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voorwoord

Waardevol leven
Het leven is waardevol. We staan daar niet
voortdurend bij stil, maar als je getroffen wordt
door een ernstige ziekte besef je pas goed hoe
waardevol het leven is. Ik heb dat zelf heel sterk
ervaren nadat ik de diagnose GIST had gekregen.
Het heeft geleid tot bewuster leven, dankbaarheid
voor iedere dag en meer genieten van het leven.
Ik weet dat veel lotgenoten iets dergelijks ervaren.

Maar ook onze waarden kunnen door de ziekte
veranderen. Onze waarden, dat wat er toe doet, wat
we écht belangrijk vinden. Een goed leven, tijd met
mensen die je dierbaar zijn, genieten van je kinderen
of kleinkinderen, muziek, kunst, een mooie wandeling
in de natuur. Dan snappen we soms niet meer waar
anderen zich druk om maken, kleinigheden, conflicten
over..., ja waarover eigenlijk?
Onze waarden bepalen in belangrijke mate ons gedrag
en waarden zijn belangrijk voor de interactie met
anderen. Als de waarden van een patiënt veranderen
als gevolg van de ziekte dan kan dat aanleiding zijn
voor onbegrip en conflicten. Mensen in de omgeving
van de patiënt hebben de ervaring niet zelf beleefd en
kunnen soms niet begrijpen wat de invloed van ziekte
is op het waardenpatroon.
Waarden spelen ook een belangrijke rol bij de medische
behandeling. Artsen hebben hun eigen waarden,
gebaseerd op hun beroepsethiek, kennis en ervaring,
en op de intentie om het beste voor de patiënt te doen.
Maar wat het beste voor de patiënt is wordt ook bepaald
door de waarden van de patiënt. In het voorwoord van
het vorige magazine sprak ik over de revolutie die
momenteel in de gezondheidszorg plaats vindt. Niet
langer bepaalt de arts wat er met de patiënt gebeurt,
maar gaat het om een samenspraak, een samenwerking
tussen arts en patiënt, gezamenlijke besluitvorming,
'shared decision making'. Dan is het belangrijk dat de
patiënt goede en begrijpelijke informatie krijgt.

Maar het is ook belangrijk dat we een slag dieper gaan,
dat de patiënt begrijpt wat de motieven zijn van de
dokter, waarom hij of zij een bepaald advies geeft. Maar
ook dat de arts begrijpt wat de motieven van de patiënt
zijn, wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt. Daarvoor
is wederzijds begrip voor elkaars waarden van belang.
Als Contactgroep GIST zijn we betrokken bij projecten
die gericht zijn op sterkere betrokkenheid van patiënten
en op verbetering van de kwaliteit van zorg. Voorbeelden zijn het Patiëntenparticipatie project van het
Erasmus MC Kanker Instituut (zie verder in dit nummer)
en het Voucherproject van NFK. In die projecten willen
we aandacht gaan besteden aan wat nu eigenlijk de
waarden van behandelaars zijn en wat de waarden van
patiënten zijn. Ik vind dat heel belangrijk en ook
spannend. Als we daar meer inzicht in krijgen zal dat
naar mijn overtuiging leiden tot beter onderling begrip
en uiteindelijk tot een betere kwaliteit van de zorg.
Ik kijk uit naar de resultaten.
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tekst: Gerard van Oortmerssen

interview
In het vorige nummer van dit magazine schreef ik over de revolutie die gaande is in de gezondheidszorg, waarbij
de patiënt steeds meer centraal komt te staan. Een mooi voorbeeld van deze revolutie is het Patiëntenparticipatie
Project dat momenteel wordt uitgevoerd in het Erasmus MC Kanker Instituut en waaraan onze Contactgroep GIST
en de Contactgroep Sarcoma deelnemen. Over dit project hebt u ook al in onze digitale nieuwsbrief kunnen lezen.

Het Patientenparticipatie
Project
Ik interviewde vijf mensen die bij dit project betrokken
zijn: Anne-Floor Schölvinck en Eveline Smit van het
Athena Instituut van de VU, de GIST specialisten
Stefan Sleijfer en Kees Verhoef van het Erasmus MC
Kanker Instituut en een sarcoma-patiënt die liever
anoniem wil blijven. Het project beoogt om de patiënten
te betrekken bij het opstellen van de onderzoeksagenda
en bij de ontwikkeling van het zorgpad.

hoe het project tot stand is gekomen?

Stefan Sleijfer 'Het is voor ons al langer duidelijk dat
grotere betrokkenheid van de patiënt gewenst is. Ook
in het beleid van KWF is patiëntenparticipatie een
speerpunt. Zo is het plan ontstaan om bij KWF subsidie
aan te vragen voor dit pilotproject. KWF heeft besloten
het project te financieren zo konden we van start gaan.
Dit is voor zover ik weet binnen de oncologie het eerste
project, maar ik verwacht dat het zeker navolging zal
krijgen. Binnen het Erasmus MC doen we het nu voor
GIST en sarcoma, maar we zijn van plan om dit uit te
breiden naar alle soorten kanker.'
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Heeft het project tot nieuwe inzichten geleid?

Kees Verhoef: 'Absoluut, het heeft de ogen geopend
(mogelijk nogmaals, omdat je het ergens in je hoofd
wel realiseert) dat ‘de wens van de dokter voor de
patiënt’ niet hetzelfde is als de daadwerkelijke wens
van de patiënt.'
Stefan Sleijfer: 'Daar ben ik het mee eens. Ons onderzoek wordt toch grotendeels bepaald door de ervaring
en persoonlijke interesse van de onderzoeker. We zijn
nu vragen tegengekomen die we al hadden bedacht,
maar nu meer prioriteit willen geven, zoals de lange
termijn effecten van het gebruik van imatinib. Ook
kwam er een vraag naar boven waar we al een antwoord
op kunnen geven en dat inmiddels ook gedaan hebben
(GvO: het gaat hier om de vraag naar de interactie tussen
medicijn en voeding, elders in dit magazine staat
hierover een artikel van dr. Roelof van Leeuwen), een
mooi concreet resultaat.
Dit geeft tevens aan dat onze kennis nog niet altijd
aankomt daar waar het belangrijk is, namelijk de patiënt.

Stefan Sleijfer, de initiatiefnemer van het project

Kees Verhoef: 'Het resultaat is heel concreet. Er is
een onderzoekster aangenomen door de afdelingen
Chirurgische Oncologie en Interne Oncologie. Door
input vanuit dit project is er verdere invulling gegeven
aan haar onderzoeksproject. Zij gaat nu ook kijken naar
de follow-up van patiënten. Wat zijn de overeenkomsten
en/of verschillen tussen tumoren in verschillende
plekken in het lichaam?'

Stefan Sleijfer: 'Ik ging redelijk blanco het project in,
maar ben blij verrast, mede door de snelle en waardevolle input vanuit de achterban van onze contactgroep.'
Beide specialisten verwachten dat dit project veel
navolging zal krijgen en dat patiëntenparticipatie
zich als een olievlek zal verspreiden. Dat is ook wel
aanleiding voor enige zorg.

veranderd?

Stefan Sleijfer: 'Deze ontwikkeling zal betekenen dat er
veel meer gevraagd wordt van de patiëntenorganisaties,
dat stelt eisen aan menskracht en kwaliteit.'

Kees Verhoef: 'Het was duidelijk dat dit een winst
zou kunnen betekenen voor de patiënt, maar het is
me heel duidelijk geworden dat er ook een grote
winst in zit voor de dokter. Gemeenschappelijk zal
dit leiden tot een betere behandeling, begeleiding
en wederzijds begrip.'

Anne-Floor Schölvinck en Eveline Smit spelen een
belangrijke rol in het project, in respectievelijk de
onderzoeksagenda en de zorgpad ontwikkeling. Zij
zorgen ervoor dat de vergaderingen op tijd gepland
worden (dat valt nog niet mee met specialisten die
een overvolle agenda hebben) en goed verlopen. >>

Is door dit project de kijk op patiëntenparticipatie
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Beiden werken bij het Athena Instituut van de VU
(Vrije Universiteit in Amsterdam), dat zich richt op
de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en
toepassing in de maatschappij.
Anne-Floor: 'Voor ons is dit z.g. actiegericht onderzoek: door zelf actief te participeren in het project
onderzoeken we hoe het verloopt en denken we na over
hoe het beter kan. Dit levert te zijner tijd een soort
handleiding op voor andere ziekenhuizen die met
patiëntenparticipatie aan de slag willen gaan.'

Bij de zorgpadontwikkeling is eerst gewerkt aan het
zorgpad voor patiënten met een weke delen sarcoom,
dat deel is inmiddels afgerond. De ontwikkeling van het
zorgpad voor GIST is nu aan de beurt, er is een eerste
vergadering geweest waarbij een aantal lotgenoten
aanwezig waren, maar de echte ontwikkeling moet de
komende twee maanden nog uitgevoerd worden. Daar
is nu dus nog niet veel over te vertellen.

Wat zijn jouw ervaringen tot nog toe
met het zorgpad voor sarcoma?

Anne-Floor ziet voor zichzelf ook een belangrijke rol
weggelegd als begeleider die ervoor zorgt dat er een
gelijkwaardige samenwerking is en dat naar beide
kanten (patiënten en beroepsgroep) wordt geluisterd.
Zij ziet dit project ook als een eerste stap die uiteindelijk moet leiden tot een duurzame samenwerking.
Om het zover te krijgen zal nog wel enige tijd een
actieve projectbegeleiding nodig blijven. Dit wordt
volledig onderschreven door de beide specialisten.
De projectbegeleider kan vanuit een neutrale positie
de agenda bepalen en bewaken dat er een heldere
gemeenschappelijke doelstelling is. Ook is zo nu en
dan een 'vertaalslag' van specialisten naar patiënten
gewenst. Anne-Floor is tevreden over de resultaten op
het gebied van de onderzoeksagenda. 'We zien directe
concrete uitkomsten, en vragen waar onderzoekers
mee aan de slag kunnen.'

Eveline Smit: 'Men is begonnen met het houden van
telefonische interviews, daarna zijn er een aantal
werksessies geweest. Alle betrokkenen, zowel artsen als
patiënten, zijn positief over het proces. Er is onderling
begrip en iedereen heeft een bijdrage geleverd.'

Is er een concreet resultaat te noemen van dit project?

Eveline Smit: 'Ja, de arts zegt bijvoorbeeld vaak tegen
patiënten: ‘je kunt me altijd bellen of mailen als je nog
met vragen zit.’ Maar in de praktijk is er een behoorlijke
drempel om de arts daadwerkelijk te benaderen. De arts
staat daar niet bij stil.'
Ditzelfde voorbeeld wordt ook genoemd door de
sarcoma-patiënt die ik interviewde.Als oplossing is
voorgesteld om een oncologisch verpleegkundige in te
schakelen voor deze communicatie. Die zou standaard
na elk consult de patiënt op kunnen bellen om te kijken
of er nog vragen zijn. Een punt dat ook aan de orde is
geweest is de mogelijke rol van de huisarts in het hele
behandeltraject.
Sarcoma-patiënt: 'Ik ben positief over het meedoen
aan dit project. Wat me echt verraste is dat iedereen
er elke vergadering ook echt bij was. Het werd serieus
genomen. In het begin is goed uitgelegd wat het
zorgpad nou precies inhoud. Dat was goed, want dat
was me vooraf nog niet duidelijk. En het wederzijds
begrip is zeker toegenomen.'
Al met al een prachtig project, en fijn dat we hier als
GIST groep bij betrokken zijn. Mooi om te kunnen
pionieren en het levert concrete resultaten op. <

Kees Verhoef
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Eline Smit en Anne-Floor Schölvinck
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Een contactdag
met heel veel nieuws
24 september hielden we onze 13e contactdag. Ik had bijna willen schrijven: vierden we onze 13e
contactdag, want ondanks het feit dat we allemaal op deze dag talloze malen aan onze kwaal werden
herinnerd, voelde het toch als een feestdag. Er werd lekker gegeten en veel gelachen. En iedereen
ging een beetje wijzer naar huis. Het is een feest om te zien dat zoveel mensen kunnen leven met
GIST, en kunnen blijven leven!

Joosje Mels en ik leidden in de middag een gespreksgroep met nieuwe leden, waarover elders in dit
nummer. Het idee om de middag te vullen met
verschillende praatgroepen voor verschillende mensen
bleek goed aan te slaan. Het speet me dat ik geen van

Het lijkt wel of we hier voor de gezelligheid komen.
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de andere groepen kon bijwonen, want ze waren
allemaal interessant. Helaas ging de groep over
voeding en bijwerkingen niet door vanwege het feit
dat een medewerkster van dr. Neeltje Steeghs, die
deze groep zou leiden,die middag verhinderd was.

tekst: Hendrik van Rooijen

verslag

Even stilte ter herdenking van de overleden lotgenoten

De organisatie was weer in handen van de commissie
die daarvoor bestaat: Rob Buzink, Jo Gabrielse, Ronald
Postma, Gertjan van den Hurk en niet te vergeten
Susan Boereboom van de NFK. Eén lid van de commissie:
Tym Kortekaas, is dit jaar helaas overleden. Ton Jansen,
die als bestuurslid in de commissie zat, is inmiddels
vervangen door Gerry Degen-Jansen. Op het einde van
de middag werd op feestelijke wijze afscheid genomen
van Ton als bestuurder. Hij kreeg als aandenken een
vriendenboek, bestaande uit bijdragen, briefjes, foto’s,
tekeningen en naamdichten van bekenden uit onze
organisatie, andere patiëntenverenigingen en de
koepelorganisatie NFK. Jarenlang heeft hij onze
contactgroep vertegenwoordigd bij de NFK. Als bekroning van zijn loopbaan wordt hij nu opgenomen in de
Raad van Advies die de NFK gaat (bij)sturen. De nieuwe
directeur van de NFK, Arja Broenland, was persoonlijk
aanwezig om Ton te fêteren.
Niet iedereen heeft het geluk te blijven leven met
GIST. Traditiegetrouw noemde onze voorzitter in zijn
openingswoord de namen van GIST-patiënten die het
afgelopen jaar overleden. Dat waren acht mensen die
wij kenden, omdat zij (of iemand van hun familie

namens hen) lid waren van onze contactgroep. Er zullen
nog meer mensen zijn die aan GIST overleden dit jaar,
mensen die wij niet kennen, omdat lang niet alle
patiënten bekend zijn bij onze contactgroep. Wij doen
ons best om steeds meer mensen te bereiken. Het
afgelopen jaar kregen we er ruim twintig leden bij. En
we hebben er gelukkig ook een bestuurder bij: Paul van
Kampen die zich als vrijwilliger voor onze contactgroep
al jarenlang heeft beziggehouden met medische zaken,
vooral geneesmiddelen.

We mogen als patiënten van een
zeldzame ziekte blij zijn met onderzoekers
die zo hard voor ons op zoek zijn naar
verbetering van ons lot
Het ochtendprogramma bestond uit een lezing van
dr. Ferry Eskens, gespecialiseerd GIST-onderzoeker aan
het Erasmus MC Kankerinstituut in Rotterdam. Traditiegetouw heeft de ochtendlezing als titel GIST: gisteren,
vandaag en morgen. Ferry Eskens had daar een variatie
op bedacht: Experimentele behandeling/studies voor
vandaag, morgen en GIST. >>
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Foto: Gert Jan Govers

Vanwaar die verandering van titel? Na een kort overzicht over de behandeling van GIST in vroeger dagen
en thans, kwam de nadruk te leggen op experimentele
studies waar men in Rotterdam mee bezig is. Die
studies betreffen het testen van nog ongeregistreerde
geneesmiddelen op patiënten. Wij weten allen dat
imatinib, sunitinib en regorafinib als medicatie voor
GIST ooit uitgewerkt zullen zijn. En wat dan? Daarover
ging het. Zonder testen op patiënten kan een middel
niet in gebruik worden genomen.

Wij leven met GIST, het zijn de pillen
die voor ons strijden
Dat betekent dat men aan mensen die zijn uitbehandeld
met de erkende geneesmiddelen moet vragen om deel
te nemen aan proeven (trials). Wij als organisatie zijn
op de hoogte van zoveel mogelijk trials die overal, dus
ook in Rotterdam, plaatsvinden: die staan op een lijst
op onze website. Ferry Eskens beschreef nu wat er
precies gebeurt bij zo’n trial. Alvorens men begint met
de trial moet men patiënten die deelnemen ervan op de
hoogte stellen dat het absoluut niet zeker is dat een
middel genezing zal brengen.
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Van een nieuw geneesmiddel moet men, voordat men
weet of het al dan niet werkt, eerst weten welke
dosering men aan een patiënt kan geven. Het gaat dan
om de toxiciteit: op welk punt worden de (bij)werkingen
van een middel zodanig dat de patiënt het middel niet
meer verdraagt.
Er geldt het adagium: veiligheid boven alles. Er wordt
zeer behoedzaam gewerkt om te zorgen dat de patiënt
absoluut niet geschaad wordt door een middel. Maar
men betreedt een pad vol vragen en onzekerheden.
Als uiteindelijk zal blijken dat een middel inderdaad
een anti- tumoractiviteit vertoont is dat een bonus,
voor de patiënt, maar ook voor de onderzoeker, die
dan een middel in handen heeft om andere mensen
mee te behandelen.
Vaak blijkt een middel echter helemaal niet te werken.
De tijd, de inspanning en het vele geld dat in een
onderzoek gestoken is, lijken dan vergeefse moeite.
Lijken vergeefse moeite, want de arts-onderzoeker leert
ook van het falen van een behandeling, omdat hij van
een mislukking leert een nieuwe weg in te slaan.
Patiënten die deelnemen aan zo’n onderzoek zonder
resultaat helpen zo indirect anderen.

De dokter bleek een man van veel woorden en heel
veel lichtbeelden. Maar om mij heen zag ik mensen die
aan zijn lippen hingen, zo indringend was zijn betoog.
We mogen als patiënten van een zeldzame ziekte blij
zijn met onderzoekers die zo hard voor ons op zoek
zijn naar verbetering van ons lot. Overigens vond
deze dokter dat we niet meer spreken over strijd
tegen kanker. Wij leven met GIST, het zijn de pillen
die voor ons strijden.
In de middagpauze werd door onze hoffotograaf Gert
Jan Govers de groepsfoto gemaakt, die u hierboven
aantreft. Daarna begon het middagprogramma met
de verschillende praatgroepen. De wandeling met de
boswachter die de vorige jaren vooral bij de partners
van lotgenoten een favoriete bezigheid was, was dit
jaar geschrapt. Expres, omdat we een speciale groep
hadden georganiseerd voor partners. En dat waren
er vele. Het verslag van die bijeenkomst treft u
verderop in dit nummer, geschreven door Pety
Toutenhoofd (een beroeps-trainer), die samen met
ons bestuurslid Gerry Degen deze groepen leidde.
De andere groepen waren: 'Gist-onderzoek en medicijnen'
(o.l.v. Paul van Kampen en Sheima Farag), 'Informeel
contact met patiënten' (o.l.v. Ton Jansen) en 'Mensen

die pas de diagnose GIST hebben gekregen' (o.l.v. Joosje
Mels en uw verslaggever). Gebleken is dat alle deel
nemers aan deze groepen blij waren dat ze hun zegje
konden doen. Daaraan bestaat duidelijk behoefte,
vooral bij mensen die pas net weten aan welke akelige
ziekte ze lijden; en bij partners, mantelzorgers en
andere naasten van patiënten, die doorgaans op de
achtergrond blijven. <

Spreker tijdens het ochtendprogramma: dr. Ferry Eskens, gespecialiseerd
GIST-onderzoeker aan het Erasmus MC Kankerinstituut in Rotterdam.
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tekst: Pety Toutenhoofd

verslag

Contactdag GIST

Naasten - themabijeenkomst
'En hoe gaat het nu met jóu?

Naaste zijn van een patiënt heeft veel impact. Dat blijkt
op de GIST-contactdag bij het thema ‘Naasten’ dat in de
middag op het programma staat. In twee ronden met
groepen van ruim 20(!) personen wordt dit thema
besproken en gedeeld. Mooi is dat er ook een aanzienlijk
aantal patiënten in beide groepen aanwezig is bij dit
thema. De patiënten wordt gevraagd in een buitencirkel
plaats te nemen en de naasten in de binnencirkel. Het
gaat vandaag immers om hen.
Wanneer de diagnose kanker is gesteld, gaat al veel
aandacht als vanzelfsprekend naar de patiënt. Als naaste
krijg je met heel veel verschillende gevoelens te maken:
onzekerheid, angst, machteloosheid, woede en teleurstelling, is maar een kleine greep uit wat er ervaren kan
worden. Ook de confrontatie met de ziekte kanker, de
(voortdurende) onzekerheid, de confrontatie met de
eindigheid van het leven, het mogelijk verder alleen
moeten gaan, heeft een enorme impact.
Nauw betrokken zijn bij een ernstig zieke kan een zware
belasting zijn. Als naaste (partner, vader/moeder, kind)
doe je wat je kunt. Zorg voor de zieke, meegaan naar arts
of behandeling, het huishouden dat gewoon doorgaat,
je werk, zorg voor kinderen en niet te vergeten alle
vrienden, familie die op bezoek komen.

Als de diagnose kanker is gesteld,
gaat al veel aandacht als
vanzelfsprekend naar de patiënt
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Bij de start krijgt iedere naaste de gelegenheid op een
kaart ‘de kwestie die ik wil bespreken’ op te schrijven.
Er blijkt al snel zoveel meer te bespreken dan mogelijk
is in de beschikbare tijd. Lang niet alle ‘kwesties’ komen
aan bod. De kaarten zijn verzameld en kunnen input
voor een volgende bijeenkomst vormen.

Besproken wordt onder andere de voortdurende onzekerheid die bij de diagnose GIST een rol speelt. Wie met
kanker wordt geconfronteerd, leeft met een voorheen
min of meer ‘zekere’ bodem die onder het bestaan is
weggeslagen. De nieuwe bodem heet veelal ‘onzekerheid’.
Daarin durven en kunnen vertrouwen is een opgave. Ook
eenzaamheid wordt aangeraakt, van de zieke die uiteindelijk alleen is met de ziekte en van de naaste die soms
weet of vreest dat hij of zij ooit alleen verder moet. De
eerdere verhouding van ouder-kind of man-vrouw maakt
soms (al dan niet tijdelijk) plaats voor de rollen patiëntverzorger. De veranderingen die plaatsvinden bij naasten
en zieke en de ervaringen van beiden lopen niet altijd
parallel. Waar de een aan toe is, daar is de ander mogelijk

nog lang niet aan toe. Hoe kom je weer tot de gewone
verhouding met elkaar? Samen deze ‘plekken der moeite’
(waar het niet soepel loopt, waar verschillen in beleving
optreden, waar het schuurt en soms rauw is of angstig)
betreden, is een kunst en een uitdaging.
In de bijeenkomst blijkt dat naasten het heel prettig
vinden met elkaar te delen wat zij ervaren. De aanwezige
patiënten geven aan, de aandacht voor de naasten zeer
te waarderen. Geluiden die na afloop te horen zijn: de
sessie is te kort, wat fijn om met partner-lotgenoten uit
te wisselen, graag een vervolg met name over de rol van
partner, heel interessant om als patiënt te luisteren naar
wat naasten ervaren!

Afscheid van Ton Jansen

De mensen die het meest betrokken zijn bij de Contactgroep
GIST zullen het inmiddels wel weten; per 1 juli hebben we
afscheid genomen van Ton Jansen, 7 jaar lang onze
vice-voorzitter. Zijn tweede termijn was al aardig over de
datum, maar dankzij zijn betrokkenheid bij ons had hij
moeite met afscheid nemen. Hij heeft gewacht totdat onze
organisatie genoeg kracht had om zonder hem verder te
gaan. Bovendien deed zich een andere omstandigheid voor:
de Patiëntenbeweging Leven met Kanker reorganiseerde,

de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK) herrees, met een nieuwe bestuursstructuur. Ton,
die ons alle jaren van zijn bestuurslidmaatschap had
vertegenwoordigd bij onze koepelorganisatie, kreeg het
aanbod om toe te treden tot de Raad van Toezicht van de
NFK. Maar in die functie mocht hij geen bestuurslid zijn van
een patiëntenorganisatie. Hij trad daarom iets eerder af
dan aanvankelijk de bedoeling was en vertrok naar de NFK.
Daar mogen ze blij zijn met hem!
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tekst: Paul van Kampen

Jaarlijkse bijeenkomst
van SPAEN
Van 8 tot 10 september werd in de Poolse hoofdstad Warschau de zevende jaarlijkse bijeenkomst van
SPAEN gehouden. SPAEN staat voor Sarcoma Patients EuroNet Association en is een internationale koepel van
voornamelijk Europese organisaties voor mensen die te maken hebben met GIST of met een andere soort van
sarcoom. De Contactgroep GIST is een van de ruim dertig lidorganisaties van SPAEN. Voor de Contactgroep GIST
waren Gerard van Oortmerssen en ik aanwezig bij de bijeenkomst. Vanuit Nederland en België was ook de
Contactgroep Sarcoma met twee bestuursleden vertegenwoordigd.

Ongeveer zestig personen namen deel aan het
programma. Dit bestond uit een aantal presentaties
en discussiegroepen. Omdat slechts circa 15% van alle
sarcomen GIST is en SPAEN er is voor patiënten met
alle soorten sarcomen, waren logischerwijs niet alle
behandelde onderwerpen direct van belang voor ons
als 'GIST-ers'. Gelukkig was er op de tweede dag
voorzien in een parallelprogramma dat specifiek
over GIST ging.
vergelijking
Tussen de verschillende presentaties door was er
voldoende tijd voor het uitwisselen van ervaringen
en voor informele gesprekken met deelnemers van de
andere deelnemende organisaties. Een indruk die ik
hieraan heb overgehouden is dat de situatie bij ons
over het algemeen positief afsteekt in vergelijking met
andere Europese landen. Ik doel dan bijvoorbeeld op
de toegankelijkheid van de zorg, de concentratie van
die zorg in een beperkt aantal gespecialiseerde centra
en de daar geleverde kwaliteit. In veel Europese
landen valt er op die terreinen nog heel wat te verbeteren. En dat geldt ook voor de patiëntenorganisaties
zelf, die bijvoorbeeld in veel Zuid- en Oost-Europese
landen nog in de kinderschoenen staan.
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In het deel van het programma dat specifiek over
GIST ging, waren er onder meer sprekers over
mutatieanalyse bij GIST-tumoren en over lopende
onderzoeken (klinische trials) in Europa.
Wild type mutaties
Net als een van de sprekers op het Life Fest van de Life
Raft Group eerder dit jaar (zie de digitale Nieuwsbrief
van augustus) werd er ook nu op gewezen dat de term
'wild type' aan verandering onderhevig is. Vroeger
werden alle tumoren die geen KIT- of PDGFRA-mutaties
hadden, onder het kopje 'wild type' geschaard. Dit
waren toen namelijk de enige bekende mutaties. De
afgelopen jaren zijn er echter meerdere andere afwijkingen ontdekt. Hierdoor hoeft hetgeen aanvankelijk
'wild type' werd genoemd, dat nu niet meer te zijn.
Zo zijn momenteel ook bijvoorbeeld mutaties bekend in
BRAF, RAS en NF1 en kunnen tumoren SDH-deficiënt
zijn. Het groeiende aantal bekende afwijkingen biedt
steeds meer mogelijkheden om ook deze relatief
zeldzame vormen van GIST op maat te behandelen.
maatwerk door onderzoek
Een van de sprekers wees op een onderzoek waaruit
blijkt dat tumoren met een bepaald subtype exon-11

verslag
mutatie meer risico vertonen om uit te zaaien dan
andere exon-11-mutaties. Het gaat om het subtype
KIT del-inc 557/558. Volgens hem is het raadzaam om
in het geval van deze mutatie adjuvant imatinib voor
te schrijven, ook als er volgens de tabellen geen sprake
zou zijn van hoog risico maar van middelmatig (intermediate) risico. Weer een voorbeeld van hoe nauwkeurige
mutatiebepaling kan leiden tot behandeling op maat.
Hoe lang is de norm?
In de presentatie over onderzoeken naar GIST-medicijnen
werden meerdere studies genoemd waarbij men wil
nagaan hoelang een GIST-patiënt het best adjuvant
imatinib kan innemen. Is dat drie jaar, wat nu de
norm is, of langer? Er lopen onderzoeken waar drie
jaar vergeleken wordt met vijf jaar (o.a. de ook in
Nederland lopende SSG XXII-studie) of zelfs met zes
jaar. Omdat het over zulke lange periodes gaat, betreft
het ook allemaal studies waarbij het lang zal duren
voordat er harde conclusies getrokken kunnen worden.
tweedelijnsmiddel bij GIST
Ook werd de studie naar pazopanib (Votrient) genoemd.
Pazopanib wordt al toegepast als middel tegen een
aantal andere vormen van kanker. Het wordt momenteel getest als tweedelijnsmiddel bij GIST, dus voor

wanneer imatinib niet meer goed werkt om de tumoren
te controleren. Deze trial loopt niet in de Nederlandse
GIST-centra. Dat is wel het geval bij de ook door deze
spreker behandelde studies naar
masitinib en de ALT-GIST studie.
Voor meer informatie over deze trials kunt u terecht op
onze website: http://contactgroepgist.nl/gist/gist/
behandeling-en-bijwerkingen/meedoen-aan-wetenschappelijk-onderzoek-bij-gist/
Op de afsluitende ochtend van de bijeenkomst werd
de officiële jaarvergadering van SPAEN gehouden.
Vermeldenswaard is dat hier door de lidorganisaties
werd besloten het tot dan toe geheel Europese SPAEN
open te stellen voor patiëntenorganisaties van buiten
Europa. Door deze wijziging werd het mogelijk enkele
geïnteresseerde organisaties uit bijvoorbeeld India,
de VS en Kenia toe te laten tot SPAEN.
Ten slotte werd op deze jaarvergadering onze voorzitter
Gerard unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid van
SPAEN. Dit verhoogt de mogelijkheden van de
Contactgroep GIST om op Europees / internationaal
niveau een vinger aan de pols te houden en om invloed
te uitoefenen op de besluiten van SPAEN.
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tekst: Gerard van oortmerssen

verslag

ESMO (European Society for Medical Oncology)
Van 7 tot en met 10 oktober was ik in Kopenhagen om
namens de Contactgroep GIST het ESMO 2016 congres
bij te wonen. Deze conferentie werd bijgewoond door
meer dan 20.000 oncologen, onderzoekers en vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie. Daarnaast
waren er ook ongeveer 150 patiënten en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties aanwezig.

Ik volg deze congressen nu een paar jaar. De eerste
keer, drie jaar geleden, werd de patiënt nog nauwelijks
serieus genomen. We mochten niet bij de wetenschappelijke lezingen aanwezig zijn en niet op de tentoonstelling komen waar alle farmaceutische bedrijven
vertegenwoordigd waren. Er was alleen een middag
in een aparte zaal waar de patiëntvertegenwoordigers
in Jip-en-Janneke taal werd verteld wat de nieuwste
ontwikkelingen waren. Dat is gelukkig wel helemaal
veranderd. We zijn nu volwaardige deelnemers aan het
congres, mogen alle wetenschappelijke presentaties
bijwonen en ook op de tentoonstelling rondlopen.
Tijdens de conferentie was er een speciale sessie gewijd
aan het thema: 'The online voice of patients is here. Are
you listening?' Oftewel: 'Wat kunnen dokters leren van
wat patiënten op het internet zeggen?' Ook een bewijs
dat er meer aandacht komt voor wat de patiënt vindt.
Overigens hebben de meeste artsen geen idee van wat
patiënten met elkaar op een internet forum bespreken.
Tijdens de discussie heb ik verteld over wat wij doen in
ons project 'patiënten forum miner'. Het was een mooie
kans om dit voor een groep van zo'n 300 oncologen te
kunnen vertellen!
In het programma was er een aparte track voor (vertegenwoordigers van) patiënten. Onderdeel hiervan was
een debat over palliatieve zorg. Het debat werd opgedragen aan de herinnering van onze landgenoot Hans
Keulen. Hans was een sarcoma-patiënt die heel actief
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was in het behartigen van de belangen van patiënten.
Hans overleed een jaar geleden.
In het debat werd benadrukt dat palliatieve zorg meer
is dan zorg in de terminale fase. GIST patiënten met
uitzaaiingen leven met glivec vaak nog vele jaren een
goed leven, ook dat noemt men palliatieve fase. Ik heb
in het debat naar voren gebracht dat er continuïteit van
zorg moet zijn in de palliatieve fase, inclusief de
terminale fase. Die continuïteit is er nu niet altijd.
Wanneer er progressie is en geen behandelopties meer
dan moet de patiënt en zijn naasten juist extra goed
begeleid worden om de realiteit onder ogen te zien en
de zorg in de laatste fase moet goed geregeld worden.
Al met al was het bijwonen van dit congres de moeite
waard. Ik heb veel mensen gesproken, ook een aantal
van de ons bekende GIST- en sarcomaspecialisten.
Er was niet veel nieuws over GIST dit keer, wel over
algemene ontwikkelingen bij onderwerpen zoals 'liquid
biopsy', palliatieve zorg en immunotherapie, die ook
voor ons van belang zijn.
Er was een speciale sessie gewijd aan de laatste
ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie.
Ik heb daar niet heel veel nieuws gehoord, maar
immunotherapie is zo ingewikkeld dat het goed is
om er meerdere verhalen over te horen. Heel langzaam
aan ga ik het een beetje begrijpen. Duidelijk is wel
dat het voor GIST nog wel lang zal duren voor we
hiervan kunnen gaan profiteren. Als het al voor GIST
zal werken want ook dat is nog een vraag.

Joosje van Velzen - Mels

Gedicht

Lieve mensen, weet je wat ik een mooie zin vind van Toon Hermans?
Ik wil alleen zijn met de zee, ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen, niet mijn lijf en mijn verstand.

Storm
Storm kan plots woeden in je leven, net zo onverwachts als hij opsteekt op de zee
Hoge golven die sterker lijken dan je zelf bent, voeren je onverwachts ruw met zich mee
Je gaat kopje onder... je komt weer boven, eindeloos gaat het steeds op en neer
Maar die wanhoop maakt je sterker, dus hou je vol, juist tijdens dit zware weer
Wanneer de zee verstilt en het water weer zachtjes over gaat in kalme golven
Voel je je bevrijd door je eigen kracht, en niet langer zo bedreigd en bedolven
Zoveel bewust intenser dan voor die enorme storm geniet je daardoor nu van je leven
En stroomt soms die heerlijke kalmte weer door je heen, die de zee je ook kan geven
Laat je meevoeren op al die verschillende golven, hoog en laag, met kennis en met moed
Zodat je stormen kan beheersen, en leert omgaan met getijden wisselend als eb en vloed
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even voorstellen

Marleen Dhondt
Eerst en vooral wil ik Kris Heyman, van wie ik het
voorzitterschap heb overgenomen bedanken voor zijn
jarenlange inzet. Het is mij een genoegen om wat Kris
hier in België heeft verwezenlijkt verder te laten
evolueren en te laten groeien.
In juni 2013 werd ik gediagnosticeerd als GIST-patiënte.
Laten we hopen, zoals éénieder van de lotgenoten hoopt
voor zichzelf, dat de medicatie nog een lange tijd zijn werk
zal doen. Toen ik na hevige buikpijnen werd opgenomen
in een plaatselijk ziekenhuis, ben ik na 3 maanden
geopereerd. Een GIST-tumor bevond zich aan de dunne
darm en werd verwijderd. Ook een stuk van het buikvlies
werd weggenomen aangezien er uitzaaiingen vastgesteld
waren. Het duurde drie maanden voordat de dokters de
juiste diagnose stelden.
Onmiddellijk na de diagnose heb ik heel wat informatie
opgezocht en ben ik op die manier in contact gekomen met
de contactgroep GIST. Via het forum van de lotgenoten
kreeg ik goede raad. Op de website van de contactgroep
vond ik heel wat medische info. Enige tijd later ben ik met
de nodige vragen vertrokken naar het universitair ziekenhuis dat gespecialiseerd is in GIST. Ondertussen ben ik
geopereerd aan schildklierkanker, maar dankzij de goede

Onze nieuwe Belgische voorzitter Marleen Dhondt (in het midden)
in gesprek met dames van de telefonische hulpdienst
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hulp en de vakkundige kennis van de artsen in het UZ is
alles onder controle nu. Het is altijd een grote behoefte
geweest van mij om veel te weten te komen over GIST en
wat ermee verband houdt. Op regelmatige basis ervaringen
kunnen uitwisselen met mede lotgenoten is voor mij een
must. Toen ik afgelopen mei een punt zette achter mijn
professionele carrière, is voor mij veel tijd vrijgekomen. Zo
kan ik mij nog meer verdiepen in GIST, maar kan ik vooral
tijd vrijmaken voor contact met de lotgenoten.
Hier in België kunnen we beroep doen op de kennis en
de steun van onze Noorderburen. Het is één van mijn
doelstellingen om veel meer GIST-patiënten hier in België
te bereiken. Daarom streef ik ernaar om de lotgenotengroep in België nieuw leven in te blazen. Alleen kan ik
zoiets niet realiseren. Daarom zal ik nauw samenwerken
met de stichting 'Alles over Kanker' in België. Ook hoop ik
dat er heel wat hulp komt van enthousiaste gemotiveerde
vrijwilligers, al dan niet lotgenoten. Hun steun en hulp zal
zeker nodig zijn.
Mijn verwachtingen?
- Het verbeteren van (individueel) lotgenotencontact
tussen (ex-)patiënten en hun naasten, zowel via mail
als telefonisch.
- Organiseren van groepsbijeenkomsten van patiënten,
al dan niet vergezeld door hun partner.
Op de agenda staan onder andere presentaties gebracht
door professionelen, zodat de lotgenoten geïnformeerd
worden over ontwikkelingen op medisch terrein over
GIST en de behandeling ervan. Deze bijeenkomsten
geven lotgenoten de mogelijkheid om hun ervaringen
en gevoelens te kunnen delen. Een leuke activiteit
en een fijne maaltijd zullen zeker niet ontbreken
op de agenda.
- Redactie van een nieuwsbrief.
- En nog veel meer interessante opdrachten, maar
we doen het samen stap voor stap.
Ik bedank op voorhand de bestuursleden van de
Contactgroep GIST in Nederland om België de nodige
info en steun te geven. Vanuit België engageer ik mij
met veel enthousiasme voor een goede samenwerking
met het bestuur van Nederland.

tekst: Ton Jansen

verslag
Themabijeenkomst tijdens de contactdag op 25 september 2016

Informele contacten
De vragenlijst die vorig jaar door veel deelnemers van de contactdag was ingevuld, heeft de voorbereidingsgroep aanleiding gegeven om het programma voor dit jaar enigszins aan te passen. Daarom werd na de plenaire
bijeenkomst in de ochtend de middag gesplist in diverse deelsessies over onderwerpen waarvoor belangstelling
bleek te bestaan en die in kleine groepen behandeld konden worden.

Zo was er een bijeenkomst voor hen die recent de
diagnose GIST hadden gekregen en ook was er een
samenkomst voor de partners van Gist-patiënten.
Ook hadden nogal wat mensen aangegeven dat er naar
hun mening te weinig gelegenheid was voor informeel
en onderling contact. Ook voor hen was een aparte
bijeenkomst. Men kon zich vooraf hiervoor opgeven.
Mij is gevraagd om leiding te geven aan de groep van
mensen die zich had opgegeven voor ‘informele contacten’. Het aantal was groot genoeg voor twee groepen die
achtereenvolgens ruim een uur bijeen kwamen. In de
eerste groep kwamen ongeveer 15 mensen tezamen en in
tweede groep was dat het dubbele aantal. Leiding geven
aan die groepen was eigenlijk niet nodig, want na een
inleidend woord ontstond er vanzelf een gesprek. Een
open en levendig gesprek waarbij een ieder in hoge mate
betrokken was. Het ging over de behandeling in speciale
GIST-centra, in lokale ziekenhuizen en de ervaringen van
de mensen en die waren zeer uiteenlopen en verschillend. Het ging over medicatie en over bijwerkingen van
medicijnen en over alternatieve middelen en behandelmethoden en ook over persoonlijke emoties. Het was een
besloten bijeenkomst in een vertrouwelijke sfeer waar
ieder de gelegenheid had om vrijuit te praten en daarvan
ook ruim gebruik maakte.
Ik heb hier alleen maar de onderwerpen aangegeven die
besproken zijn en vanwege de vertrouwelijkheid wil ik
niet verder inhoudelijk een verslag geven. Ik kan alleen
maar zeggen dat er geen onderwerpen waren die te veel
aandacht kregen waardoor andere punten in het gedrang

Bijeenkomst informele contacten

kwamen. Ieder die dat wilde had en nam de gelegenheid
om wat te berde te brengen en dat ging niet ten koste
van andere deelnemers. Dat was overigens in de eerste
groep meer te merken dan in de tweede groep waar het
aantal mensen twee keer zo groot was. Dat maakt het
voor sommigen iets moeilijker om aan het woord te
komen en ook aan de beslotenheid en informele sfeer
kan iets moeilijker recht worden gedaan.
Aan het eind van iedere zitting heb ik de groep gevraagd
wat men er van gevonden had. In beide groepen kwam
de zelfde mening naar voren. Men heeft de bijeenkomst
als heel zinvol ervaren. Men was blij dat er op deze
contactdag de gelegenheid is geboden om ongedwongen
en informeel met elkaar te praten en ervaringen uit te
wisselen. Het is voor herhaling vatbaar.
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Dr. Roelof van Leeuwen, Ziekenhuisapotheker-Onderzoeker Oncologie,
Afdeling Medische Oncologie, Erasmus MC

Wat doet het lichaam
eigenlijk met mijn
medicijn?
Dit voorjaar hebben we aan u de vraag voorgelegd welke GIST-gerelateerde thema’s wat u betreft het meest in
aanmerking komen voor wetenschappelijk onderzoek. We deden dat in het kader van het project met het Erasmus
MC omtrent participatie door patiënten in onderzoek. Een van thema’s waar velen van u meer over wil weten, blijkt
de inname van GIST-geneesmiddelen zijn. Hierop is van de kant van de deelnemende artsen van het Erasmus MC
aangeboden voor ons Magazine een artikel te schrijven over een aantal relevante zaken hieromtrent. Bij dezen.

Algemeen
De werkzaamheid van een antikankermedicijn hangt
af van hoeveel medicijn uiteindelijk in het bloed en
bij de tumor terechtkomt. Als er te weinig aankomt zal
het geneesmiddel niet goed werken en als er teveel

geneesmiddel in het bloed zit zal dit leiden tot bij
werkingen. Een bloedspiegel moet, in de ideale situatie,
dus boven de ondergrens liggen maar onder de bovengrens. In vaktermen wordt dit het 'therapeutisch
venster' genoemd (zie figuur hieronder).

overdosering (gevolg bijwerkingen)
bovengrens

therapeutisch
venster
ondergrens

onderdosering (gevolg antikanker effect)
De bloedspiegel van een geneesmiddel spiegel moet altijd liggen tussen een bepaalde onder- en bovengrens.
Dit om voldoende effect te bewerkstelligen zonder excessive bijwerkingen. Dit kader waarin het geneesmiddel
optimaal gedoseerd is, wordt het 'therapeutisch venster' genoemd.
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Dr. Roelof van Leeuwen

GIST-geneesmiddelen horen tot de geneesmiddelgroep
van de Tyrosine Kinase Remmers. Dit is een groep
geneesmiddelen die alle eindigen op '-nib'. De meeste
geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling
van GIST hebben een smal therapeutisch venster. Dit
betekent dat een kleine verandering in bloedspiegel al
snel kan leiden tot dan wel onder- dan wel overdosering.
vooruitgang
De ontwikkelingen in de behandeling van GIST zijn de
afgelopen decennia hard gegaan. Vroeger werd het antikankergeneesmiddel vooral intraveneus (per infuus)
toegediend, maar tegenwoordig zijn het vooral de meer
effectieve en patiëntvriendelijke orale behandelingen
met middelen zoals imatinib, sunitinib en regorafenib.
Naast de vele voordelen kleven er echter ook een aantal
nieuwe uitdagingen en problemen aan deze nieuwe
orale geneesmiddelen die we bij de klassieke intraveneuze geneesmiddelen niet hadden. Doordat deze

De ontwikkelingen in de
behandeling van GIST zijn de
afgelopen decennia hard gegaan

geneesmiddelen oraal worden ingenomen moeten ze,
in tegenstelling tot intraveneuze toediening, eerst
worden opgenomen door de darm alvorens ze in het
bloed hun werk kunnen doen. Deze opname vanuit de
darm is echter afhankelijk van vele factoren en een
kleine verandering kan door het smalle therapeutisch
venster van imatinib, sunitinib en regorafenib al snel
leiden tot een te hoge dan wel te lage bloedspiegel.
Verder zijn GIST geneesmiddelen erg gevoelig voor
wisselwerkingen met andere (kruiden) geneesmiddelen.
Daar er vele factoren zijn die de bloedspiegel en hiermee het effect van GIST-medicijnen kan beïnvloeden,
is enige achtergrond en kennis over hoe u deze
geneesmiddelen moet innemen belangrijk. >>
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Oftewel, wat moet de GIST patiënt weten over wat
het lichaam doet met het geneesmiddel (in vaktermen
de 'farmacokinetiek' genoemd) en wat kan hij/zij eraan
doen (en laten) om de behandeling zo optimaal
mogelijk te laten verlopen?
Farmacokinetiek
De leer van de farmacokinetiek beschrijft wat het
lichaam doet met het geneesmiddel. De farmacokinetiek
is te verdelen in vier fasen: de absorptie-, distributie-,
metabolisme- en eliminatiefase. De absorptiefase
beschrijft hoe een geneesmiddel vanuit de darm wordt
opgenomen in het bloed. Nadat het geneesmiddel is
opgenomen volgt de distributiefase waarbij het geneesmiddel verdeeld wordt (via het bloed) over het lichaam.
De metabolismefase houdt in dat geneesmiddelen
worden omgezet (vooral in de lever) tot andere stoffen
(de zogenaamde metabolieten) die vervolgens door het
lichaam kunnen worden uitgescheiden (via bijvoorbeeld
de ontlasting) in de eliminatiefase. Hieronder zullen
de belangrijkste zaken die invloed hebben op de
farmacokinetiek en het dagelijkse gebruik van GISTgeneesmiddelen verder worden toegelicht.

Voedsel en geneesmiddelen
Eén van de belangrijkste factoren die mogelijk invloed
kan hebben op de opname van geneesmiddelen, is het
gelijktijdig innemen van het geneesmiddel met voedsel.
De opname van de GIST-geneesmiddelen imatinib en
sunitinib wordt echter niet beïnvloed door voedsel.
Deze middelen kunnen dus zowel tijdens, voor als
na de maaltijd ingenomen worden. Vaak wordt bij
deze middelen toch geadviseerd om ze tijdens in te
nemen. Inname tijdens de maaltijd voorkomt in dit
geval vaak maagklachten.
De opname van regorafenib wordt daarentegen in
positieve zin beïnvloed door voedsel. Het wordt dan ook
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geadviseerd om regorafenib met een lichte maaltijd
(bijvoorbeeld een normaal Nederlands ontbijt) in te
nemen. In de praktijk moet de patiënt altijd goed
opletten wanneer hij/zij een geneesmiddel moet
innemen. Dit staat vaak in de bijsluiter of op het
etiket van de geneesmiddel verpakking. Ook is het
mogelijk dit aan uw dokter of apotheker te vragen.
Geneesmiddelwisselwerking
GIST-geneesmiddelen zijn in hoge mate gevoelig
voor geneesmiddel wisselwerkingen. Gezien het smalle
therapeutische venster van GIST-geneesmiddelen kan
een geneesmiddel wisselwerking tot ernstig bijwerkingen (bij te hoge spiegels) dan wel tot ineffectiviteit
van behandeling (bij te lage spiegels) leiden.

'Voor een goede medicatiebewaking
is het van belang dat de apotheek en
uw dokter op de hoogte zijn van alle
medicatie die de patiënt gebruikt.'
Allereerst kan de opname van geneesmiddelen verminderen door het gelijktijdig gebruik van maagzuurremmers. Door een verhoogde pH in de maag (maag wordt
minder zuur) kan de oplosbaarheid en daarmee de
opname van het geneesmiddel minder worden. De
GIST-medicijnen imatinib en sunitinib zijn hier echter
minder gevoelig voor en kunnen gelijktijdig gebruikt
worden met maagzuurremmers. Voor regorafenib is
het effect van maagzuurremmers niet bekend, maar
dit wordt momenteel onderzocht. Vooralsnog wordt
geadviseerd om regorafenib niet samen met maag
zuurremmers in te nemen. Is de maagzuuremmer toch
echt nodig, dan kan men regorafenib twee uur vóór de
maagzuurremmer innemen. Zodoende is de regorafenib
al opgenomen voordat de maagzuurremmer zijn werking
krijgt en omzeilt u de wisselwerking.
Ook kan de bloedspiegel van geneesmiddelen dalen
of stijgen door de remming dan wel het aanjagen van
leverenzymen. Deze leverenzymen zorgen ervoor dat
het geneesmiddel afgebroken wordt in andere stoffen
(zogenaamde metabolieten) die makkelijk uitgescheiden kunnen worden via bijvoorbeeld de ontlasting.

Aangeraden wordt om de dosis
van een geneesmiddel op een
vast tijdstip in te nemen

Geneesmiddelen zoals antischimmelmiddelen (bij
voorbeeld ketoconazol) kunnen de werking van deze
enzymen (in vaktermen 'CYP-enzymen') remmen.
Hierdoor werkt de lever dus minder hard en zal het
geneesmiddel minder snel afgebroken worden.
Uiteindelijk kan dit leiden tot (te) hoge bloedspiegels
en bijwerkingen. Er zijn ook geneesmiddelen (zoals
TBC-geneesmiddelen of sint-janskruid) die deze
leverenzymen juist aanjagen. De lever gaat dan harder
werken en het geneesmiddel wordt sneller afgebroken.
Uiteindelijk zal dit leiden tot (te) lage bloedspiegels
en mogelijk tot minder effect.
controle op wisselwerking
De GIST-geneesmiddelen imatinib, sunitinib en
regorafenib worden alle in hoge mate beïnvloed
worden door remming of aanjagen van bovengenoemde leverenzymen. In de praktijk wordt in de apotheek
streng bewaakt op deze wisselwerking. Wanneer er
sprake is van een wisselwerking, dan zal in de meeste
gevallen allereerst gekeken worden of het geneesmiddel dat de wisselwerking geeft, gestopt kan worden.
Is dit niet mogelijk, dan wordt in veel gevallen de
dosis van het GIST-geneesmiddel in overleg met de
dokter aangepast.

Geneesmiddelen
innemen met alcohol
wordt sterk afgeraden

Voor een goede medicatiebewaking is het van belang
dat de apotheek en uw dokter op de hoogte zijn van
alle medicatie die de patiënt gebruikt. Hierbij moeten
bijvoorbeeld ook kruidengeneesmiddelen niet vergeten
worden. Sint-janskruid kan bijvoorbeeld ernstige
wisselwerkingen geven die het effect van GIST-geneesmiddelen kan verstoren. Voor kruidengeneesmiddelen
of andere supplementen geldt geenszins 'baat het niet,
dan schaadt het niet'!
Grapefruitsap
Sommige geneesmiddelen worden in de darmwand
al afgebroken door enzymen (net zoals in de lever).
Grapefruitsap remt de werking van deze darmenzymen.
Door de remming van deze darmenzymen kan een (te)
hoge spiegel van een bepaald geneesmiddel ontstaan.
Een goed voorbeeld zijn cholesterol geneesmiddelen.
GIST-geneesmiddelen zijn echter minder gevoelig voor
grapefruitsap. Omdat grapefruitsap echter met vele
andere geneesmiddelen wel een wisselwerking geeft,
adviseren we over het algemeen om terughoudend te
zijn met het gebruik. Af en toe een glaasje grapefruitsap kan dan geen kwaad. >>
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Alcohol
Ook alcoholgebruik kan van invloed zijn op het geneesmiddel. Meestal leidt normaal gebruik van alcohol tot
geen problemen, maar toch zijn er een aantal belangrijke zaken waar men rekening mee dient te houden.
Zo kan alcohol versuffend werken en duizeligheid
veroorzaken. Hierdoor versterkt alcohol het effect van
andere geneesmiddelen die ook versuffend kunnen
werken, zoals imatinib en sunitinib. Verder is het
bekend dat alcohol de werking van bovengenoemde
leverenzymen kan remmen; door verminderde afbraak
kan de geneesmiddelspiegel stijgen. De invloed hiervan
op GIST-geneesmiddelen is echter onbekend. Alcohol
kan tevens het slijmvlies van de maag irriteren. Dit
geeft een verhoogde kans op maagirritatie. Aangezien
GIST-geneesmiddelen ook maagklachten kunnen geven,
is het zaak terughoudend te zijn met alcohol. Geneesmiddelen innemen met alcohol wordt sterk afgeraden.
Inname en tijdstip
Om een zo stabiele mogelijke spiegel te krijgen, wordt
het aangeraden om de dosis van een geneesmiddel op
een vast tijdstip in te nemen (bijvoorbeeld altijd in de
ochtend of altijd in de avond). Ook wordt het aangeraden
om het geneesmiddel met een groot glas water in te
nemen. Zolang er geen goed onderzoek is gedaan,
wordt het afgeraden om GIST-geneesmiddelen met
bijvoorbeeld melk of cola in te nemen. Deze kunnen
namelijk de oplosbaarheid en daarmee de opname van
het geneesmiddel beïnvloeden. Er wordt altijd gestreefd
naar een eenmaal daagse orale dosis van een bepaald
geneesmiddel, omdat dit het meest gebruiksvriendelijk
is voor de patiënt. Dit is ook het geval bij zowel imatinib,
sunitinib en regorafenib. Bij een eenmalige dosis is er
echter een hogere piek bloedspiegel, omdat er meer
geneesmiddel tegelijktijdig wordt ingenomen. Vaak
ontstaan bijwerkingen in deze hoge piek bloedspiegel.
Bij GIST-geneesmiddelen wordt daarom in de praktijk
bij klachten gekozen om te switchen van een eenmaal
daagse dosis naar een twee maal daagse dosis (bijvoor-
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beeld imatinib 2x daags 400 mg i.p.v. 1x daags 800 mg).
De dosis wordt hierdoor meer verspreid over de dag,
waardoor de piek bloedspiegel lager zal zijn, evenals
de kans op bijwerkingen. Soms wordt er ook bewust
voor inname in de avond (of voor de nacht) gekozen.
Het idee is dan dat de piek bloedspiegel van het
geneesmiddel ’s nachts ontstaat. De patiënt ondervindt
zodoende minder hinder van bijwerkingen omdat deze
tijdens de slaap optreden. Het wordt echter afgeraden
om bovenstaande initiatieven als patiënt zelf te nemen.
GIST-patiënten wordt in deze geadviseerd om contact
op te nemen met de behandelend arts.
Dosis gemist?
GIST-geneesmiddelen worden dagelijks gebruikt over
een langere periode. Dit betekent dat de spiegel op
een gegeven moment een evenwicht heeft bereikt
(in vaktermen de 'Steady State' bloedspiegel). Het is
ten alle tijden belangrijk dat u imatinib, sunitinib of
regorafenib consequent blijft slikken. Mocht u toch
een dosis zijn vergeten doe dan het volgende:
• Als u een dosis vergeten bent, neem deze in zodra
u zich dat herinnert. Sla de gemiste dosis echter
over als het bijna tijd is voor de volgende dosis.
Vraag het uw behandelend arts of apotheker
bij onduidelijkheid.
• Ga daarna verder met uw normale schema.
• Neem nooit een dubbele dosis (dit i.v.m.
een te hoge piek bloedspiegel).
Wat kunt u zelf doen?
Er zijn dus vele factoren die de bloedspiegel en
daarmee het effect en bijwerkingen van uw GISTgeneesmiddel kunnen beïnvloeden. Artsen en apotheker
proberen deze factoren zoveel te controleren en zo
mogelijk in goede banen te leiden.
Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de patiënt.
Het is van belang dat u goed op de hoogte bent van
de medicatie die u slikt en wat daar allemaal bij komt
kijken. Dit geldt ook voor kruidenmedicatie en andere
vrij verkrijgbare geneesmiddelen (denk hierbij aan
sint-janskruid). Informeer uzelf goed en meld
wijzigingen zo snel mogelijk bij uw behandelend arts
en apotheker. Bij onduidelijkheden kunt u altijd terecht
bij uwbehandelend arts of apotheker. De gezamenlijke
verantwoordelijk zal ervoor zorgen dat u een zo veilig
en effectief mogelijke behandeling krijgt. <

tekst: Hendrik van Rooijen

verslag
Themabijeenkomst tijdens de contactdag op 25 september 2016

Mensen die pas de diagnose GIST
hebben gekregen
Er waren op de contactdag twee groepen met dit thema.
De eerste groep was zo groot (15 mensen plus naasten), dat
nauwelijks iedereen aan het woord kon komen. De 2e groep
bestond uit slechts drie nieuwe patiënten (plus aanhang),
die nog tijd te kort kwamen om alles te vertellen wat ze
kwijt wilden en aan te horen wat ze wilden horen.

Dit lotgenotencontact leidde ook tot goede adviezen van de
ene naar de andere patiënt. Er waren nogal wat mensen
met huidklachten vanwege het slikken van Glivec. Ze
werden geholpen met goede adviezen, maar ook met
medeleven: gedeelde smart is halve smart. Dit soort zaken
komen ook op ons forum vaak ter sprake.

Het eerste dat opviel, was hoe blij de mensen waren dat ze
eindelijk eens hun zegje konden doen. GIST is een zeldzame
ziekte, en dat ervaart iedereen die de diagnose krijgt. Velen
werden lange tijd niet behandeld, omdat hun klachten niet
duidelijk genoeg waren. Velen werden geopereerd voordat
de diagnose was gesteld. En als de diagnose dan eindelijk is
gesteld, krijgen men te maken met artsen die GIST niet of
nauwelijks kennen, huisartsen voorop. Het is niet voor niets
dat wij als contactgroep bovenaan onze website hebben
staan: laat je behandelen in een GIST-centrum.

Ons lid Joosje van Velzen wist daarvan mee te praten. Het
bleek dat veel van de nieuwkomers nog niet op het forum
actief waren. Wij als bestuur zouden ons daarvan rekenschap moeten geven. Het kan zijn dat mensen die op een
contactdag komen een ander type patiënt is dan degenen
die op het forum actief worden. In elk geval was het goed
om een zo groot aantal mensen te horen spreken over hun
ziekte en behandeling.

Maar als je onze website onder ogen krijgt, ben je vaak al
onder behandeling, bijvoorbeeld bij een provinciaal ziekenhuis. En de chirurg die je heeft geopereerd houdt vanzelfsprekend vol dat hij goed werk heeft verricht, al weten op
GIST gespecialiseerde chirurgen dat dit meestal niet het
geval is. Bij een verkeerde resectie kunnen er tumorcellen
in het bloed terechtkomen die uitzaaiingen kunnen
veroorzaken. Hetzelfde geldt bij het nemen van (vaak
overbodige) biopten. Het merendeel van de mensen die
deze praatgroepen bezochten had dit soort ervaringen.
En al helpt het weinig, het is wel eens goed om in een
omgeving van lotgenoten je gal te spuwen over overbodige
of verkeerde behandelingen. Zo was er een meneer die op
het nippertje gespaard bleef voor een stoma, omdat hij nee
had durven zeggen tegen een dokter die van plan was een
te groot stuk uit zijn endeldarm te snijden.

Veel aanwezigen waren opgelucht toen ze te horen kregen
dat wij (Joosje en ik) al jaren Glivec slikken en toch nog
redelijk actief en vrolijk zijn. Daarbij moet wel gesteld worden
dat dit voor iedereen verschillend is, afhankelijk van de
persoon, maar meer nog afhankelijk van welk type GIST men
heeft. Verreweg de meeste aanwezigen wisten zelfs niet dat
er verschillende typen GIST bestaan. We hebben hen opgeroepen om erachter te zien te komen welke exonmutatie
men heeft, aangezien dit van groot belang is voor de
prognose. Hetzelfde geldt voor de grootte van de tumor. Het
bleek ook dat de richtlijnen voor GIST, zoals die door dr. Ferry
Eskens tijdens het ochtendprogramma werden behandeld,
lang niet aan iedereen bekend zijn: bijvoorbeeld wanneer en
hoelang Glivec gegeven wordt als behandeling voor en na
een resectie. Het zijn allemaal zaken die aan geroutineerde
GIST-patiënten bekend zijn, maar aan nieuwkomers niet.
Mensen zijn soms zo geschrokken na een diagnose, dat ze
niet durven te gaan graven in de bergen aan informatie die
ze bij voorbeeld op internet aangereikt krijgen.

We zijn heel blij dat deze praatgroepen bij zoveel mensen geleid hebben tot een beter inzicht!
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foto's: Gert Jan Govers en Marianne Schoute
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tekst: Gert Jan Govers

verslag

Een impressie

Samenloop voor Hoop
Op 9 en 10 september 2016 werd de tweede samenloop voor Hoop in Harderwijk georganiseerd.
Ik ben naar Harderwijk gegaan om foto’s te schieten van dit evenement.

De opening vond plaats om 16:45 uur en werd geopend
met een lied dat geschreven was door een voormalig
kankerpatiënt, Lisanne Spaander. Na de officiële
opening werd de Loop voor Hoop gestart door Lisanne
en de burgermeester van Harderwijk, Harm Jan van
Schaik, door het lopen van de eerste ronde samen.
(vooraan op de eerste foto).
Het evenemententerrein aan het strand stond vol met
allerlei kraampjes van veel verschillende groepen met
heel veel vrijwilligers die van alles aan de man trachtten te brengen. De opbrengst van al deze inspanningen
gaan naar het KWF.
In eerste instantie ging ik ervan uit dat het een
'simpele' loop was met iets dat door 'GIST Groep'
georganiseerd werd. Ik zat er volkomen naast.
De Loop voor Hoop is 24 uur wandelen, van vrijdag
16:45 uur tot de volgende dag 16:45 uur. Er werd dan
ook ondoorbroken 's avonds en 's nachts doorgelopen.

Op het terrein zelf stonden heel veel kraampjes en
deze werden dan ook druk bezocht. Het geheel was
indrukwekkend en ook zeer aangrijpend. Het kraampje
van de Contactgroep GIST werd bemand door Marianne
Schoute en haar moeder. Ze deden dit ter nagedachtenis
aan hun vader/man die aan GIST is overleden.
's Avonds werd er nog een fakkeloptocht gehouden
en werden er naast de wandelroute waxinelichtjes
in papieren zakken aangestoken. Overdag waren deze
zakken duidelijk zichtbaar maar 's avonds was dat toch
een imponerend gezicht vooral ook omdat er op de
zijkant van een vrachtwagen een gigantische wand
gemaakt was waarop stond Hoop = Leven.
Het geheel was zeer indrukwekkend en de mogelijkheden van dit soort evenementen dient bekeken te
worden. Immers we willen GIST toch meer onder de
aandacht brengen... wel dit zijn gelegenheden waar
dat duidelijk kan.

SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen die met
kanker te maken heeft gekregen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette
staat iedereen we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.
De deelnemers zamelen geld in voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
Meedoen? Kijk voor de data in 2017 op www.samenloopvoorhoop.nl
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vervolgverhaal aflevering

15

Patiëntenorganisatie
Al een aantal jaren schreef Ton Jansen op deze
plek een vaste rubriek: De Patiëntenbeweging
Leven met Kanker (LMK): een vervolgverhaal,
waarin hij verslag uitbracht over de soms
onstuimige ontwikkelingen binnen de
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.
Ton speelde een actieve rol in wat nu weer
NFK heet, hij vertegenwoordigde onze Contactgroep in de Algemene Ledenvergadering en in
meerdere commissies. Die rol heb ik van hem
overgenomen en ik heb besloten om zijn
rubriek ook voort te zetten. Daarom nu
aflevering 15. Maar ik heb de titel een beetje
aangepast: 'Patiëntenorganisatie in beweging'.
Ik wil daarmee twee dingen benadrukken:

Per 1 juli is de nieuwe structuur van NFK officieel van
start gegaan. Op 21 september vond de eerste Algemene
Ledenvergadering in de nieuwe constellatie plaats,
onder voorzitterschap van Peter Hustinx, de voorzitter
van de nieuwe Raad van Toezicht waar ook onze eigen
Ton Jansen lid van is. De sfeer binnen NFK is goed. De
samenwerking tussen de verschillende kankerpatiëntenorganisaties wordt steeds intensiever en daar doen we
met onze Contactgroep volop aan mee, bijvoorbeeld
in de Voucherprojecten 'Belangenbehartiging' en
'Reflecteren op goede oncologische zorg'.

A Sarcoma Snapshot
Main C atagories

- Wij zijn als Contactgroep GIST zelf
een patiëntenorganisatie, die onderdeel
is van een veel groter netwerk van
patiëntenorganisaties;
- Dat netwerk van patiëntenorganisaties
is volop in beweging en ook onze eigen
Contactgroep is in beweging.
De verandering van de titel geeft ook aan dat
ik de scope wil verbreden: NFK is weliswaar van
groot belang voor ons, maar er zijn nog veel
meer organisaties, nationaal en internationaal,
die belangrijk voor ons zijn en waar we mee
samenwerken. Ook daarover wil  en zal ik u
regelmatig informeren.
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Bone sarcomas 13%

Soft tissue sarcomas 87%

tekst: Gerard van Oortmerssen

in beweging
Een andere belangrijke ontwikkeling binnen NFK is een
nieuwe werkgroep 'zeldzame kankers', waar wij ook lid
van zijn. Deze werkgroep is op 12 oktober van start
gegaan. Er is alle reden om extra aandacht te besteden
aan zeldzame kankers, zoals GIST: zeldzame ziekten
vragen om concentratie van zorg, zoals bij GIST al het
geval is in de vijf gespecialiseerde centra. Maar dan
blijft een aandachtspunt dat we moeten bevorderen dat
de patiënten ook daadwerkelijk worden verwezen naar
die centra. Daarnaast vraagt het onderzoek aandacht.

Er zijn meer dan 200 zeldzame kankers, allemaal kleine
groepen patiënten, maar bij elkaar gaat het wel om
25% van alle kankerpatiënten, terwijl er relatief weinig
budget beschikbaar is voor onderzoek naar deze
zeldzame soorten. >>

Er zijn nog veel meer organisaties,
nationaal en internationaal, die belangrijk
voor ons zijn en waar we mee samenwerken

Genomic Abnormalities in Sarcoma Subt ypes

Osteosarcoma 4%
Chondrosarcoma 4%
Other bone sarcomas 2%

Ewing sarcoma 2%
Rhabdomyosarcomas 3%

Other soft tissue
sarcomas 34%

Fibrosarcomas, pheripheral nerve
and other fibrous sarcomas 7%
Kaposi sarcomas 9%

Lelomyosarcoma 5%
Gist 18%

Liposarcoma 12%
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In dit verband moet ook de ECPC (European Cancer
Patient Coalition) genoemd worden. Ook ECPC heeft
onlangs een werkgroep 'rare cancers' opgericht.
Op 21 oktober vergaderde deze werkgroep voor de eerste
keer in Brussel. Ik heb die vergadering bijgewoond,
als vertegenwoordiger van onze Contactgroep, maar
mede ook namens de hele NFK. ECPC is betrokken bij een
door de Europese Commissie gefinancierd project: Joint
Action on Rare Cancers en op deze eerste vergadering is
besproken hoe de diverse patiëntenorganisaties kunnen
bijdragen aan verschillende onderdelen van dit project.
We werken in een steeds complexer geheel van patiënten
organisaties, nationaal en internationaal, in een flexibel
netwerk waarin we onze partners kiezen al naar gelang
het onderwerp. Als we in Nederland bijvoorbeeld onze
belangen bij de zorgverzekeraars moeten behartigen
dan doen we dat samen met NFK of Patiëntenfederatie
Nederland, als we willen vechten voor erkenning van een
nieuw medicijn in Europa dan doen we dat met SPAEN
en/of ECPC. Als het gaat om het beïnvloeden van de
onderzoeksagenda dan doen we dat met NFK en KWF.
Als het gaat om de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van GIST behandeling dan werken we samen met
SPAEN, Life Raft Group en Gist Support International.
Ook binnen NFK werken we samen in wisselende combinaties van collega-organisaties. In ons eigen project
Patiënten Forum Miner werken we samen met de Borst-

kanker Vereniging Nederland en met Olijf. We zien dat
binnen NFK de verschillende lid-organisaties ook in
beweging zijn. Er hebben diverse fusies plaatsgevonden
van kleinere organisaties voor zeldzame kankers. Zo
zijn bijvoorbeeld Hematon (leukemie, lymfklierkanker
en myeloom), Leven met blaas- of nierkanker en de
patiëntenvereniging Hoofd-Hals uit fusies ontstaan.

We werken in een steeds complexer
geheel van patiënten organisaties,
nationaal en internationaal
Onze eigen Contactgroep is ook in beweging. Tijdens
de contactdag heb ik al verteld dat we in gesprek zijn
met het bestuur van de stichting Contactgroep Sarcoma
om te kijken hoe we de belangen van de 'overige'
sarcoma patiënten beter kunnen behartigen door
nauwe samenwerking.
GIST is een sarcoom van de weke delen. De hele groep
van sarcomen bestaat uit meer dan vijftig verschillende
soorten tumoren, waarvan GIST de grootste groep is
(18%). De stichting Contactgroep Sarcoma richt zich
op alle andere sarcoma-patiënten maar is op zichzelf
te klein om in aanmerking te komen voor subsidies of
lidmaatschap van NFK. Er zijn goede argumenten voor
nauwe samenwerking tussen 'GIST' en 'Sarcoma':
het gaat in beide gevallen om sarcomen, veel van de
ons bekende GIST specialisten behandelen ook andere
Sarcomen, in sommige gevallen worden dezelfde
medicijnen gebruikt.

De hele groep van sarcomen bestaat uit meer
dan vijftig verschillende soorten tumoren
In veel landen zien we al een combinatie van GIST en
andere sarcomen binnen één patiënten organisatie,
en ook internationaal zien we deze combinatie in SPAEN
(Sarcoma Patient European Network).

De eerste vergadering van de Rare Cancer Working Group van ECPC
(European Cancer Patient Coalition) in Brussel
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Ons bestuur vindt het belangrijk dat ook sarcoma
patiënten betrokken worden bij de totale gemeenschap
van kankerpatiënten en dat hun belangen goed worden
behartigd. Tegelijkertijd vinden we dat de eigen identiteit van onze GIST gemeenschap in stand moet blijven.
Zodra de plannen voor samenwerking concreet worden
zullen we u hierover informeren. <

column
peter gombeir

Papa
Het is nogal surreëel. Wanneer jullie dit lezen, zal hij
er al niet meer zijn. Maar terwijl ik dit schrijf, is hij
er nog. Ik kom er net vandaan. Hij ligt op de afdeling
palliatieve zorg. Van hetzelfde ziekenhuis waar ik ooit
lag. Pronkend met dezelfde pyjama die ik ooit aanhad.
Praten gaat moeilijk. Rechtstaan of stappen lukken
al helemaal niet meer. Hij gaat razendsnel achteruit.
Maar op dit moment weet hij nog alles. Hij babbelt
en lacht. Voor hij weer in slaap dommelt.

Het begon allemaal wat stom. Met een beetje hoofdpijn.
Die altijd wel aan iets kon gerelateerd worden. Eerst een
oorprop. Dan een kaakabces. En vervolgens de pijn van
twee getrokken tanden. Maar het sluimerde al. De
dubbele tong. Het moeilijker stappen. Niet meer goed
uit zijn woorden raken. 'Misschien een kleine beroerte
gehad,' zei de dokter nog. Tot hij stomweg viel. Hij
belandde op de spoed.

Oj kijkt up mij', en ik up joe'
Me sloan nuze oog'n nere,

Van de ene specialist naar de andere. En dat voor iemand
die nog nooit in een ziekenhuis was opgenomen. We
hadden snel door dat het iets ernstigers was. Maar dit
verwachtte niemand. Longkanker en botkanker, uitgezaaid naar het hersenvlies. Niets meer aan te doen.
Behalve hem zachtjes achteruit zien gaan. Hopen dat
hij niet afziet. En elke dag een beetje afscheid nemen,
dankbaar voor de momenten dat hij nog bij ons is.
Maar het is verdomme hard. En onrechtvaardig.
Hij weet wel dat het echt niet goed is. Maar over het feit
dat hij niet meer naar huis zal kunnen, zegt hij niets.
Waar hij eerst nog plannen had (minder kanaries!), zijn
die sinds enkele dagen verdwenen. We lezen het in zijn
ogen. Zoals een Westhoekdichter het schoon verwoordde
in het volgende gedicht.

Me zegg'n niet'n, en pertank...
Me zegg'n toch zo vele

En zo wordt dit mijn eerste tekstje dat hij niet meer
zal lezen. Geen 'goed gedaan ventje, mooi geschreven'
meer als ik bij mijn ouders thuis kom, en het magazine
al uit de verpakking gehaald is om direct naar de
column te bladeren. Want dat was het eerste wat hij
deed. Met zijn bril half op zijn neus. Trots. Het lag
altijd op tafel, en iedereen die binnenkwam moest
het bekijken, willen of niet. Het wordt raar. Maar op
dit moment, genieten we nog van de tijd die ons met
hem rest. Merci, papa.
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Colofon

Contactgegevens

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie

Stichting Contactgroep GIST

voor Nederlandstalige (ex-)patiënten en hun naasten

Postbus 8152

met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST).

3503 RD Utrecht
030 291 60 90 (secretariaat)

De Contactgroep GIST is aangesloten bij Nederlandse

030-760 39 67 (telefonische hulplijn)

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een

KvK-nummer: 20112471

samenwerkingsverband van 21 kankerpatiënten-organisaties
en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding, het

Nederland: info@contactgroepgist.nl

Ministerie van VWS en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).

Belgie: info@contactgroepgist.be

Redactie

Nederland: www.contactgroepgist.nl

René Lammers

België: www.contactgroepgist.be

Gerard van Oortmerssen
Marianne Schoute

Facebook: ContactgroepGIST

An Wouters

Twitter: @ContactgrpGIST

Paul van Kampen
Joosje van Velzen-Mels

Bestuur

Paul van Kampen

Voorzitter Nederland: Gerard van Oortmerssen

Hendrik van Rooijen

voorzitter@contactgroepgist.nl

Ton Jansen

Voorzitter België: Marleen Dhondt

Peter Gombeir

voorzitter@contactgroepgist.be
Secretaris: Hendrik van Rooijen

Fotografie

secretaris@contactgroepgist.nl
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gerry@contactgroepgist.nl

Illustratie

Wetenschappelijk onderzoek: Paul van Kampen
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paul@contactgroepgist.nl

Vormgeving

Lid of donateur worden?

www.lawine.nl

De jaarlijkse ledenbijdrage is e 25,00. Aanmelden kan
via het online aanmeldingsformulier op onze website.

Drukwerk

Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met o.a.

Drukkerij All Print

een boek en brochure over GIST, alsmede inloggevens voor
het besloten forum. Adreswijzigingen of opzeggingen via:
ledenadministratie@levenmetkanker-beweging.nl
Je kunt de stichting ook steunen door donateur te worden,
via het online formulier op onze website. Bijdragen kunnen
overgemaakt worden aan Stichting Contactgroep GIST te
Utrecht, rekeningnummer 9677464 (ING). Voor betalingen
vanuit het buitenland: IBAN NL46 INGB 0009677464,
BIC INGBNL2A

