere contactdagen  

bezocht. 48% nooit!

•	 93%	van	de	respondenten	maakt	gebruik	van	internet.	

76% bezoekt de website van de contactgroep weleens. 

van de websitebezoekers, bezoekt ruim een derde (37%) 

de website maandelijks, bijna een kwart (24%) wekelijks, 

en 4% dagelijks.

•	 van	alle	grafieken	uit	het	overzicht	van	de	achterban-

raadpleging is de onderstaande de belangrijkste:

Bijna de helft van de respondenten (47%) beoordeelde de klantvriendelijkheid van contactgroep giSt met een 8. 

enkelen (3%) beoordelen de klantvriendelijkheid met een 1.
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•	 De	samenvatting	van	de	ledenraadpleging	luidt	kort	en	

goed: de leden zijn zeer tevreden over de manier waarop 

contactgroep giSt vormgeeft aan haar kerntaken. 

respondenten zijn tevreden over de bijeenkomsten, de 

nieuwsbrief en het magazine, over dienstverlening en 

belangenbehartiging. de mensen van de contactgroep 

zijn zeer klantvriendelijk. “Je krijgt duidelijk antwoorden 

op je vragen.”

de ledenraadpleging was het werk van vier mensen. 

namens levenmetKanker: auteur/onderzoeker carin 

hoogstraten en redacteur: Joyce Karels. onzerzijds werkten 

twee mensen er hard aan mee, ton Jansen en onze 

helaas overleden vrijwilliger tym Kortekaas die in haar 

professionele leven veel ervaring had opgedaan met 

enquêtes.

naast het feit dat de meeste respondenten tevreden zijn, 

geven ze ook bruikbare tips aan contactgroep giSt. het 

bestuur is daarmee aan de slag gegaan.

•	 De	meeste	bezoekers	(53%)	beoordelen	de	website	met	

een 8. de hoogste beoordeling was een 10 (6%) en de 

laagste een 5 (1%).

•	 De	meeste	lezers	(56%)	waarderen	de	Nieuwsbrief	 

met een 8. de beoordelingen lopen uiteen van een 6 

 tot een 10.

•	 51%	van	de	internetgebruikers	komt	wel	eens	op	het	

forum van de website. 3% hiervan doet dit dagelijks,  

27% wekelijks en 31% maandelijks.

•	 Ruim	twee	derde	(69%)	van	de	respondenten	heeft	wel	

eens contact opgenomen met contactgroep giSt. hier- 

van schrijven de meesten (90%) wel eens een e-mail    

en pakt ruim een kwart (26%) wel eens de telefoon om 

contact op te nemen met contactgroep giSt. Bijna een 

derde (31%) van de respondenten heeft nooit contact 

opgenomen met contactgroep giSt.

het bestuur, tijdens middagpauze van de contactdag 2015, 

v.l.n.r. hendrik van rooijen, ton Jansen, gerard van  

oortmerssen, gerry degen-Jansen, henk Mijnsbergen

(foto gert Jan govers).
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4 BeSTuur

op 1 januari 2015 bestond het bestuur  

uit de volgende leden:

Bij de vergadering van het bestuur op 22 juni 2015  

mochten we tot ons geluk een nieuw bestuurslid begroeten, 

gerry degen- Jansen, partner van een giSt-patiënt.  

het bestuur bestond dus op 31 december uit:

gerard van oortmerssen 

voorzitter nederland

Kris heyman

voorzitter België

ton Jansen

vice-voorzitter

hendrik van rooijen

secretaris

henk Mijnsbergen

penningmeester

gerard van oortmerssen

voorzitter nederland

Kris heyman

voorzitter België

ton Jansen

vice-voorzitter

hendrik van rooijen

secretaris

henk Mijnsbergen

penningmeester

gerry degen-Jansen

algemeen bestuurslid

drie van deze bestuurders zijn (ex-) giSt-patiënt. 

de bestuurders zijn onbezoldigd. Ze krijgen slechts  

een vergoeding van gemaakte kosten.
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in 2014 kwam het bestuur vijfmaal bijeen: op 23 februari,  

16 april, 22 juni, 7 september en 23 november.

het jaar 2014 kenmerkte zich als een jaar van stabiliteit. 

Zodoende kon in 2015 gewerkt worden aan enkele  

nieuw initiatieven: 

•	 De	nieuwe	huisstijl,	waarin	eind	2014	reeds	onze	folder	

verscheen, werd vervolgd in de publicatie van een in  

deze stijl uitgevoerde herdruk van onze brochure. ook  

de website kreeg hetzelfde aanzicht. de vormgeving 

ervan bleef in handen van lawine visuele communicatie 

en grafisch ontwerp, te Utrecht

•	 De	vertrouwde	nieuwsbrief	werd	vervangen	door	een	

glossy magazine.

•	 Voor	het	eerst	vond	een	bijeenkomst	plaats	van	

vrijwilligers van onze organisatie

•	 Een	aanzet	werd	gemaakt	om	te	komen	tot	een	

telefonische hulpdienst.

•	Het	wetenschappelijk	project	tekstanalyse	van	

patiëntenfora werd opgestart (zie onder, pag. 17).

Sinds februari hebben we een nieuwe medisch adviseur: 

Sheima Farag, als arts werkzaam bij het antoni van 

leeuwenhoek-ziekenhuis in amsterdam, bezig met een 

dissertatie gewijd aan giSt, medelid van het nederlands 

giSt consortium.

Zoals in voorafgaande jaren bleef de ledenadministratie  

en de financiële administratie in handen van onze 

koepelorganisatie levenmetKanker.

Sheima Farag stelt zich voor op onze contactdag

(foto gert Jan govers).

'2015: het jaar van nieuwe 
initiatieven'
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afgezien van de bestuursleden telde de contactgroep begin 2015 twaalf vrijwilligers:

6 vrIJwILLIGerS

paul van Kampen 

informatievoorziening  

medische onderwerpen

gonny panis 

forumbeheer en administratieve 

ondersteuning

rené lammers 

eindredactie magazine

ronald postma

organisatie contactdag

Jo gabriëls 

organisatie contactdag

rob Buzink 

organisatie contactdag

tym Kortekaas 

organisatie contactdag

gert-Jan van den hurk 

lid redactiegroep

gert Jan govers  

fotograaf

Joosje van velzen-Mels 

forum

peter gombeir

columnist

Susan Boereboom

medewerker van levenmetKanker, 

deelnemer aan de commissie voor 

de contactdag
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helaas moet er hier een sterfgeval vermeld worden: tym Kortekaas, die slechts korte tijd voor ons gewerkt heeft, 

overleed in september. gelukkig kregen we er enkele vrijwilligers bij:

Marijke Maas-overmars

telefonische hulpdienst

an Wouters 

telefonische hulpdienst

Yin Yin vinke  

telefonische hulpdienst

Marleen dhondt

telefonische hulpdienst

Jasper Smit

it website en forum

Marianne Schoute 

redactioneel medewerker magazine

peter verhaagen

ex-bestuurslid, meldde zich als 

vrijwilliger voor fondsverwerving

de werkzaamheden van vrijwilligers worden beschreven  

in ons handboek vrijwilligers. de vrijwilligers tekenen  

een vrijwilligersovereenkomst. Bij hun werkzaamheden 

voor onze contactgroep zijn de vrijwilligers verzekerd.  

Ze ontvangen behalve een vergoeding van gemaakte 

on-kosten ook een kleine vrijwilligersvergoeding.

de meeste vrijwilligers waren aanwezig op de voor het 

eerst georganiseerde vrijwilligersdag, 22 augustus ten  

huize van onze vicevoorzitter in hellouw. hier kreeg het 

plan voor een telefonische hulplijn vaste vorm, hier werd 

gedacht aan een groep voor fondsenwerving, hier werden 

de redactionele taken verdeeld. hier ontstond een plan  

voor een digitale nieuwsbrief naast ons magazine.

ondanks de nieuwe vrijwilligers blijven er steeds taken 

onvervuld. We doen ons best om meer leden te vinden  

die willen meewerken. oproepen worden geregeld gedaan 

op de contactdagen en in het magazine. ook wordt op  

het aanmeldingsformulier aan nieuwe leden gevraagd of  

zij zich eventueel beschikbaar willen stellen als vrijwilliger.
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7.1 Website en Forum
de contactgroep probeert zoveel mogelijk te voorzien in  

de informatiebehoefte van onze leden en geïnteresseerde 

buitenstaanders. telefonisch zijn we bereikbaar via ons 

telefoonnummer bij levenmetKanker, maar de belangrijkste 

informatiebron is onze website. ook kunnen er medische 

vragen gesteld worden via e-mail.

Zoals gemeld is het plan opgevat om een telefonische 

hulplijn voor giSt-patiënten in het leven te roepen. Uit de 

antwoorden op een vraag daarover in de achterbanraad-

pleging van 2015 bleek dat er voldoende animo voor is, 

zodat het plan in werking is gesteld.

onze website was dit jaar ondergebracht achter het portaal 

van Kankernl. de website is dit jaar grafisch aangepast aan 

de stijl van onze folder, brochure en het nieuwe magazine. 

Bereikbaar zijn we als vanouds via het e-mailadres  

info@contactgroepgist.nl of (voor medische vragen) 

medisch@contactgroepgist.nl. 

Binnenkomende vragen (per e-mail of per telefoon) worden 

in eerste instantie behandeld door de secretaris. Medische 

vragen werden in het begin van het jaar nog toegeschoven 

aan de voorzitter, die daar deskundige hulp bij zocht. Sinds 

de benoeming van onze nieuwe medisch adviseur Sheima 

Farag beantwoordt zij deze vragen. er waren in het totaal  

24 medische vragen, de meeste over second opinion, 

behandelcentra of bijwerkingen.

ons besloten forum is een echte ontmoetingsplaats voor 

lotgenoten. als er zich een nieuw lid meldt is er een hartelijk 

welkom. vragen van leden over hun ziekte worden vaak 

beantwoord door lotgenoten, doorgaans in bemoedigende 

zin. er is ruim aandacht voor lotgenoten in de terminale fase 

en na een sterfgeval wordt ook altijd de familie gecondo-

leerd. als een lid veel betekend heeft voor de groep, sturen 

we een bloemstuk en/of we gaan naar de uitvaart. ons 

forum is het warme hart van de organisatie. 

in januari 2016 is het forum gecrasht. er wordt onderzocht 

of de inhoud en de meta-data over de vorige jaren terug 

gevonden kunnen worden. eind 2014 waren 307 van de  

314 leden op het forum aangesloten. We mogen aannemen 

dat de cijfers over 2015 daarvan niet wezenlijk verschillend 

zouden zijn geweest.

7 LoTGeNoTeNCoNTaCT

Bron: kanker.nl, adobe Marketing cloud.

Aantal unieke bezoekers van de website in 2015  (totaal 6.784)
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7.2 Contactdag
de 12e contactdag van onze contactgroep werd gehouden 

op zaterdag 19 september 2015 op dezelfde locatie als  

vorig jaar: landgoed Zonheuvel in doorn, qua ligging een 

fantastische plek. er waren ongeveer 130 bezoekers, iets 

minder dan vorig jaar. dagvoorzitter was zoals reeds vele 

jaren, rob Buzink. gerard van oortmerssen trad op deze 

contactdag voor het eerst op als voorzitter van de contact-

groep. in die hoedanigheid sprak hij een welkomstwoord.  

er werd stil gestaan bij de negen leden die ons ontvielen 

sinds de vorige contactdag. voorts deed hij een oproep aan 

onze leden om zich aan te sluiten bij de life raft group en 

om deel te nemen aan de registry van deze groep en de 

daar bijhorende weefselbank, zodat informatie van onze 

leden kan worden verwerkt in de databases van onze 

amerikaanse zusterorganisatie.

het ochtendprogramma bestond uit een lezing door  

prof. dr. Kees verhoef, chirurg aan het erasmus Mc te 

rotterdam, gespecialiseerd in sarcomen. de titel van zijn 

lezing was gist: gisteren, vandaag en morgen, een 

onderwerp dat al en jarenlang als eerste op de agenda 

staat, dat echter steeds wordt bezien vanuit een andere 

medische gezichtshoek. enige afschuw over de bloedige 

plaatjes die vertoond werden was er wel, maar het bleef  

bij enige lichte huivering, aangezien de werkelijkheid die in 

deze plaatjes zichtbaar wordt, in hoge mate bijdraagt aan 

de deskundigheid van onze giSt-artsen. Bij primaire 

niet-uitgezaaide giSt is resectie (verwijdering van de 

tumor) nog steeds de eerste optie. in het vervolgtraject, of 

bij uitgezaaide giSt, wordt de behandeling met tyrokinase-

remmers steeds belangrijker. de slides van de presentatie 

van dokter verhoef zijn gepubliceerd op onze website.

nog voor de lunch stelden twee sprekers zich voor. eerst 

maakte Sheima Farag zich bekend als onze nieuwe medisch 

deskundige. Ze vertelde iets over haar onderzoeksonder-

werp: het opzetten van een nederlandse giSt-registratie, 

voorlopig alleen van de patiënten die in de gespecialiseerde 

giSt-centra worden behandeld. verder sprak ze over het in 

december 2014 opgezette nederlandse giSt consortium. 

de slides van haar presentatie staan eveneens op onze 

website. in ons derde nummer van ons magazine werd 

ruime aandacht besteed aan het giSt-consortium via een 

interview met dr. neeltje Steeghs, dr. an reyners, Sheima 

Farag en pieter Boonstra. deze laatste, een van de jongste 

giSt-onderzoekers van het land, werkt in groningen aan 

het gallop-project: detectie van tumorcellen in het bloed 

om zodoende beter en vroeger de diagnose van een 

sarcoom te kunnen stellen. hij was de tweede die zich op 

onze contactdag kwam voorstellen.

Klaar voor de start van de contactdag! 

(foto gert Jan govers)
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het gazon en de heesters rond het kasteeltje Zonheuvel 

werden als achtergrond gebruikt voor de foto’s van de 

groep, van het bestuur en van sommige anderen, waarvan 

u er in dit jaarverslag enige aantreft. gelukkig was het 

tijdens de fotosessies even droog. 

in de middag ging een deel van de aanwezigen uit  

wandelen met de boswachter, een tocht die niet zonder 

paraplu’s volvoerd kon worden. Binnen volgde het grootste 

deel van de groep de lezing van natascha Schrama, een 

verpleegkundige, sprekend namens de Stichting iMpaQtt, 

die gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten met 

bijwerkingen veroorzaakt door de nieuwe generatie 

doelgerichte medicijnen, zoals tyrokinase-remmers: de ons 

zeer bekende medicijnen imatinib, sunitinib en regorafenib. 

deze middelen veroorzaken veel bijwerkingen op de huid, 

omdat ze aangrijpen op de c-kit receptoren die ook zorgen 

voor de aanmaak van huidcellen. er werden zalven en 

smeersels genoemd die deze bijwerkingen kunnen 

verzachten. eén daarvan was een spotgoedkope kokos-

crème van grootwinkelbedrijf, waarvan een pot zonder 

deksel de zaal rondging, die tenslotte geheel was vervuld 

van een frisse kokosgeur. 

later in de namiddag vond een toneel-optreden plaats,  

een unicum bij onze contactdagen. twee heren van de 

toneelgroep alaska Unlimited presenteerden een zeer 

herkenbaar verhaal: over een man die zich door zijn kanker 

ontwikkeld heeft tot een zeer egocentrisch persoon en  

die een vreemde snoeshaan geworden is voor zijn vrouw. 

op zichzelf geen vrolijk onderwerp, maar door een snelle 

wisseling van rollen tussen de twee personages en de 

acrobatische toeren die de acteurs uithaalden, was het  

toch een humoristisch tafereel. twee taboes werden 

doorbroken: ten eerste, dat je om kanker niet mag lachen 

en ten tweede, dat je niet mag zeggen dat kankerpatiënten 

soms onuitstaanbaar zijn. Zo leerden we het leed dat 

kanker heet een beetje te relativeren.

over de maaltijd die daarop volgde, die veel gelegenheid 

bood tot onderling contact, niets dan goeds.

alaska Unlimited (henry Kalb en Flip Jan van oenen) in de 

voorstelling help, ik leef! op onze contactdag. de voorstelling 

is mede gebaseerd op de ervaring van een van de spelers, die 

leed aan lymfeklierkanker (foto alaska Unlimited).

het nederlands gist consortium: Sheima Farag,  

pieter Boonstra en neeltje Steeghs. an reyners ontbreekt

(foto gert Jan govers).
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Sinds 2004 verscheen er elk kwartaal een editie van onze 

nieuwsbrief. Met ingang van 2015 is deze nieuwsbrief 

vervangen door een glossy Magazine leven met gist  

dat behalve naar onze leden en donateurs ook wordt 

toegestuurd aan externe relaties, zoals zuster verenigingen, 

medisch specialisten en de farmaceutische industrie.  

via een mooiere uitstraling van onze publicaties proberen 

we meer aandacht te krijgen voor onze organisatie.  

het magazine verschijnt in gedrukte vorm en digitaal  

op onze website.

Zoals reeds boven vermeld is dit jaar ook onze brochure in 

de nieuwe huisstijl gepubliceerd, evenals het jaarverslag.  

de nieuwe brochure, bestemd voor nederland en 

vlaanderen wordt geopend door twee voorzitters, gerard 

van oortmerssen en Kris heyman broederlijk achtereen.

8  INforMaTIevoorzIeNING,  
BeLaNGeNBeharTIGING eN  
puBLIC reLaTIoNS

de drie eerste nummers van ons Magazine leven met gist. op het middelste omslag het portret van onze oud-voorzitter 

Jack asselbergs, van wie het bestuur op 17 januari met een feestelijk diner te hellouw afscheid nam. 

het patiëntenhandboek giSt, een vertaling van een duitse 

tekst van das lebenshaus, moet nodig geactualiseerd 

worden. onze duitse zusterorganisatie, waarvan we voor  

de tekst afhankelijk zijn, is echter nog niet klaar met haar 

vernieuwde versie.

er moet nog speciaal melding gemaakt worden van het 

project tekstanalyse van patiënten- fora, opgezet en 

uitgevoerd door onze voorzitter gerard van oortmerssen, 

die zo zijn kennis van ict in het belang van giSt-patiënten 

gebruikt. analyse van de posts op patiëntenfora kan tot nu 

toe onbekende verbanden aan de oppervlakte brengen, die 

verder wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. de 

informatie die op de fora rondgaat, wordt zo breder benut 

dan nu het geval is. Juist bij een zeldzame ziekte als giSt  

is het optimaal benutten van beschikbare informatie extra 
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in de loop van het jaar heeft onze voorzitter bij 

verschillende gelegenheden uitleg gegeven over het 

project, bij voorbeeld op de jaarvergadering van Spaen  

in chantilly, parijs (19/21 november) en voor ons bestuur 

en enkele geïnteresseerden van levenmetKanker op  

22 november. de belangstelling van de zijde van 

levenmetkanker is groot, omdat analoge projecten 

kunnen worden opgezet bij andere patiëntenorganisaties.

het project werd in oktober succesvol afgerond en krijgt in 

2016 een vervolg, in samenwerking met levenmetKanker 

en met subsidie van het Sidn-fonds. (Sidn= Stichting in 

domein nederland).

interessant. op deze wijze komt bijvoorbeeld informatie 

naar boven die aan artsen en patiënten suggesties kan 

geven over het tegengaan van bijwerkingen van de 

medicamenten die worden voorgeschreven bij giSt. 

Mogelijk komen er ook gegevens in zicht die zouden 

kunnen wijzen op een genetisch bepaalde component 

van sommige typen giSt.

op 16 maart was er een eerste bijeenkomst met 

wetenschappers en giSt-specialisten over de 

mogelijkheden van het tekstanalyse-project. op 22 juni 

volgde de start van proefonderzoek. er was voor dit 

onderzoek een budget van € 25.000, waarvan de helft 

uit onze eigen middelen kwam; de andere helft bestond 

uit een subsidie van tno.

Screenshot van een tekstanalyse van de  

Facebook-groep van giSt Support international, 

zoekwoorden ‘pain in stomach’ (maagpijn).

Screenshot van vindplaatsen in de tekst van de Facebook-groep van giSt 

Support international, zoekwoorden 'pain in stomach’.
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9.1 Onze Vlaamse vleugel
onze vlaamse vleugel organiseerde dit jaar in maart een 

ledencontactdag. namens de noord-nederlanders was 

daarbij onze voorzitter aanwezig. een kort verslag van  

deze bijeenkomst (in Mechelen) is te vinden in het eerste 

nummer van ons Magazine. in oktober vond nogmaals een 

ontmoeting plaats: te Schoten (antwerpen). daar werden 

we vertegenwoordigd door ton Jansen.

de hartelijke samenwerking tussen vlamingen en noord-

nederlanders werd bevestigd doordat een tweetal leden  

uit vlaanderen, an Wouters en Marleen dhondt zich 

aanmeldden als vrijwilligers voor onze telefonische hulplijn.

9  SaMeNwerkING eN aNdere  
exTerNe aCTIvITeITeN

commissievergaderingen vinden plaats op het kantoor  

van lMK. Susan Boereboom, een medewerker van lMK,  

is vrijwilliger bij de commissie voor onze contactdag. ook 

sommige incidentele bureauwerkzaamheden worden door 

ons in samenwerking of in overleg met lMK vervuld. 

levenmetKanker werkte dit jaar aan een herstructurering, 

gepaard gaande met een directiewisseling, gericht op een 

effectiever werkende organisatie. 

om de belangen behartiging van de aangesloten leden-

organisaties beter te laten verlopen werden vier raden 

samengesteld. deze raden zijn niet alle vier even snel  

in werking gesteld vanwege de herstructurering. onze 

contactgroep leverde een lid voor elk dezer raden:

1. verbinden en positioneren  

2. Kwaliteit van zorg

3. grip op leven

4. Shared services

ton Jansen, die al jaren onze vertegenwoordiger bij nFK  

en lMK is, toog mede vanwege de stuctuurveranderingen 

bij levenmetKanker vele malen naar Utrecht voor 

vergaderingen en overleg:

•	 6	maal	naar	de	Algemene	ledenvergadering;

•	 9	maal	naar	de	Positioneringsgroep,	die	later	werd	

omgedoopt tot: raad verbinden en positioneren;

•	 8	maal	voor	de	sollicitatiecommissie	verandermanager	

en later interim-directie; 

•	 eenmaal	voor	de	commissie	toelating	nieuwe	leden;

•	 eenmaal	voor	overleg	tussen	LMK	en	KWF;	

•	 eenmaal	voor	overleg	fondsverwerving;	

•	 en	nog	eenmaal	voor	een	evaluatiegesprek	over	de	

relatie tussen onze contactgroep en levenmetKanker.

'Samen staan we sterk'

9.2 Levenmetkanker
de contactgroep giSt is lid van de federatie van kanker-

patiënten organisaties levenmetKanker. op velerlei wijze 

zijn levenmetKanker en de contactgroep giSt nauw  

met elkaar verbonden. onze contactgroep is sterk  

vertegenwoordigd bij de activiteiten van levenmetKanker 

op het gebied van de collectieve belangenbehartiging van 

kankerpatiënten. verder is, zoals reeds vermeld, een groot 

deel van onze bureauwerkzaamheden ondergebracht bij 

lMK: de ledenadministratie en de financiële administratie. 

verder is ons postadres daar ondergebracht evenals onze 

telefoon. onze bestuursvergaderingen en ook sommige 
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ook onze penningmeester henk Mijnsbergen was  

geregeld in Utrecht:

•		2	maal	voor	bijeenkomsten	in	verband	met	

fondsenwerving (in 2015 een speerpunt van lMK  

verder eenmaal voor een vergadering van de  

raad shared services;

•		meerdere	malen	voor	vergaderingen	over	de	besteding	

van vouchers en voor het penningmeesteroverleg tussen 

de bij levenmetkanker aangesloten organisaties. 

gerard van oortmerssen maakt deel uit van de raad  

voor belangenbehartiging van lMK, en uw secretaris is  

lid van de raad ‘grip op leven’. Beide raden kwamen  

enkele malen bijeen. onze vrijwilliger paul van Kampen  

is het aanspreekpunt van onze organisatie bij 

levenmetKanker voor het geneesmiddelenbeleid.  

ook hij bezocht er enkele vergaderingen. 

9.3 Andere binnenlandse relaties 
 en externe activiteiten
tot de hoofdtaken van het bestuur van onze organisatie 

behoort het onderhouden van externe relaties. daarmee 

worden twee doelen nagestreefd: ten eerste het  

uitwisselen van kennis over giSt, sarcomen en kanker 

 en de geneeswijzen daarvan; ten tweede het bundelen  

van krachten om zo sterk mogelijke pressiegroepen te  

vormen die de belangen van onze patiënten behartigen.

Maart 2015: vlaamse leden en onze noord-nederlandse voorzitter bijeen op de grote Markt te Mechelen (foto an Wouters).
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2015 Activiteiten

leden van het bestuur namen deel aan diverse 

wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen 

en symposia, onder andere georganiseerd  

door KWF Kankerbestrijding, universiteiten, 

(gespecialiseerde) academische medische  

centra en de farmaceutische industrie.

4 februari
radboud Universiteit nijmegen, 

Wereldkankerdag 2015,  

thema: Kanker heb je samen. 

publiekssymposium en informatiemarkt. 

Samen met de contactgroep Sarcoma 

bemanden wij een kraam.

 5 maart 
vUMc, expertmeeting 

Zelfmanagement.

2 juli 
Brainstormsessie bij erasmus Mc over 

patiëntenparticipatie. deze sessie heeft  

geleid tot een project gefinancierd door KWF 

Kankerbestrijding dat in 2016 van start gaat.

15 juli
München, vergadering van de european taskforce  

on generic imatinib, georganiseerd door Spaen  

(Sarcoma patients international network).

23 september
 kennismakingsbezoek aan  

inloophuis het nije huis 

 te hengelo.

25-28 september
Wenen, bijeenkomst van de  

european cancer organisation (ecco).

31 oktober
ledencontactdag 

contactgroep Sarcoma.

8-9 oktober
transatlantic conference  

on personalised Medicine, 

erasmus Mc, rotterdam.

5 november 
patient academy van novartis te Utrecht. Masterclass met lucien engelen 

(radboud UMc). Zijn motto: “Stoppen met praten, ga aan de slag samen met 

de patiënten. patiënten willen weer onderdeel uitmaken van hun eigen ziekte.”

19-21 november
jaarvergadering van Spaen in chantilly 

bij parijs. onze voorzitter heeft daar het 

woord gevoerd over het project crowd 

sourching voor giSt. 
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9.4 Een overzicht van alle externe  
 contacten Binnenland
•	 Ministerie	van	VWS	(subsidiegever	via	fonds	PGO)

•	 KWF	Kankerbestrijding	(subsidiegever	via	

levenmetKanker)

•	 PGO-support

•	 Patiëntenbeweging	Levenmetkanker,	voorheen	NFK

•	 Nederlandse	Patiënten	Consumenten	Federatie	(NCPF)

•	 Integraal	Kanker	Centrum	Nederland	(IKNL)

•	 KankerNL

•	 GIST-centra	in	Amsterdam	(NKI-AvL),	Groningen	(UMCG),	

leiden (lUMc), nijmegen (radboud UMc) en rotterdam 

(erasmus Mc /daniël den hoed oncologische centrum)

•	 Stichting	IMPAQTT	(verpleegkundige	zorg)

•	 Helen	Dowling	Instituut	(psychosociale	zorg)

•	 Inloophuis	Het	Nije	Huis,	Hengelo	(Ov.)

•	 Stichting	Eerlijke	Geneesmiddelenvoorziening

•	 Farmaceutische	industrie:	Novartis	Nederland,	Pfizer	

nederland, Bayer nederland

Buitenland

•	 Contactgroep	GIST	België

•	 Vlaamse	Liga	tegen	kanker

•	 GIST-Centra	Antwerpen	(UZA),	Leuven	(UZL)

•	 New	Horizons	GIST

•	 Sarcoma	Patients	European	Network	(SPAEN)

•	 European	Cancer	Patient	Coalition	(ECPC)

•	 Life	Raft	Group	USA

•	 GIST	support	international	

•	 Das	Lebenshaus	(Duitse	lotgenoten)

31 maart 
Biijeenkomst Shared decision making, 

georganiseerd door de farmaceut 

roche te Woerden.

16 april 
Bezoek aan de life raft group. 

Besproken is samenwerking  

bij het project crowd sourcing.

15- 17 mei 
Miami, meeting  

new horizons giSt.

19-21 juni
Brussel, jaarvergadering van de  

european cancer patient coalition (ecpc).

10 december
nogmaals patient academy van novartis 

te Utrecht, thema: “hoe nemen 

patiëntenorganisaties de regie in het 

transparant maken van Kwaliteit?”

27 november
Mark two academy, Utrecht, studiedag voeding, 

beweging en kanker.

Binnenlandse relaties en externe activiteiten

internationale activiteiten

activiteiten met farmaceutische bedrijven
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de belangrijkste inkomstenbronnen van de Stichting contactgroep giSt zijn een subsidie  

van het Ministerie van vWS, een subsidie van KWF Kankerbestrijding en donaties. 

onze leden betalen minimaal € 25,- per jaar, een voorwaarde van het Ministerie van vWS. 

onze jaarrekening wordt aangeboden aan onze subsidiegevers en gepubliceerd op onze website.

dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de contactgroep giSt op 14 juni 2016.

namens het bestuur ondertekend door

hendrik van rooijen,

secretaris

10 fINaNCIëN
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adreSSeN eN INforMaTIe

De CGG maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 

Het postadres is dat van NFK.  

Bezoekersadres

Churchilllaan 11, 4e etage 

3527 GV Utrecht

t 030 291 60 90 

Postadres

3503 RD Utrecht

Postbus 8152

De Contactgroep heeft een website die sedert medio 2014 is ondergebracht is bij KankerNL, webadres: 

www.kanker.nl/organisaties/contactgroep-gastro-intestinale-stroma-tumoren

Ons e-mailadres: info@contactgroepgist.nl.

Wij participeren op internet ook via sociale media: 

  ContactgroepGIST         @ContactgrpGIST
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