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Er is een revolutie gaande in de gezondheidszorg. 
Een stille revolutie, waarbij de pati¸nt steeds 
meer centraal komt te staan. Dat zien we bijvoor-
beeld in de medische aanpak, die meer en meer 
gericht is op de individuele pati¸nt. Bij kanker 
spreekt men van personalised medicine. Imatinib 
is zo’n medicijn, dat specifiek gericht is op de 
mutaties die bij GIST een rol spelen. 

Daarnaast	zien	we	dat	de	behandeling	in	toenemende	
mate	in	goed	overleg	tussen	arts	en	patiënt	tot	stand	
komt.	Shared decision making	wordt	dat	wel	genoemd	
(we	ontkomen	niet	meer	aan	de	Engelse	termen).	Die	
gemeenschappelijke	besluitvorming	kan	alleen	goed	
werken	als	de	patiënt	goed	geïnformeerd	is,	begrijpt	
wat	de	behandeling	inhoudt	en	ook	weet	wat	de	
alternatieven	zijn.	Natuurlijk	moet	de	behandelend	
specialist	goed	uitleggen	waar	het	over	gaat.	Maar	de	
tijd	in	de	spreekkamer	is	beperkt	en	dus	is	het	belang-
rijk	dat	de	patiënt	zich	vooraf	goed	op	de	hoogte	stelt.	
Dat	kan	tegenwoordig	via	internet,	maar	daar	ligt	ook	
een	taak	voor	ons	als	patiëntenorganisatie.	

Een	mooi	voorbeeld	van	de	revolutie	waar	ik	het	hier	
over	heb	is	het	project	Patiënten	Participatie	van	het	
Erasmus	MC	in	Rotterdam	dat	nu	aan	de	gang	is.	
Patiënten	worden	betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	
zorgpaden	en	bij	het	opstellen	van	de	onderzoeks-
agenda.	Wij	als	Contactgroep	GIST	zijn	samen	met	de	
Contactgroep	Sarcoma	uitgekozen	om	als	proefkonijn	te	
dienen,	een	hele	eer!	Drie	of	vier	GIST-lotgenoten	gaan	
in	juli	om	de	tafel	zitten	met	de	specialisten	om	te	
praten	over	verbetering	van	het	zorgpad.	Daarnaast	
hebben	we	zojuist	aan	alle	leden	een	enquête	voor-
gelegd	over	onderzoeksonderwerpen.	De	vragenlijst	
is	door	75	leden	ingevuld,	een	geweldig	resultaat!	Zo	
weten	we	waar	bij	onze	achterban	de	prioriteiten	liggen	
en	hebben	we	een	goede	basis	om	hierover	het	gesprek	
met	het	Erasmus	MC	aan	te	gaan.	

Ook	KWF,	de	organisatie	die	heel	veel	kankeronderzoek	
financiert,	betrekt	sinds	een	paar	jaar	patiënten	bij	de	
beoordeling	van	onderzoeksvoorstellen.	Sinds	vorig	
jaar	ben	ik	lid	van	de	Adviesraad	van	KWF.	Ik	vind	het	
belangrijk	om	het	patiëntenperspectief	in	te	brengen.	

Ook	wil	ik	meer	aandacht	vragen	voor	onderzoek		
naar	zeldzame	kankers	zoals	GIST	en	andere	sarcomen.	
Er	zijn	meer	dan	200	zeldzame	soorten	kanker,	elk	met	
maar	weinig	patiënten.	Maar	al	die	patiënten	samen	
vormen	wel	een	kwart	van	alle	kankerpatiënten.		
Hoog	tijd	dat	daar	meer	geld	naartoe	gaat.

Tot	slot:	patiënten	nemen	ook	zelf	initiatief	voor	
onderzoek.	Een	voorbeeld	daarvan	is	ons	eigen		
“Patiënten	Forum	Miner”-project,	waarover	meer	in	het	
hoofdartikel	van	dit	magazine.	In	dit	project	analyseren	
we	alle	informatie	die	lotgenoten	met	elkaar	delen	op	
het	internet.	Dat	delen	van	kennis	en	ervaring	is	heel	
belangrijk,	zo	helpen	we	lotgenoten	beter	omgaan	met	
hun	ziekte.	De	gebundelde	kennis	uit	al	die	discussies	is	
ook	voor	specialisten	en	onderzoekers	van	groot	belang.	
Het	geeft	bijvoorbeeld	inzicht	in	de	bijwerkingen	van	
medicijnen	en	hoe	patiënten	hebben	geleerd	daar	zo	
goed	mogelijk	mee	te	leven.

De	revolutie	waar	ik	het	hier	over	heb,	leidt	tot	een	
empowered patient	(om	nog	maar	eens	een	Engels	
woord	te	gebruiken):	een	patiënt	die	weet	waar	het		
over	gaat,	die	weet	wat	hij	of	zij	wil	en	die	zelf	initiatief	
neemt,	die	voor	zichzelf	en	voor	de	lotgenoten	opkomt.	
Deze	revolutie	wordt	sterk	gedreven	door	de	digita-
lisering	van	onze	wereld,	door	internet	en	computers.	
Informatie	komt	binnen	het	bereik	van	iedereen,we	
kunnen	met	groot	gemak	communiceren	met	lotgenoten	
en	deskundigen,	niet	alleen	binnen	Nederland	maar	
over	de	hele	wereld.	We	kunnen	wereldwijd	kennis		
delen	en	samenwerken,	zonder	daarvoor	lange	reizen		
te	hoeven	maken.	We	leven	in	een	fascinerende	tijd!

voorwoord
Revolutie

	VOORZITTER	|	GERARD	VAN	OORTMERSSEN
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Al diverse keren is er in dit magazine geschreven over ons project dat zich richt op tekst analyse van 
patiënten fora. Patiënten steunen elkaar op discussiefora, zoals ons eigen besloten forum, leven 
met elkaar mee, maar geven elkaar ook informatie en advies over de ziekte en de behandeling. Ook 
ervaringen over de bijwerkingen en hoe je daar het beste mee om kan gaan worden gedeeld. 

TeksT AnAlyse vAn PATiënTen fOrA

In	de	loop	der	jaren	wordt	heel	veel	waardevolle	infor-
matie	door	de	patiënten	met	hun	ervaringsdeskundig-
heid	in	het	forum	opgeslagen.	Alleen	is	die	niet	zo	
gemakkelijk	terug	te	vinden.	Nieuwe	leden	op	het	forum	
beginnen	vaak	met	een	vraag	te	stellen,	ze	hebben	
meestal	net	de	diagnose	gekregen	en	weten	nog	heel	
weinig	van	GIST.	Lotgenoten	beantwoorden	de	vraag.	
Maar	dezelfde	of	een	soortgelijke	vraag	zal	in	het	
verleden	al	vaker	gesteld	zijn.	Hoe	mooi	zou	het	zijn	als	
je	in	één	keer	de	samenbundeling	van	al	die	antwoorden	
zou	kunnen	zien.	

Niet	alleen	voor	patiënten,	ook	voor	medisch	specialis-
ten	en	onderzoekers	is	waardevolle	informatie	te	vinden	
op	een	forum,	met	name	over	bijwerkingen	en	de	
kwaliteit	van	leven	die	patiënten	ervaren.	Daarbij	gaat	
het	natuurlijk	niet	om	de	ervaringen	van	individuele	
patiënten,	maar	om	de	geaccumuleerde	informatie	van	
alle	deelnemers	op	het	forum.	Tekst	analyse,	ook	wel	
tekst	mining	genoemd,	is	erop	gericht	om	die	waarde-
volle	informatie	uit	de	discussies	te	destilleren.	

vervOlg PrOjecT meT subsidie vAn heT sidn fOnds

Nadat	vorig	jaar	door	TNO	een	proof	of	concept	met	
succes	was	uitgevoerd	zijn	we	op	zoek	gegaan	naar	
een	financier	voor	een	groter	project.	Met	succes.	Het	
SIDN-fonds	verleende	ons	project	een	subsidie.	Het	
SIDN-fonds	ondersteunt	vernieuwende	internetprojecten	
die	het	verschil	kunnen	maken.	Projecten	met	lef,	
disruptieve	potentie	en	maatschappelijke	meerwaarde.	
Ons	project	voldeed	aan	de	criteria	en	we	ontvingen	het	

Het Patienten Forum 
Miner project
Om	een	positieve	bijdrage	te	leveren

TEKST:	GERARD	VAN	OORTMERSSEN

maximale	subsidie	bedrag	van	e	75.000.	Samen	met	
eigen	bijdragen	van	TNO,	de	Radboud	Universiteit	en	
patiëntenorganisaties	leverde	dat	een	totaal	budget	van	€	
e 136.000	op.	Bovendien	wordt	veel	tijd	geïnvesteerd	
door	vrijwilligers	van	de	Contactgroep	GIST	en	enkele	
andere	kankerpatiënten	organisaties	binnen	NFK.	We	
hebben	het	project	uitgebreid	van	Contactgroep	GIST	
naar	de	hele	federatie	van	kankerpatiënten	organisaties	
NFK,	zodat	alle	NFK	leden	kunnen	profiteren	van	de	resul-
taten.	Bovendien	kunnen	we	zo	gemakkelijk	ervaringen	
en	informatie	met	elkaar	delen.	De	software	zal	binnen	
dit	project	verder	worden	uitgewerkt.	Het	is	de	bedoeling	
dat	aan	het	eind	van	het	project	een	eenvoudige	versie	
van	de	Patient	Forum	Miner	beschikbaar	komt	om	in	
discussiefora	te	worden	ingebouwd,	zodat	deelnemers	
aan	een	forum	er	zelf	mee	aan	de	slag	kunnen.	

'Hoe mooi zou het zijn als je in 
één keer de samenbundeling van al 
die antwoorden zou kunnen zien.'

Als	eerste	activiteit	is	er	door	deskundigen	van	TNO	
op	het	gebied	van	privacy	van	medische	gegevens	een	
privacy	beleid	opgesteld.	We	gaan	zorgvuldig	om	met	alle	
informatie:	alle	discussies	worden	geanonimiseerd	en	er	
zijn	regels	opgesteld	voor	het	opslaan	van	gegevens	en	
over	de	toegang	tot	gegevens.	

Een	belangrijke	uitbreiding	die	we	willen	realiseren	is	
het	automatisch	samenvatten	van	discussies.	Dat	is	nog	
een	moeilijke	opgave	voor	computers.	Suzan	Verberne,	
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onderzoeker	aan	de	Radboud	Universiteit,	is	met	dit	
onderdeel	bezig.	De	software	die	hiervoor	gebruikt	
wordt	is	zogenaamde	lerende	software.	De	software	
moet	door	mensen	getraind	worden	om	de	taak	aan	
te	kunnen.	Een	aantal	mensen	geven	aan	welke	zinnen	
zij	belangrijk	vinden	in	een	discussie.	Bij	de	Radboud	
Universiteit	zijn	hiervoor	studenten	ingeschakeld.	
Maar	ook	vrijwilligers	van	ons	zijn	ingeschakeld,	je	
hebt	ervaringsdeskundigen	nodig,	studenten	weten	
niet	wat	voor	kankerpatiënten	belangrijk	is.		

Er	wordt	nauw	samengewerkt	met	de	Borstkanker-
vereniging	en	met	Olijf,	de	organisatie	voor	patiënten	
met	gynaecologische	kankers.	Deze	beide	organisaties	
stellen	hun	forum	ter	beschikking	voor	analyse	en	
vrijwilligers	van	die	organisaties	worden	betrokken	om	
mee	te	denken	over	gebruikersaspecten	en	specifieke	
deskundigheid	in	te	brengen.	

Werksessie bij TnO

Op	21	juni	is	er	een	werksessie	belegd	bij	TNO	in	Den	
Haag.	Een	team	van	zes	mensen	heeft	hier	een	hele	dag	
samengewerkt	aan	het	project:	Stephan	Raaijmakers,	
Maya	Sappelli	en	Erik	Boertjes,	het	TNO	team,	Suzan	
Verberne	van	de	Radboud	Universiteit,	Paul	van	Kampen	
en	ikzelf	van	de	Contactgroep.	Het	is	belangrijk	om	
regelmatig	met	elkaar	de	klokken	gelijk	te	zetten,	maar	
ook	om	met	alle	betrokkenen	een	aantal	voorbeelden	
door	te	exerceren.	Zo	zijn	we	op	deze	dag	met	elkaar	
bezig	geweest	om	ervaring	op	te	doen	met	het	samen-
vatten	van	discussies,	hebben	we	geoefend	met	de	
miner	software	en	hebben	we	ons	bezig	gehouden	met	
de	vraag	hoe	we	een	goede	database	met	Nederlandse	
medische	begrippen	kunnen	samenstellen.	Ook	heeft	op	
die	dag	nog	overleg	plaats	gevonden	met	een	vertegen-
woordiger	van	Olijf	om	zo	snel	mogelijk	met	het	forum	
van	Olijf	aan	de	slag	te	kunnen.

verslag
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eersTe vOOrbeelden vAn TOePAssingen

Vanaf	het	begin	van	ons	project	is	er	contact	geweest	
met	GIST-specialisten.	Zij	zijn	op	de	hoogte	van	onze	
plannen	en	denken	mee.	Sheima	Farag,	onze	medisch	
adviseur,	is	lid	van	het	projectteam.	Na	de	proof	of	
concept,	toen	zichtbaar	werd	wat	de	mogelijkheden	van	
deze	aanpak	zijn,	werden	al	de	eerste	vragen	geformu-
leerd	door	enkele	GIST-specialisten.	Onder	andere	kregen	
we	een	vraag	over	de	bijwerkingen	bij	de	dosering	van	
800	mg	imatinib.	Uit	een	analyse	van	de	discussies	op	
het	internationale	GIST-forum	kwam	naar	voren	dat	bij	
splitsing	van	de	dosis,	dus	twee	maal	per	dag	400	mg	in	
plaats	van	eenmaal	800	mg,	de	bijwerkingen	over	het	
algemeen	als	minder	ernstig	worden	ervaren.	Een	mooi	
voorbeeld	van	een	concreet	resultaat.	

Een	ander	voorbeeld	betreft	het	project	over	patiënten	
participatie	van	het	Erasmus	MC	waarin	we	als	Contact-
groep	GIST	participeren.	We	zijn	gevraagd	om	onder-
werpen	voor	de	onderzoeksagenda	aan	te	dragen.	De	
discussies	op	ons	eigen	forum	en	op	de	internationale	
fora	geven	een	goed	beeld	van	wat	er	onder	patiënten	
leeft.	Op	grond	van	dat	beeld	hebben	we	een	lijst	met	
13	mogelijke	onderwerpen	voor	onderzoek	opgesteld.	
Die	lijst	is	via	de	digitale	nieuwsbrief	aan	alle	leden	van	
de	Contactgroep	voorgelegd	met	de	vraag	welke	drie	
onderwerpen	de	hoogste	prioriteit	zouden	moeten	
krijgen	en	waarom.	Ook	was	er	de	mogelijkheid	om	
een	onderwerp	toe	te	voeten	dat	nog	niet	op	de	lijst	
stond.	We	hebben	in	totaal	75	reacties	ontvangen,	
een	prachtige	oogst	die	we	binnenkort	met	het	
Erasmus	MC	gaan	bespreken.

ZichTbAArheid

Op	diverse	bijeenkomsten	zijn	inmiddels	presentaties	
gegeven	over	ons	project.	Recent	was	dat	onder	meer	
in	Barcelona	tijdens	de	New	Horizons	GIST	meeting	(zie	
elders	in	dit	magazine),	tijdens	een	symposium	bij	het	
AMC	in	Amsterdam	en	op	een	symposium	over	het	thema	
Citizen	Science	bij	de	KNAW	(Koninklijke	Nederlandse	
Academie	van	Wetenschappen)	in	Amsterdam.	De	reacties	
zijn	heel	positief.	De	moderne	technieken	die	we	gebrui-
ken	zijn	heel	krachtig	en	bieden	veel	mogelijkheden,	ook	
voor	andere	ziektes	en	op	andere	terreinen.	Wat	in	ons	
project	bijzonder	is,	is	dat	het	initiatief	bij	de	patiënten	
ligt	en	dat	patiënten	waardevolle	informatie	kunnen	
leveren.	Een	positieve	bijkomstigheid	is	dat	we	met	deze	
presentaties	ook	de	zichtbaarheid	vergroten	van	de	

onbekende	ziekte	GIST.	De	bijeenkomst	bij	de	KNAW	
bijvoorbeeld	werd	bezocht	door	200	wetenschappers	van	
uiteenlopende	disciplines.	Er	waren	maar	2	mensen	in	de	
zaal	die	vooraf	bekend	waren	met	GIST,	na	de	presentatie	
waren	het	er	198	meer.	Diverse	mensen	en	organisaties	
hebben	naar	aanleiding	van	de	presentaties	al	contact	
met	ons	opgenomen	om	verder	te	praten	over	mogelijk-
heden	voor	samenwerking.	

mid-Term evAluATie

Op	27	juni	vond	de	mid-term	evaluatie	plaats	van	het	
Patiënten	Forum	Miner	project.	Op	het	kantoor	van	het	
SIDN	fonds	in	Arnhem	gaven	we	een	overzicht	van	de	
voortgang	tot	nu	toe.	De	subsidiegever	was	tevreden	en	
de	tweede	termijn	van	het	subsidie	bedrag	zal	binnen-
kort	worden	uitbetaald.	

PersPecTief vOOr vervOlgPrOjecTen

Het	huidige	door	SIDN	fonds	gesubsidieerde	project	
loopt	tot	1	december	dit	jaar.	Daarna	willen	we	graag	
verder	met	deze	ontwikkeling.	Aan	het	eind	van	dit	
project	hebben	we	bijvoorbeeld	de	mogelijkheid	om	
discussies	samen	te	vatten	door	de	belangrijkste	
zinnen	eruit	te	lichten.	

Een	volgende	stap	zou	zijn	dat	de	hele	discussie	wordt	
samengevat	in	een	paar	zinnen	die	der	kern	weergeven	
en	door	de	computer	worden	gegenereerd.	Maar	ook	
willen	we	de	informatie	uit	de	discussie	fora	gaan	
combineren	met	informatie	uit	de	medische	literatuur	
en	met	registraties	van	medische	gegevens	van	patiënten	
zoals	bijvoorbeeld	opgesteld	door	de	Life	Raft	Group.	
We	praten	al	met	de	Life	Raft	Group	over	de	mogelijkheid	
van	een	samenwerkingsproject.	Daarnaast	zijn	we	in	
gesprek	met	vier	patiëntenorganisaties	(Stichting	
Hematon,	de	Borstkankervereniging,	Stichting	Melanoom	
en	de	Belangenvereniging	Von	Lippel	Lindau)	over	een	
project	dat	gericht	is	op	het	gecombineerd	inzetten	van	
de	Patiënten	Forum	Miner	met	een	enquête-instrument	
waarmee	gerichte	vragen	aan	groepen	patiënten	kunnen	
worden	gesteld.	Dit	project	wordt	gefinancierd	met	
vouchers	van	het	ministerie	van	VWS	en	zou	in	2017	
en	2018	uitgevoerd	worden.	De	vooruitzichten	zijn	
veelbelovend	en	ik	hoop	dat	deze	activiteit	een	positieve	
bijdrage	gaat	leveren	aan	het	leven	van	lotgenoten	met	
GIST	en	andere	kankers.	En	ik	hoop	ook	dat	dit	patiënten	
(nog	meer)	zal	stimuleren	om	actief	hun	kennis	en	
ervaringen	op	discussie	fora	te	delen!
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V.l.n.r.	Paul	van	Kampen,		Gerard	van	Oortmerssen,	Suzan	Verberne,	Maya	Sappelli,	Erik	Boertjes	en	Stephan	Raaijmakers
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ArjA, je benT Per 1 juli benOemd Als direcTeur-besTuur-

der vAn levenmeTkAnker (vAnAf die dATum Overigens 

Weer nfk genOemd). Wij Willen OnZe AchTerbAn grAAg 

meT jOu kennis lATen mAken. verTel eens ieTs Over jeZelf.

In	het	Magazine	Leven	met	GIST	volg	ik	met	belangstel-
ling	het	feuilleton	“herstructurering	Leven	met	Kanker”,	
waarin	Ton	Jansen	uitvoerig	rapporteert	over	de	
ontwikkelingen	binnen	de	organisatie.	Daarom	vind	
ik	het	leuk	dat	ik	mij	hier	aan	u	mag	voorstellen:	
Arja	Broenland,	ik	ben	45	jaar	en	woon	met	mijn	
drie	kinderen	van	12,	14	en	16	jaar	in	de	bossen	van	
Apeldoorn	nabij	het	Loo.	Mijn	tweede	land	is	Zweden,	
daar	heb	ik	gewoond	en	gestudeerd,	en	ik	kom	er	
graag	zo	vaak	mogelijk.	Ik	houd	van	buiten	zijn.

hAd je Al ervAring in de OncOlOgische ZOrg  

vOOrdAT je nAAr nfk kWAm?

Na	mijn	studie	bestuurskunde	in	Leiden	en	Zweden	ben	
ik	mijn	werkzame	leven	begonnen	als	consultant	bij	
KPMG,	waar	ik	werkte	voor	ministeries.	De	politiek-
maatschappelijke	dynamiek	intrigeerde	me,	daarom	
maakte	ik	de	overstap	naar	het	ministerie	van	VWS.	
Als	adviseur	van	minister	Els	Borst	leerde	ik	veel	over	
de	verschillende	onderwerpen	in	de	gezondheidszorg	
en	hoe	de	hazen	lopen.	Na	het	vertrek	van	Els	Borst	
werden	er	landelijke	programma’s	per	aandoening	
opgezet.	Zo	moest	er	voor	kanker	ook	een	landelijk	
programma	komen.	Dat	wilde	ik	graag	doen.	Als	
programma	manager	van	het	Nationaal	Programma	
Kankerbestrijding	heb	ik	het	oncologisch	veld	en	de	
belangen	van	alle	partijen	goed	leren	kennen.	Els	

Een hechte, sterke 
kankerpatientenorganisatie
In	gesprek	met	Arja	Broenland	

Borst,	die	inmiddels	was	aangetreden	als	voorzitter	
van	de	Nederlandse	Federatie	van	Kankerpatiënten-
organisaties	NFK,	heeft	op	de	achtergrond	nog	een	
grote	rol	gespeeld.	We	zaten	regelmatig	aan	de	koffie	
in	een	restaurant	op	Utrecht	CS	om	strategieën	uit	te	
denken.	Het	patiëntperspectief	stond	toen	nog	lang	
niet	zo	op	de	agenda	bij	de	ziekenhuizen,	medisch	
specialisten	en	zorgverzekeraars	als	nu.	De	ervaring	die	
ik	toen	heb	opgedaan	komt	mij	in	mijn	huidige	functie	
als	directeur-bestuurder	van	de	NFK	goed	van	pas.	De	
enorme	belangen	in	de	kankerzorg	zijn	in	de	tussen-
liggende	dertien	jaren	niet	veel	veranderd.	In	deze	
tussentijd	heb	ik	nog	een	uitstapje	gemaakt	naar	een	
grote	zorgverzekeraar,	Zilveren	Kruis	Achmea,	waar	ik	
innovatieprojecten	deed	op	het	gebied	van	oncologische	
zorg.	Wat	mij	daarna	deed	besluiten	om	mijn	eigen	
adviesbureau	op	te	richten	gericht	op	oncologische	zorg.	

je kWAm in OkTOber vOrig jAAr sAmen meT  

bAs ruTgers Als inTerim direcTie. Welke OmslAg  

mOesT er gemAAkT WOrden?

In	de	zomer	van	2015	werd	ik	gevraagd	om	te	solliciteren	
voor	de	functie	van	interim	directeur,	om	de	door	de	
leden	van	de	federatie	gewenste	herstructurering	te	
leiden.	Het	leek	mij	een	uitdagende	en	ook	omvangrijke	
klus.	In	oktober	2015	ben	ik	gestart.	De	nadruk	van	de	
herstructurering	lag	op	een	goed	functionerend	bureau	
en	de	invoering	van	een	nieuw	bestuursmodel	(van	
een	bestuur	naar	een	Raad	van	Toezicht).	Daaromheen	
hebben	we	ook	een	start	gemaakt	met	de	professionali-
sering	van	de	belangenbehartiging.	Daarbij	kwam	ook	
de	naam	van	de	beweging	“Levenmetkanker”	aan	de	
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orde.	Voor	de	buitenwereld	is	het	duidelijker	als	een	
federatie/koepel	en	de	kankerpatiëntenorganisaties	
(kpo’s)	in	de	belangenbehartiging	niet	dezelfde	naam	
voeren.	Daarom	is	ervoor	gekozen	om	voor	de	koepel	
terug	te	gaan	naar	de	naam	NFK.	Andere	activiteiten	die	
veel	aandacht	opeisen	zijn	de	relatie	met	onze	grootste	
subsidiegever	KWF	Kankerbestrijding,	de	verhouding	
met	KankerNL	en	KWF	ten	aanzien	van	de	informatie-
voorziening	en	onze	relatie	met	IKNL	en	de	NPCF.

de fAse vAn hersTrucTurering is nu grOTendeels 

AfgerOnd en je TreedT Per 1 juli AAn Als "geWOOn" 

direcTeur. dAT mOeT Wel beTekenen dAT heT vAn beide 

kAnTen bevAlT. WAT mOTiveerT jOu Om Te blijven?

Na	acht	maanden	komen	we	aan	het	einde	van	de	
interim	opdracht.	In	vergaderingen	bij	de	NFK	en	
contacten	met	de	kpo’s	bemerk	ik	een	goede	en	posi-
tieve	sfeer,	waarin	meer	ruimte	is	voor	de	kpo’s	om	
elkaar	beter	te	leren	kennen,	te	discussiëren	en	te	
ontdekken	dat	er	veel	is	wat	elkaar	bindt.	Samenwer-
king	en	verbinding	is	de	kracht	van	onze	federatie.	Het	
maakt	onze	leden	sterker,	waardoor	de	stem	van	(ex-)
kankerpatiënten	en	hun	naasten	beter	wordt	gehoord.	
Wat	ik	verder	zie	is	dat	er	enorm	gedreven	mensen	op	

professionele	en	vrijwillige	basis	zich	dag	en	nacht	
inzetten	voor	de	belangen	van	kankerpatiënten.	We	zijn	
een	organisatie	waarin	de	menselijkheid	centraal	staat.	
En	ik	ben	blij	om	te	zien	dat	de	mensen	op	‘het	bureau’,	
hoewel	er	na	de	herstructurering	30%	minder	collega’s	
werken,	weer	plezier	hebben	in	hun	werk	voor	de	kpo’s	
en	dat	het	gevoel	van	‘samen’	terugkomt.	

WAT Wil je Over drie jAAr bereikT hebben?

We	zijn	er	nog	niet.	Dit	soort	processen	heeft	tijd	
nodig.	Daarom	vind	ik	het	een	eer	dat	de	ALV	mij	heeft	
gevraagd	om	een	aantal	jaren	te	blijven	als	eerste	
directeur-bestuurder	per	1	juli.	Dat	betekent	dat	ik	
mijn	adviesbureau	even	op	non-actief	stel	om,	met	
plezier	en	energie,	mijn	volledige	aandacht	te	geven	
aan	de	kpo’s,	de	federatie	en	de	ingezette	verbeteringen.	
Met	als	stip	op	de	horizon	een	hechte,	sterke	kanker-
patiëntenorganisatie,	die	gehoord	wordt	als	de	stem	
van	(ex)	kankerpatiënten	en	hun	naasten.	Ik	zou	het	
mooi	vinden	als	de	kpo’s,	ondersteund	door	de	federatie,	
nog	meer	samen	kunnen	doen.	Leven	met	GIST	laat	
zien	dat	dat	mogelijk	is,	door	ook	met	verwante	kleine	
verenigingen	in	overleg	te	zijn	over	samenwerking	en	
elkaar	versterken.	

TEKST:	GERARD	VAN	OORTMERSSEN

IntervIew
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De Contactgroep GIST  
en de vrijwilligers

Bijna	de	helft	van	de	leden	bezoekt	jaarlijks	de	Contact-
dag.	Sommigen	willen	juist	liever	niet	te	veel	met	GIST	
geconfronteerd	worden	en	bezoeken	af	en	toe	de	
website	en	het	forum.	Anderen	zijn	juist	zeer	actief	op	
het	forum,	wisselen	informatie	uit	en	vinden	steun	bij	
elkaar.	Weer	anderen	voelen	zich	sterk	betrokken	en	
willen	graag	een	deel	van	hun	tijd	beschikbaar	stellen	
voor	de	contactgroep	en	voor	lotgenoten,	al	of	niet	lid.	
Over	hen,	gaat	dit	artikel

Alle	bestuurlijke	en	uitvoerende	werkzaamheden	worden,	
met	steun	van	onze	koepelorganisatie	LMK	verricht	door	
leden	van	de	Contactgroep	GIST	en	de	meeste	daarvan	
zijn	zelf	GIST-patiënten.	Zij	hebben	zich	beschikbaar	
gesteld	als	vrijwilliger	en	zij	zorgen	voor	de	website,	
houden	het	Forum	in	de	lucht,	verzorgen	de	digitale	
nieuwsbrief	en	redigeren	ons	magazine	‘Leven	met	GIST’.		
De	jaarlijkse	contactdag	wordt	door	een	groep	van	
vrijwilligers	georganiseerd	en	al	geruime	tijd	is	er	een	
(telefonische)	hulpdienst	actief.	Er	is	iemand	die	de	
(internationale)	literatuur	bij	houdt	en	de	onderzoeken	
die	over	GIST	verschijnen,	wat	weer	leidt	tot	actuele	
informatie	die	via	website,	forum	en	artikelen	in	
het	magazine	worden	verspreid.	Ook	deelname	aan	
bijenkomsten	en	congressen	in	binnen-	en	buitenland	
leveren	veel	actuele	informatie	op.	

Zo	is	er	gaandeweg	een	groep	van	betrokken	mensen	
ontstaan	die	slechts	elkaar	kenden	via	de	e-mail	en	de	

jaarlijkse	contactdagen.	De	behoefte	aan	nader	contact	
werd	steeds	meer	voelbaar	en	daarom	is	er	vorig	jaar	
augustus	voor	het	eerst	een	vrijwilligersdag	gehouden,	
waarbij	alle	vrijwilligers	die	in	die	daarvoor	in	de	
gelegenheid	waren	aanwezig	zijn	geweest	in	een	infor-
mele	huiselijke	sfeer	in	een	landelijke	omgeving.	Het	was	
een	geweldige	ervaring,	waarbij	de	mensen	allereerst	
persoonlijk	kennis	maakten,	ervaringen	uitwisselden	en	
elkaar	informeerden	over	hun	vrijwilligersactiviteiten.	
Het	bestuur	gaf	onder	meer	uitleg	over	het	beleid	en	de	
wens	daar	de	vrijwilligers	meer	bij	te	betrekken	wat	weer	
leidde	tot	levendige	discussies.	Het	beviel	de	deelnemers	
zo,	dat	besloten	werd	om	twee	maal	per	jaar	zo’n	
bijeenkomst	te	organiseren.	Op	12	maart	van	dit	jaar		
was	de	tweede	maal	en	op	13	augustus	zal	de	derde	
vrijwilligersdag	plaats	hebben.

Het kan zijn dat u het eigenlijk wel 
zou willen, maar aarzelt, wat meer zou 
willen weten wat het allemaal inhoudt.

Alles	bij	elkaar,	inclusief	bestuur	zijn	er	ongeveer		
20	vrijwilligers	actief.	Om	alle	activiteiten	vol	te	houden	
en	verder	te	ontwikkelen	zijn	er	dringend	meer	mensen	
nodig.	Er	zijn	taken	zoals	de	voorbereiding	van	de	
Contactdag	waarvoor	een	vaste	groep	actief	is.	Er	zijn	
andere	belangrijke	taken	die	door	één	of	twee	mensen	
worden	uitgevoerd	en	dat	maakt	de	continuïteit	heel	

De	Contactgroep	GIST	is	de	enige	organisatie	van	en	voor	GIST-patiënten	en	hun	naasten.	Er	zijn	meer		
dan	300	mensen	bij	aangesloten.	Zij	vormen	een	hechte	en	trouwe	groep,	die	blijkens	de	enquêtes	de		
diensten	en	werkzaamheden	van	de	contactgroep	op	prijs	stellen.	
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kwetsbaar.	Daarom	doen	hierbij	een	beroep	op	U,	leden	
van	de	contactgroep	GIST	om	mee	te	helpen.	Hebt	u	
redactionele	vaardigheden	en	zou	u	mee	willen	werken	
aan	ons	blad	‘Leven	met	GIST’	en/of	de	digitale	nieuws-
brief?	Hebt	u	belangstelling	voor	ICT	en	wilt	u	mee	
helpen	de	website	of	het	forum	in	de	lucht	te	houden?	
Wilt	u	liever	rechtstreeks	iets	doen	voor	mensen	die	de	
diagnose	GIST	hebben	gekregen,	hen	te	woord	staan	met	
een	bemoedigend	woord	via	telefoon	of	e-mail?
Het	kan	zijn	dat	u	het	eigenlijk	wel	zou	willen,	maar	
aarzelt,	wat	meer	zou	willen	weten	wat	het	allemaal		
inhoudt.	Dan	kunt	u	het	volgende	doen:

Op	de	vrijwilligersdag	bent	u	van	harte	welkom	en	kunt		
u	in	een	ongedwongen	sfeer	meer	vernemen	over	alle	
activiteiten	en	zaken	die	nu	spelen	en	kennis	maken	met	
alle	aanwezige	vrijwilligers.	Het	leidt	zeker	niet	tot	enige	
verplichting,	maar	gegarandeerd	dat	u	een	prettige	en	
zeer	informatieve	dag	zal	beleven.	Mocht	u	tot	op	grond	
van	het	gesprek	met	de	secretaris	of	uw	bezoek	aan	de	
vrijwilligersdag	tot	de	conclusie	komen	dat	u	zich	op	een	
of	andere	manier	voor	de	Contactgroep	wilt	inzetten,	
weet	dan	dat	u	iets	heel	nuttigs	doet	voor	andere	
mensen,	uw	lotgenoten	(al	of	niet	lid	van	de	Contact-
groep	en	uiteindelijk	ook	voor	u	zelf.

TEKST:	TON	JANSEN

uIt de ContaCtgroep gIst

Hebt u redactionele 

vaardigheden
en zou u mee willen werken?

Wilt	u	mee	helpen	de	website	of	het	forum		in	de	lucht	te	houden?

Zou	u	mee	
willen	helpen?

Zou u mee willen werken aan onze digitale nieuwsbrief?

	 Bellen	met	de	secretaris	van	ons	bestuur,		
Hendrik	van	Rooijen	voor	een	oriënterend	gesprek,	

	 T	054-686	59	37

	 Bellen	met	de	vicevoorzitter	van	ons	bestuur,		
Ton	Jansen	om	u	op	te	geven	voor	de	vrijwilligersdag	
van	13	augustus.	T	0418-581	467	
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TEKST:	TON	JANSEN

verslag

New Horizons 2016
De	conferentie	van	

“Wij allen zijn betrokken bij GIST en gezamenlijk delen 
wij die ene wens: Het verbeteren van het leven en de 
vooruitzichten van allen die getroffen zijn door GIST, 
ongeacht hun herkomst. Om die reden komen wij, de 
patiëntenorganisaties, de klinisch specialisten en de 

farmaceuten elk jaar vanuit de hele wereld bijeen om  
met elkaar te overleggen, ervaringen uit te wisselen 
van elkaar te leren.

De GIST New Horizons Conferentie heeft zich ontwikkeld 
tot een wezenlijke factor voor de patiëntenorganisaties, 
de belangenbehartigers vanuit de internationale 
GIST- gemeenschap. We komen samen om ons te 
verstaan met top-experts en we krijgen informatie 
over de laatste medische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen op gebied van GIST en we kunnen 
als patiëntenorganisaties ervaringen uitwisselen waar 

het gaat om ondersteuning en belangenbehartiging”

Barcelona.	Uit	26	landen	kwamen	de	52	deelnemers,	
vertegenwoordigers	van	de	patiëntenorganisaties,	
GIST-specialisten,	wetenschappers	en	functionarissen	
van	Novartis,	Pfizer	en	Bayer.	Namens	de	Contactgroep	
GIST	hebben	onze	voorzitter	Gerard	van	Oortmerssen	en	
ik	deelgenomen	aan	de	conferentie	en	hiervan	willen	wij	
kort	verslag	doen,	waarbij	Gerard	de	inhouden	van	de	
lezingen	heeft	weergegeven	en	ik	een	sfeerindruk	en	de	
entourage	van	de	conferentie	voor	mijn	rekening	neem.

Op	woensdag	18	mei	kwamen	in	de	loop	van	de	middag	
de	eerste	gasten	aan,	hartelijke	begroetingen	van	oude	
bekenden,	kennismaking	met	wie	je	voor	het	eerst	zag.	
Tapas	en	allerlei	dranken	op	het	zonnig	terras	van	het	
hotel;	al	spoedig	was	het	een	geanimeerd	samenzijn	en	
werden	de	nieuwe	banden	gesmeed	en	oude	aangehaald.
Het	was	een	groot	en	modern	hotel,	niet	ver	de	kust,	
aan	de	noordkant	van	Sitges.	Veel	glas,	blinkend	marmer,	
ruime	luxe	kamers	en	een	groot	restaurant	met	diverse	
buffetten.	Een	beetje	gelikt	allemaal.	Alleen	de	confe-
rentiezaal	waarin	we	al	die	tijd	verbleven	was	sober	en	
standaard,	onder	de	grond,	zonder	ramen	en	daglicht.	
Prof.	Peter	Reichardt,	dagvoorzitter	vatte	het	bij	de	
opening	van	de	ochtendzitting	op	19	mei	het	een	beetje	

Dit	is	(vrij	vertaald	uit	het	Engels)	een	alinea	uit	de	
welkomstbrief	die	wij	in	onze	congresmap	aantroffen.	
Van	18	tot	21	mei	dit	jaar	werd	de	jaarlijkse	conferentie	
New	Horizons	gehouden	in	Sitges,	niet	ver	van	
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cynisch	als	volgt	samen:	Zoeken	we	met	zorg	een	
van	de	mooiste	landen	uit	voor	onze	conferentie,	een	
van	de	mooiste	vakantiebestemmingen	in	het	mooiste	
seizoen	van	het	jaar	en	dan	gaan	we	in	de	lelijkste	
vergaderzaal	zitten	die	overal	op	elke	andere	lelijke	
plek	in	de	wereld	zou	kunnen	staan!	Waarom	verplaat-
sen	we	onze	zittingen	niet	naar	het	strand.	Wel	gelach	
maar	we	deden	het	niet.	We	bleven	in	de	zaal,	ochtend	
middag	tot	de	vroege	avond.	Alleen	op	vrijdagavond	
zijn	we	naar	het	centrum	van	Sitges	gelopen	voor	een	
extern	diner.

We	kwamen	echter	voor	serieuze	zaken	en	daar	hebben	
we	ons	met	volle	aandacht	aan	gewijd.	Van	de	inhoudt	
van	de	voordrachten	doet	Gerard	als	volgt	verslag:

Donderdag 19 mei.
De	eerste	sessie	was	gewijd	aan	de	analyse	van	mutaties.	
Goede	bepaling	van	de	afwijkingen	in	het	DNA	is	van	
groot	gelang	voor	de	behandeling:	niet	alle	mutaties	
zijn	bijvoorbeeld	even	gevoelig	voor	imatinib.	Bij	
de	PDGFRA	D842V	mutatie	wordt	volgens	de	richtlijn	
bijvoorbeeld	geen	imatinib	voorgeschreven.	Bij		
sommige	mutaties	wordt	weer	een	hogere	dosis		
gegeven.	In	de	middagsessie	gaf	de	oncologe	
Breelyn	Wilky,	collega	van	de	bekende	GIST-specialist	
dr.	Jonathan	Trent	in	Miami,	een	uiteenzetting	over	
nieuwe	ontwikkelingen	in	GIST-onderzoek	en	een	zeer	

uitgebreid	overzicht	van	klinische	trials	met	nieuwe	
medicijnen	met	exotische	namen: masitinib, pazopanib, 
cabozantinib, dasatinib,....

Tot	nu	toe	is	er	geen	medicijn	dat	werkt	voor	de	
PDGFRA	D842V	mutatie.	Er	worden	nu	proeven	genomen	
met	twee	nieuwe	medicijnen,	crenolanib	en	BLU285,	
die	veelbelovend	zijn	voor	die	bijzondere	mutatie.	Wij		
doen	trouwens	ons	uiterste	best	om	op	onze	website		
een	volledig	overzicht	van	klinische	trials	die	voor	ons	
interessant	zijn	te	geven.	Ook	was	er	een	interessante	
lezing	over	het	Europese	MITIGATE	project,	waarover		
u	in	het	vorige	nummer	van	ons	Magazine	heeft	kunnen	
lezen.	In	de	avond	bleven	we	voor	de	maaltijd	in	het	
hotel,	een	gelegenheid	voor	een	ieder	om	nog	wat	te	
kunnen	netwerken.

Vrijdag 20 mei
Op	de	vrijdag	konden	we	onze	kennis	van	GIST	en	de	
behandeling	van	GIST-testen.	Drie	GIST-specialisten,		
dr.	Bernd	Kasper	en	dr.	Peter	Reichardt	(de	auteur	van	
ons	Patiëntenboek)	uit	Duitsland	en	dr.	Javier	Martin	
Broto	uit	Spanje	namen	op	een	interactieve	manier	
concrete	ziektegeschiedenissen	met	ons	door.	Daarna	
was	er	nog	een	lezing	door	iemand	van	de	EMA,	de	
Europese	Autoriteit	voorgoedkeuring	van	geneesmid-
delen,	over	zogenaamde	generics.	Over	enkele	jaren	
loopt	het	patent	op	Glivec	in	Europa	af	en	dan	kunnen	
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andere	fabrikanten	ook	imatinib	op	de	markt	brengen.	
Die	“generics”	zullen	aan	eisen	moeten	voldoen	om	
ervoor	te	zorgen	dat	ze	dezelfde	werking	hebben	als	
Glivec.Zoals	al	gezegd	zijn	we	in	de	vroege	avond	langs	
de	kustweg	naar	Sitges	gewandeld	waar	we	in	een	goed	
restaurant	aan	de	voet	van	de	kerk	een	avond	lang	
genoten	van	Italiaanse	en	Spaanse	gerechten.

Zaterdag 21 mei
Op	de	zaterdagochtend	gaf	Peter	Reichardt	een	uitge-
breid	college	over	immunotherapie.	Dit	wordt	gezien	als	
een	nieuwe,	veelbelovende	benadering	van	kanker,	maar	
immunotherapie	bij	kanker	heeft	een	geschiedenis	van	
meer	dan	150	jaar!	De	presentatie	van	Peter	Reichardt	
was	erg	interessant.	De	werking	van	ons	immuunsysteem	
is	heel	erg	complex,	en	de	ontwikkeling	van	immuno-
therapie	is	dan	ook	bijzonder	ingewikkeld.	We	moeten	
realistisch	zijn	en	geen	overspannen	verwachtingen	
hebben.	Als	immunotherapie	voor	GIST	een	nieuwe	optie	
is,	zal	het	nog	lang	duren	voordat	deze	therapie	toege-
past	kan	worden	Op	dit	moment	wordt	het	toegepast	bij	
melanoma	en	sommige	vormen	van	longkanker.	Daar	zijn	
successen	geboekt.	Maar	GIST	is	een	heel	andere	vorm	
van	kanker.

Er	wordt	wel	gedacht	dat	als	mensen	kanker	krijgen		
dat	er	dan	iets	met	ons	immuunsysteem	niet	in	orde		

is.	Maar	dat	blijkt	onzin.	Ook	mensen	met	een	perfect	
immuunsysteem	krijgen	kanker.	Het	probleem	zit	erin	
dat	ons	immuunsysteem	de	kankercellen	niet	kan	
herkennen.	Immuuntherapie	is	er	daarom	op	gericht	om	
kunstgrepen	uit	te	halen	waardoor	de	tumorcellen	wel	
herkend	worden.	En	dan	moet	er	nog	een	andere	truc	
uitgehaald	worden	om	te	voorkomen	dat	de	geactiveerde	
immuuncellen	ook	gezonde	cellen	gaat	vernietigen.
Een	belangrijk	verschil	tussen	GIST	en	veel	andere	
vormen	van	kanker	is	dat	GIST-tumoren	maar	een	of	
enkele	mutaties	hebben.	Daardoor	is	het	heel	moeilijk	
die	tumorcellen	te	herkennen.	Bij	melanoom	hebben	
de	tumorcellen	juist	heel	veel	mutaties,	zijn	daarom	
gemakkelijker	te	herkennen.	Na	de	koffiepauze	kregen	
patiëntenorganisaties	de	gelegenheid	zich	te	presente-
ren.	Zo	hoorden	we	verslagen	van	projecten	en	activitei-
ten	uit	Canada,	Latijns-Amerika,	Engeland,	Italië,	Kenia	
en	India.

De	bijdrage	uit	Nederland	was	de	presentatie	van	Gerard	
van	Oortmerssen	die	verslag	deed	van	zijn	onderzoek	
naar	uitingen	van	patiëntenervaringen	op	fora.	Ik	merkte	
dat	zijn	onderzoek	gestaag	vordert,	want	hij	kan	steeds	
meer	details	en	resultaten	laten	zien.	Uit	de	reacties	en	
vragen	uit	de	zaal	bleek	grote	belangstelling	voor	het	
project,	wat,	door	de	diverse	contacten	die	Gerard	heeft	
gelegd,	stellig	zal	leiden	tot	verdere	internationale	
informatie-uitwisseling	en	samenwerking.

Het	werd	tijd	om	de	koffers	te	pakken	en	op	weg	te	gaan	
naar	het	vliegveld.	Voordien	zat	ik	nog	met	Gerard	even	
in	het	hotel	en	we	keken	uit	op	een	olijfboom	in	de	
binnenplaats	en	hij	raakte	daar	helemaal	van	gefasci-
neerd.	Een	prachtige,	grote	statige,	wijd	uitwaaierende	
olijfboom,	vol	in	het	groen	met	in	elkaar	verstrengelde	
stammen.	Hoe	oud	zou	die	zijn?	Tientallen	jaren?	
Misschien	wel	een	paar	eeuwen.	Niemand	van	het	
hotelpersoneel	die	het	wist.	Het	was	daar	ook	te	druk	
om	zich	daarin	te	verdiepen.

De oude olijfboom bleef onverstoord zichzelf en wij 
herinneren ons een leerzame en zinvolle conferentie  
van New Horizons.
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TEKST:	MARIANNE	SCHOUTE

IntervIew

Gonny, dank je wel!  

Om	maar	mee	te	starten:	Gonny	Panis,	52	jaar	jong	,	
getrouwd	met	Leon,	woonachtig	te	Dongen	met	twee	
dochters	en	een	zoon.	Gonny	is	in	het	dagelijks	leven	
werkzaam	voor	Herbalife	en	gediagnosticeerd	GIST-
patiënt	sinds	2007,	nu	gelukkig	schoon.	

Gonny vertelt
“In	februari	2007	werd	er	bij	mij	een	GIST-tumor	van	
3,5	cm	operatief	verwijderd,	waarvan	de	artsen	in	Breda	
zeiden	dat	het	goedaardig	was.	Ik	werd	met	deze	
informatie	naar	huis	gestuurd.	Thuis	ben	ik	op	aanraden	
van	iemand	op	het	internet	gaan	zoeken	en	las	daar	tot	
mij	grote	schrik	dat	GIST	altijd	kwaadaardig	is!	Daarop	
hebben	ze	wel	het	weefsel	opgestuurd	naar	Rotterdam	
en	ben	ik	voor	een	second	opinion	naar	Rotterdam	
geweest.	Dit	in	overleg	met	de	arts	in	Breda	die	mij	
geopereerd	had.	Echter,	deze	arts	voelde	zich	wel	
geagiteerd	bleef	er	in	eerste	instantie	bij	dat	het	dus	
goedaardig	was.	

Ik	hoor	nog	steeds	dat	ze	mensen	naar	huis	sturen	met	
de	conclusie	dat	het	goedaardig	is.	In	Rotterdam	dacht	
men	dat	ik	via	de	normale	procedure	doorgestuurd	was	
en	daar	bleek	dat	GIST	inderdaad	nooit	goedaardig	is.	
Dit	heeft	er	gelukkig	voor	gezorgd	heeft	dat	ik	daar	
onder	controle	kwam	te	staan,	wat	anders	in	Breda	niet	
gebeurd	was.	Gelukkig	is	het	gezwel	goed	weg	geope-
reerd	en	na	5	jaar	onder	controle	te	hebben	gestaan	
d.m.v.	scans	ben	ik	nu	schoon.”

“Via	mijn	zoektocht	in	2007	op	het	net	kwam	ik	uit	bij	
de	Contactgroep	GIST,	wat	toen	voornamelijk	nog	
bestond	uit	e-mailcontact.	Er	werd	een	penningmeester	

gevraagd	wat	ik	toen	een	poosje	gedaan	heb,	en	Ellen	
(van	Arem	de	Haas,	red.)	heeft	in	die	tijd	een	mooie	
website	gemaakt	en	het	forum	gestart.	In	de	loop	van	
de	tijd	had	ik	veel	telefonisch	contact	met	Ellen	en	er	
was	een	moment	dat	ik	door	kreeg	dat	Ellen	ermee	
wilde	stoppen.	Ik	heb	toen	gedacht:	ik	verzamel	zoveel	
mogelijk	info	om	het	forum	door	te	kunnen	zetten.	In	
2012	heb	ik	het	toen	overgenomen	van	Ellen.	Mijn	
eerste	project	was	in	2009	en	heb	ik	als	penningmees-
ter	de	ledenadministratie	opgeschoond	en	later	dus	ook	
het	Forum	beheer.	Dit	deed	ik	met	alle	liefde	en	plezier.	
Ik	checkte	iedere	dag	of	er	nieuwe	aanmeldingen	waren	
of	dat	er	misschien	iemand	overleden	was.	Ik	heb	dit	
ruim	3	jaar	met	voldoening	gedaan.	Eind	2015	werd	de	
animo	minder	en	kon	ik	het	niet	meer	opbrengen	om	
iedere	dag	het	forum	te	volgen.	Het	werd	me	allemaal	
wat	teveel	en	wilde	meer	tijd	in	mezelf	en	mijn	gezin	
gaan	steken	en	heb	ik	het	stokje	weer	doorgegeven.	
De	laatste	jaren	ben	ik	veel	bezig	met	me	persoonlijk	
te	ontwikkelen	en	stop	daar	meer	tijd	in.	Ik	geniet	nu	
iedere	dag	volop	doordat	ik	bewuster	ben	gaan	leven.	
Het	is	nu	Me-Time!			

Mijn	conclusie,	dappere	Gonny:	Welverdiend!	Geniet	
van	het	leven	immers	het	mooiste	geschenk	dat	je	
mag	krijgen	is	weer	een	nieuwe	dag	om	te	leven!	En	
namens	ons	allen:	dank	je	wel	voor	al	je	inzet	en	tijd	
die	je	in	alle	projecten	gestopt	hebt.	

Op	een	donderdagmiddag	tuf	ik	in	mijn	wagentje	door	Dongen	(Noord-Brabant).	
Gonny	is	lekker	in	de	tuin,	waar	we	elkaar	de	hand	schudden	en	heerlijk	in	het	
zonnetje	aan	de	tuintafel	plaats	nemen.	Er	wordt	wat	heen	en	weer	gekeuveld.	
Glaasjes	heerlijk	gezond	koud	water,	komkommertjes	en	tomaatjes	komen	op	
tafel	en	ondertussen	babbelen	we	gezellig	over	het	interview.		
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de Algemene ledenvergadering (Alv) van de  
patiëntenbeweging leven met kanker heeft, zoals  
ik in de vorige aflevering van het vervolgverhaal  
al schreef, de rijen gesloten en dat is tot nu toe  
steeds zo gebleven. 

De	samenwerking	wordt	hechter	en	met	voortvarend-
heid	werkt	men	aan	de	nieuwe	organisatie:	de	Neder-
landse	Federatie	van	Kankerpatiëntenorganisaties,	
afgekort	NFK.	Ja,	u	leest	het	goed.	We	zijn	weer	terug	
bij	de	oude	naam	omdat	dat	deze	vlag	bij	nader	inzien	
toch	beter	de	lading	dekt.	Het	is	de	interimdirectie	
zó		goed	gelukt	om	eenheid	te	bewerkstelligen	en	
perspectief	voor	de	nabije	toekomst	te	bieden,	dat	
de	ALV	aan	het	bestuur	heeft	gevraagd	om	een	poging	
te	wagen	om	voor	langere	tijd	de	interimdirecteur	
Arja	Broenland	aan	onze	organisatie	te	binden.	Dat	
is	gelukt,	tenminste	voor	de	komende	paar	jaar	zal	
zij	de	directeur-bestuurder	zijn.

De	nieuwe	statuten	zijn	ondertussen	vastgesteld	en	
daarmee	de	nieuwe	organisatievorm.	De	NFK	is	een	
vereniging	van	zelfstandige	Kankerpatiëntenorganisa-
ties	die	tezamen	een	federatie	vormen.	Het	hoogste		
en	beleidsbepalende	orgaan	is	de	ALV.	De	directeur-
bestuurder	geeft	leiding	aan	de	organisatie	met	
daarboven	een	Raad	van	Toezicht.	Voor	de	nabije	
toekomst	kunnen	we	verwachten	dat	de	NFK	vaker		
in	de	openbaarheid	zal	treden	om	zaken	te	bepleiten	
die	voor	kankerpatiënten	van	belang	zijn.	De	eerste	
tekenen	zijn	nu	al	zichtbaar.	Op	de	administratieve	en	
organisatorische	ondersteuning,	waarvan	met	name	de	
kleine	kankerpatiëntenorganisaties	zoals	de	Contact-
groep	GIST	gebruik	maken,	kunnen	we	blijven	rekenen.	
Inmiddels	is	er	ook	een	nieuwe	subsidieregeling	
opgesteld,	waarbij	de	lid-organisaties	een	vast	gedrag	

per	jaar	krijgen	met	daarbij	nog	gelden	op	basis	van	
ingediende	jaarplannen,	die	beoordeeld	worden	door	
een	commissie	van	deskundigen.	Verwacht	wordt	dat	
dit	tot	grotere	slagvaardigheid	en	minder	bureaucratie	
zal	leiden.	

Al met al kunnen we de toekomst met  
vertrouwen en optimisme tegemoet zien,  
ware het niet dat er nog enkele obstakels  
op de weg van de NFK liggen.

Al	eerder	maakte	ik	melding	van	problemen	met	
KankerNL	en	een	steeds	moeizamere	relatie	met	KWF.	
KankerNL	was	een	gezamenlijk	initiatief	van	KWF,	
INKL	en	LMK	(nu	NFK).	Vlak	voordat	de	overeenkomst	
getekend	zou	worden	bleek	dat	het	KWF	als	financier	
van	het	project	eenzijdig	een	aantal	bepalingen	had	
gewijzigd	op	een	wijze	die	voor	de	twee	andere	part-
ners	onaanvaardbaar	was.	Onze	ALV	besloot	daarop	
alle	informatie	die	door	de	patiëntenorganisaties	aan	
KankerNL	beschikbaar	was	gesteld	terug	te	trekken	
en	onder	te	brengen	in	een	eigen	databank.	Ondanks	
afspraken	daarover	werd	hieraan	door	KankerNL	niet	
of	nauwelijks	meegewerkt	waardoor	er	een	impasse	is	
ontstaan.

sAmen een uiTWeg ZOeken
Tussen	KWF	en	LMK	(NFK)	ontstonden	steeds	vaker	
communicatieproblemen	en	misverstanden.	Irritatie	
over	en	weer	nam	als	maar	toe	en	wel	zodanig	dat	
beide	partijen	het	er	over	eens	werden	dat	het	zo		
niet	verder	kon.	Hierop	is	besloten	dat	een	kleine	
delegatie	van	zowel	KWF	als	NFK	twee	dagen	de		
“hei	op”	gestuurd	zou	worden	om	tezamen	een	uitweg	
te	zoeken.	In	de	vergadering	van	6	april	benoemde	de	

de Patiëntenbeweging 
leven met kanker (lmk)
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vervolgverhaal afleverIng
TEKST:	TON	JANSEN

ALV	onze	delegatie,	waarvan	ik	ook	deel	mocht	uit-
maken.	De	sessie	van	beide	delegaties	vond	plaats		
op	26	en	27	mei	in	het	Kontakt	der	Kontinenten	in	
Soesterberg.	Vier	dagdelen	lang	is	er	onder	leiding	van	
een	communicatiedeskundige	zeer	intensief	overlegd.	
De	wil	op	een	definitieve	oplossing	te	vinden	was	bij	
iedereen	sterk	aanwezig	en	gaandeweg	klaarde	de	lucht	
op.	De	sfeer	was	vanaf	het	begin	goed	en	er	groeide	
begrip	en	vertrouwen	over	en	weer	al	bleef	het	besef	
dat	niet	snel	voor	elk	probleem	een	oplossing	gevon-
den	kon	worden.	We	moeten	met	een	plan	van	aanpak	
maken	en	met	inzet	van	veel	tijd	en	energie	alle	
knelpunten	uit	de	weg	ruimen	en	daarmee	een	goede	
en	blijvende	samenwerking	tot	stand	brengen	en	dit		
in	het	belang	van	alle	kankerpatiënten.

Op	vrijdagmiddag	27	mei	waren	medewerkers
van	KWF,	LMK,	bestuursleden	van	KPO’s	en	andere	
betrokkenen	in	Soesterberg	bijeen	voor	een	verslag	
van	de	‘heisessie’.	Michel	Rudolphie	van	KWF	en	
Arja	Broenland	van	LMK	deden	tijdens	deze	steeds	
leven	diger	wordende	bijeenkomst	verslag	en	gingen	
in	op	vragen	van	aanwezigen.

Aan	het	einde	van	onze	sessie	is	en	een	soort	pers-
verklaring	opgesteld.	Die	is	niet	letterlijk	voorgelezen	
omdat	het	verhaal	in	eigen	woorden	werd	gedaan.		
Toch	wil	ik	het	hieronder	letterlijk	weergeven	omdat	
het	duidelijk	verwoordt	wat	het	overleg	tussen	KWF	
en	LMK	heeft	opgeleverd.

conclusie heisessie soesterberg
Na	een	intensieve,	opbouwende	tweedaagse	hebben	KWF	

Kankerbestrijding	en	Leven	met	Kanker	andermaal	het	

blijvende	belang	van	de	stem	van	de	patiënt	aan	elkaar	

bevestigd.	Geconstateerd	is	dat	we	elkaar	in	de	afgelopen	

jaren	te	weinig	met	elkaar	hebben	gesproken	en	elkaar	

daardoor	op	sommige	terreinen	zijn	kwijtgeraakt.	Het	

moge	duidelijk	zijn	dat	dit	geen	goede	zaak	is.	Beide	

organisaties	wilden	op	deze	manier	niet	verder.	In	twee	

dagen	overleg	met	een	delegatie	van	LMK	en	KWF	is	de	

weg	omhoog	weer	gevonden.	We	hebben	zeer	duidelijk	

naar	elkaar	uitgesproken	dat	we	een	duurzame	zakelijke	

samenwerking	willen	hebben.	Immers,	Samen	komen	we	

steeds	dichterbij.

KWF	en	LMK	vinden	elkaar	volledig	in	de	vraag:	wat	heeft	

de	patiënt	nodig?	Vanuit	dat	gezamenlijk	besef	is	er	een	

aantal	werkafspraken	gemaakt	waar	we	direct	maandag	

a.s.	mee	zullen	starten.

KWF	en	LMK	vertrouwen	erop	dat	die	afspraken	naar	beider	

wens	zullen	worden	ingevuld,	waardoor	de	samenwerking	

ook	voor	de	lange	termijn	duurzaam	kan	zijn.

De	volgende	afspraken	over	garanties	voor	patiënten-

participatie	zijn	gemaakt.	Niet	allemaal	volledig	

uitgewerkt,	want	dat	lukt	niet	in	2	dagen,	maar	we		

zijn	er	trots	op	dat	we	de	gewenste	uitkomsten	samen	

hebben	vastgesteld.

•	Op	het	gebied	van	onderzoek	zijn	KWF	en	LMK		

beide	actief.	Besluit:	ontdubbelen	en	elkaar	meer		

en	eerder	weten	vinden

•	Op	het	gebied	van	beleidsontwikkeling	is	afgesproken	

dat	LMK	en	KWF	een	rol	spelen	bij	de	ontwikkeling	

van	elkaars	beleid.	Hoe	we	dat	precies	doen,	wordt	

nader	besproken.

De	allereerste	stap	is	dat	er	vanaf	maandag	a.s.	een		

LMK/KWF	Kernteam	bestaat	dat	een	stappenplan	en	

tijds	planning	maakt.	Streven	is	dat	er	over	drie	weken		

een	eerste	terugkoppelmoment	is	in	de	ALV	van	LMK	op		

22	juni	en	in	de	Raad	van	Toezicht	van	KWF	op	28	juni	a.s.	

Samenvattend,	we	hebben	elkaar	op	tijd	teruggevonden,	

en	dat	is	volledig	in	het	belang	van	de	patiënt.

Tot	zover	het	verhaal	van	de	heisessie.	Over	het	vervolg	zal	ik	in	het	volgende	magazine	mogelijk	verslag	doen.

14



18 | leven met gist juli 2016

Inleven, vernieuwen, 
waarmaken
Op	bezoek	bij	zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een slechte pers. Ze komen in het nieuws als mevrouw X ontdekt heeft dat er  
voor haar ziekte een middel bestaat dat in duitsland al gebruikt wordt. en verzekeraar y wil dat middel  
niet vergoeden. dus stapt mevrouw naar de krant. en dan moet de verzekeraar uitleggen waarom dat middel 
niet vergoed wordt. dat heeft meestal een goede reden, maar dat dringt meestal niet door tot het publiek.  
het is makkelijker om “schande!” te roepen dan om rustig te luisteren.

De	zorgverzekeraars	zijn	zich	van	dit	slechte	imago	
bewust.	Tijdens	de	gesprekken	die	ik	voerde,	legden		
ze	ook	rustig	uit	wat	er	doorgaans	aan	de	hand	is:	
middel	Z	geeft	bijvoorbeeld	een	levensverlenging	van	
drie	maanden	waarin	de	patiënt	gekweld	wordt	door	
vreselijke	bijwerkingen,	en	het	kost	ook	nog	eens	
duizenden	euro’s	per	maand.	De	zorgverzekeraar	
bevindt	zich	altijd	in	een	spagaat:	het	privé-welzijn	
van	een	enkeling	moet	worden	afgewogen	tegen	het	
algemeen	belang	van	alle	verzekerden.	Soms	gaat	het	
niet	eens	over	het	geld,	maar	alleen	over	de	doeltref-
fendheid	van	een	geneesmiddel	of	een	behandeling.	

Ik	ben	met	Pauline	Evers,	een	gespecialiseerde	mede-
werker	van	LevenmetKanker	op	bezoek	geweest	bij	
twee	zorgverzekeraars:	het	Zilveren	Kruis	en	Menzis.	
Een	derde	bezoek	(aan	CZ)	is	gepland.	Het	doel	van	
deze	gesprekken	is	onder	meer	om	een	beter	beeld		
te	krijgen	van	het	inkoopbeleid	van	zorgverzekeraars	
rond	dure	geneesmiddelen	voor	kanker	en	om	trans-
parante	informatie	te	krijgen	voor	patiënten	over		
geneesmiddelen	waar	ze	recht	op	hebben	(maar	
mogelijk	niet	krijgen).	Daarnaast	is	er	de	algemene	
doelstelling	om	de	kankerpatiëntenorganisaties	in	

gesprek	te	brengen	en	te	houden	met	de	zorgverzeke-
raars.	De	gesprekken	worden	gehouden	tussen	ons	en	
de	zorginkoper	van	de	verzekeraar,	en	een	deskundige	
op	het	gebied	van	dure	medicijnen,	een	apotheker	in	
dienst	van	de	zorgverzekeraar.

De	verzekeraars	zijn	blij	om	in	contact	te	komen	met	
patiënten-vertegenwoordigers.	Op	dit	niveau	van	hun	
organisatie	ziet	men	nooit	patiënten.	Wat	er	specifiek	
voor	GIST	uitkwam,	is	dat	ze	niet	op	de	hoogte	waren	
van	het	feit	dat	voor	ons	ziektebeeld	reeds	lang	sprake	
is	van	een	richtlijn	om	patiënten	bij	voorkeur	in	een	
gespecialiseerd	ziekenhuis	te	behandelen.	Dat	is	beter	
voor	de	patiënt	(omdat	er	in	die	ziekenhuizen	meer	
kennis	en	vaardigheid	is	op	het	gebied	van	GIST),	maar	
dat	is	ook	beter	in	het	algemene	belang	(omdat	een	
doelgerichte	behandeling	uiteindelijk	kostenbesparend	
werkt).	De	verzekeraar	zou	in	dit	opzicht	kunnen	
proberen	sturend	op	te	treden.

Wat	het	inkoopbeleid	betreft:	dat	is	ook	voor	de	
verzekeraar	een	duistere	aangelegenheid.	Ziekenhuizen	
mogen	per	jaar	1%	groeien	in	de	zorgkosten.	De	kosten	
van	dure	kankermedicijnen	stijgen	veel	meer	dan	dat	
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TEKST:	HENDRIK	VAN	ROOIJEN

uIt de ContaCtgroep gIst

percentage.	Dat	betekent,	dat	wanneer	alle	dure	
medicijnen	vergoed	moeten	blijven,	dat	ten	koste	gaat	
van	andere	zorg	in	het	ziekenhuis.	De	ziekenhuizen	
onderhandelen	rechtstreeks	met	de	farmaceuten	over	
de	prijzen	van	de	geneesmiddelen.	De	verzekeraars	
komen	echter	niet	te	weten	wat	de	uiteindelijke	prijs		
is	van	een	middel.	Als	een	ziekenhuis	niet	goed	
calculeert,	kan	het	zijn	dat	tegen	het	eind	van	het	jaar	
het	geneesmiddelenbudget	op	is.	Dat	kan	bijvoorbeeld		
zijn	als	zich	veel	mensen	zich	melden	met	een	zeldzame	
aandoening	waarvoor	zeer	duur	geneesmiddel	nodig	is.	
Voor	dat	soort	gevallen	houden	de	verzekeraars	een	
bedrag	achter	de	hand,	maar	in	het	slechtste	geval	kan	
het	zijn	dat	de	patiënt	moet	worden	door	verwezen	naar	
een	ander	ziekenhuis.	Dat	zal	dan	ook	een	beter	
ziekenhuis	zijn!

Waar	geen	zicht	op	is:	het	zou	kunnen	zijn	dat	in	een	
bepaald	ziekenhuis	een	patiënt	niet	de	optimale	
behandeling	krijgt	omdat	die	te	duur	is.	Een	onkundige	
patiënt	kan	dit	overkomen,	want	hoe	kan	hij/zij	weten	
dat	hem	wat	onthouden	wordt?	Dit	heet	postcode-
geneeskunde.	De	minister	van	VWS	roept	geregeld	dat	
dit	niet	mag	voorkomen,	en	de	verzekeraars	zeggen	
hetzelfde.	Maar	dat	het	voorkomt	is	zeker;	hoe	vaak		
en	wanneer	is	onbekend.	Verzekeraars	zijn	op	alert,	
maar	ze	beschikken	niet	over	de	middelen	om	dit	te	
controleren.	Hier	kan	een	patiëntenorganisatie	even-
tueel	een	rol	spelen.	Ik	zou	graag	willen	weten	of	er	
onder	de	lezers	van	dit	artikel	mensen	zijn	die	weten	
van	gevallen	waarin	dit	voorkomt!

Dit	prijkt	op	de	website	van	het	Zilveren	Kruis!

Zo	ziet	Menzis	de	relatie	tot	de	cliënt

Bij	Menzis	ondervonden	we	iets	soortgelijks.	Voor	ons	
als	patiënten	gaat	het	bij	geneesmiddelen	om	gepast	
gebruik.	Dat	is	ook	wat	de	verzekeraar	voorstaat.	
Vanzelfsprekend	is	de	kostenfactor	onvermijdelijk,	
maar	het	gaat	uiteindelijk	om	de	kwaliteit	van	de	zorg.	
Wat	de	inkoop	betreft	is	het	voor	de	verzekeraars	
onmogelijk	om	naar	de	prijsstelling	van	de	geneesmid-
delen	te	kijken,	omdat	het	de	ziekenhuizen	zijn	die	
daarover	onderhandelen.	Wettelijk	gezien	mogen	de	
verzekeraars	onderling	geen	afspraken	maken	over	hun	
beleid	ten	opzichte	van	dure	geneesmiddelen.	Er	heerst	
het	gevoel	dat	er	op	nationale,	en	misschien	wel	
internationale	schaal	onderhandeld	zou	moeten	
worden	over	de	exorbitant	hoge	prijzen	van	nieuwe	
geneesmiddelen,	speciaal	voor	kanker.	Maar	daartoe	
ontbreken	de	instrumenten.	Verzekeraars	met	miljoe-
nen	cliënten	zijn	misschien	in	onze	ogen	grote	spelers,	
maar	ze	leggen	weinig	gewicht	in	de	schaal	tegenover	
de	grote	macht	van	de	geneesmiddelenindustrie,	die	
zolang	een	patent	loopt	de	kostprijs	van	een	medicijn	
feitelijk	kan	dicteren.

Dan	nu	een	ander	verhaal:	de	slechte	naam	van	de	
farmaceuten	op	het	gebied	van	redelijke	prijsstelling.	
Het	antwoord	is	immer:	er	moet	geld	blijven	binnen-
komen	om	nieuwe	research	te	kunnen	betalen.	Deze	
discussie	hoort	hier	niet	thuis,	maar	er	wordt	vaak		
over	geklaagd.	Ik	moet	wel	zeggen	dat	in	de	zorg	de	
neiging	bestaat	om	te	klagen.	Maar	als	patiënt	moet	
je	toch	iets	te	klagen	hebben?

P.S.:	Hebt	u	klachten	hebben	over	verzekeraars,	
of	over	onderbehandeling,	meld	dat	ons.	Daarvoor	
zijn	wij	uw	patiëntenorganisatie!
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TEKST:	HENDRIK	VAN	ROOIJEN

Ik	had	de	eer	om	samen	met	onze	voorzitter	Gerard	
van	Oortmerssen	de	contactgroep	te	vertegenwoor-
digen	bij	de	jaarlijkse	congres	van	de European 
Cancer Patients Coalition	op	3-5	juni	jl.	De	ECPC	kan	
het	best	omschreven	worden	als	een	pressiegroep.	
Daarom	is	de	hoofdzetel	ook	sinds	een	jaar	over-
gebracht	naar	Brussel.	Het	Renaissance	Hotel	in	
Brussel,	waar	de	conferentie	plaatsvond,	ligt	niet	
verder	dan	een	paar	meter	verwijderd	van	de	
kolossale	(Gerard	zegt:	megalomane)	gebouwen	
van	de	Europese	Unie	en	het	Europese	parlement.	

Dit	voorjaar	was	de	ECPC	de	enige	particuliere	non-
profit	organisatie	die	zich	mocht	vertonen	op	de	open	
dag	van	het	Europese	parlement.	Dat	was	een	groot	
succes,	want	dat	betekent	dat	de	organisatie	bekend-
heid	is	gaan	genieten	bij	parlementsleden	en	vooral	
ook	bij	de	talloze	medewerkers	van	de	Europese	Unie.	
Aan	het	einde	van	de	conferentie	had	ik	een	handvol	
visitekaartjes	in	mijn	zak	van	belangrijke	personen.	Zo	
gaat	dat.	Nu	ben	ik	persoonlijk	niet	zo	een	lobby-achtig	
persoon,	maar	je	kunt	je	voorstellen	dat	er	een	dag	
komt	dat	je	zegt:	de	belangen	van	De	GIST-patiënten	
moeten	beter	vertegenwoordigd	worden.	En	je	pakt	het	
kaartje	van	een	medewerker	van	een	Europees	parle-
mentslid,	je	belt	op	en	je	slaat	aan	het	netwerken.

Eerlijk	gezegd	heb	ik	op	de	conferentie	zelf	helemaal	
niets	gezegd.	Maar	ik	heb	wel	met	heel	veel	mensen	
gebabbeld.	Eén	van	de	onderwerpen	die	ter	sprake	
kwam	was	privacy.	Daarbij	nam	Gerard	even	het	woord.	

Impressies van het jaarlijks congres van de ECPC, 2016

verslag

Hij	zei	dat	in	de	toekomst	er	waarschijnlijk	weinig	ruimte	
zal	zijn	voor	privacy.	In	de	toekomst	zal	alles	volkomen	
transparant	zijn.	Ik	hoop	het	eerlijk	gezegd	niet.

Een	ander	onderwerpen	dat	aan	de	orde	kwam	was	
kanker en werk.	Omdat	GIST	in	de	meeste	gevallen	een	
ziekte	is	van	oudere	personen,	komt	dat	onderwerp	bij	
ons	niet	vaak	ter	sprake.	Maar	ik	weet	van	verschillende	
GIST-patiënten,	vooral	degenen	die	het	wild type	hebben,	
dat	wel	vaak	op	jongere	leeftijd	voorkomt,	dat	er	steeds	
problemen	zijn	tussen	patiënten	die	willen	blijven	
werken	en	hun	werkgevers.	

Werkgevers denken soms dat alle 
kankerpatiënten totaal invalide zijn. 

In	verschillende	landen	zijn	er	bewustwordingscam-
pagnes	gevoerd.	Waaronder	in	Nederland,	door	Isabelle	
Lebrocquy,	een	kanker	overlever	die	op	eigen	initiatief	
sociaal	advocate	is	geworden	met	de	bedoeling	kanker-
patiënten	aan	het	werk	te	helpen	of	te	houden.	Deze	
mevrouw	sprak	op	emotionele	wijze	de	vergadering	toe.

Er	was	nog	een	Nederlandse	spreker:	Wim	Goetsch,	
medewerker	van	het	Zorginstituut	Nederland.	Hij	sprak	
over	de	vraag	of	het	zin	heeft	om	Health Technology 
Assessments	op	Europees	niveau	in	te	voeren.	En	nu	wil		
u	natuurlijk	weten	wat	Health Technology Assessments	
zijn.	

Drie dagen Brussel, 
geen vakantie  
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Dat	heb	ik	voor	u	opgezocht:	“om doelmatigheid van 
geneesmiddelen te onderzoeken, zijn onderzoeks-
methodes nodig. Health Technology Assessment (HTA) 
is een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de 
gezondheidszorg, en dient als instrument ter onder-
bouwing van het wel of niet toelaten, bevorderen of 
daadwerkelijk gebruiken van een medische technologie. 
Onderzoek ter ondersteuning van de uitvoering van 
HTA-studies naar geneesmiddelen is relatief nieuw en 
complex. Om uiteindelijk te komen tot doelmatig 
gebruik van (dure en wees-) geneesmiddelen is verdere 
ontwikkeling en optimalisatie tot bruikbare methodologie 
voor dit onderzoek van groot belang. Zulke methodologie 
kan uiteindelijk leiden tot inzichten die bijdragen aan 
beleidsadviezen over geneesmiddelen.1	

U	begrijpt	op	welk	niveau	er	op	de	conferentie	gesproken	
werd.	Vele	van	de	afgevaardigden	hadden	een	medische	
of	technologische	achtergrond.	Ik	had	soms	moeite	om	
de	details	van	de	informatie	te	begrijpen,	ook	al	omdat	
de	voertaal	Engels	was.	Om	terug	te	komen	op	de	
Health Technology Assessments:	het	is	natuurlijk	van	
groot	belang	dat	zulke	onderzoeken	in	breed	verband	
gedaan	worden.	De	spreker	ging	er	dan	ook	vanuit	dat	
zoiets	in	de	nabije	toekomst	algemeen	gebruikelijk	zal	
worden,	zoals	nu	al	het	geval	is	met	de	toelating	van	
medicijnen,	waarover	doorgaans	op	Europees	niveau	
wordt	beslist	door	de	EMA	(European Medicine Agency)2.

	Voor	ons	GIST-patiënten	was	het	laatste	onderwerp		
het	belangrijkste.	Vanuit	de	Europese	Unie	is	eind	2016	
een	actie	gestart	om	meer	inzicht	krijgen	in	oorzaken,	
eigenschappen	en	behandeling	van	zeldzame	kankers.	
Dat	is	een	driejarig	project	waarvoor	middelen	beschik-
baar	worden	gesteld	door	de	EU.	De	doelstellingen	van	
deze	joint	action	on	rare cancers	zijn:
•	het	ontwikkelen	van	EU-criteria	en	die	toepassen	op	

zeldzame	kankers	die	gespecialiseerde	zorg	vergen,
•	het	ontwikkelen	van	onderzoeks-	en	kenniscentra	die	

kennis	kunnen	bundelen	met	het	oog	op	de	behande-
ling	van	patiënten	uit	alle	EU-landen,

•	zorgen	dat	de	nodige	behandelingsfaciliteiten	
voorhanden	zijn.

De	wetenschappelijke	begeleiding	van	dit	project	is	in	
handen	gegeven	aan	prof.	Annalisa	Trama	uit	Milaan,	
een	arts	die	in	sarcomen	gespecialiseerd	is.	Zij	was	een	
van	de	sprekers	op	het	congres.	Zeldzame	kankers	
worden	gedefinieerd	als	kankersoorten	die	voorkomen	
bij	minder	dan	6	op	100.000	mensen	per	jaar.	Er	zijn	
veel	zeldzame	kankers:	van	alle	nieuwe	kankerpatiënten	
heeft	22%	een	zeldzame	vorm	van	kanker.	Het	is	hard	
nodig	dat	de	kennis	over	de	aard	en	de	behandeling	
daarvan	wordt	vergroot.	Dat	is	dus	de	bedoeling	van	
deze	actie,	die	is	opgezet	in	samenwerking	met	de	ESMO	
(European Society of Medical Oncologists),	de	Europese	
organisatie	van	oncologen.	Behalve	onze	contactgroep	
was	ook	de	Italiaanse	GIST-organisatie	vertegenwoor-
digd	op	het	congres.	Samen	met	hen	hebben	we	ons	
aangemeld	voor	deelname	aan	de	werkgroep	rare 
cancers,	die	door	de	ECPC	is	ingesteld.	Zodra	die	groep	
functioneert	hoort	u	daar	meer	over	van	ons.

De	laatste	dag	van	het	congres	was	gewijd	aan	huishou-
delijke	zaken.	Er	werden	nieuwe	bestuursleden	gekozen	
en	benoemd.	Te	melden	is	hier	de	benoeming	van	Dan	
Cimpoeru,	een	Roemeense	jurist,	in	het	bestuur.	Dit	
geeft	een	richting	aan	die	de	ECPC	wil	gaan	varen:	
nadruk	op	de	ongelijkheid	van	behandeling	in	de	
verschillende	lidstaten	van	de	Europese	Unie.	In	de	
Oost-Europese	landen	liggen	aard	en	kwaliteit	van	de	
behandeling	van	kanker	ver	achter	bij	die	in	de	West-
Europese	landen,	zoals	Nederland.	Men	wil	het	slechten	
van	die	ongelijkheid	onder	andere	bereiken	via	wet-	en	
regelgeving.	Deze	jonge	advocaat	voerde	in	zin	zijn	
eigen	land	processen	voor	patiënten	die	een	bepaalde	
behandeling	wilden	afdwingen.	En	met	resultaat!
Dat	er	op	al	deze	verschillende	wijzen	gewerkt	wordt	
voor	het	heil	van	kankerpatiënten	is	verheugend.	Maar	
het	zijn	allemaal	woorden	op	zo’n	congres.	Veel	woor-
den!	Ik	hoop	dat	veel	van	het	gezegde	in	praktijk	
gebracht	gaat	worden!

1	 Dit	komt	van	de	website	van	ZonMw,	de	Nederlandse	organisatie		

voor	gezondheidsonderzoek	en	zorginnovatie.
2	 Nu	ik	toch	voetnoten	aan	het	maken	ben:	het	is	hoogstmerkwaardig		

dat	de	voertaal	van	de	meeste	Europese	organen	het	Engels	is,	terwijl	

de	Britten	dreigen	de	Europese	Unie	te	verlaten.	Als	u	dit	leest	is	het		

al	bekend	of	dit	inderdaad	het	geval	is.
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'Zo blijven we met zijn allen up-to-date 
om maar in mijn vaktermen te blijven!'
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TEKST:	MARIANNE	SCHOUTE

even voorstellen: jasper smIt

Sommigen	van	ons	kennen	hem	reeds	en	voor	de	
overige	onder	ons	even	voorstellen;	Jasper	Smit,	25	
jaar	jong,	woonachtig	te	Almelo	met	zijn	moeder	en	
broertje.	In	het	dagelijks	leven	werkt	Jasper	als	Grafisch	
medewerker	en	is	groot	voetbalfan.	Op	zeer	jonge	
leeftijd	wordt	er	bij	toeval	bij	Jasper	GIST	geconstateerd.	
Daarnaast	heeft	hij	het	zeer	zeldzaam	syndroom	
“Carney’s	Triad”.	

Het	eerste	wat	mij	opvalt	als	ik	bij	Jasper	binnenkom	is		
de	enorme	dosis	energie	en	positivisme	waarover	Jasper	
beschikt.	In	geuren	en	kleuren	krijg	ik	zijn	levensloop	
te	horen.	Opvallend	vind	ik	het	hoe	goed	hij	zich	houdt	
ondanks	zijn	toch	ernstige	vormen	van	kanker.	Het	is	
tenslotte	voor	ieder	al	zacht	gezegd	schrikken	om	de	
diagnose	te	krijgen,	maar	op	zo’n	jonge	leeftijd?!	
	
Jasper	vertelt:	
“In	2004	ging	ik	met	mijn	moeder	naar	de	longarts	
waar	ik	liep	voor	mijn	astma	en	er	werd	een	longfoto	
gemaakt	waarop	een	vlekje	te	zien	was.	Men	wilde	
afwachten	maar	daar	nam	mijn	moeder	(gelukkig)	geen	
genoegen	mee.	Na	een	second	opinion	werd	er	een	
CT-scan	van	mijn	hele	lijf	gemaakt.	Er	bleek	dat	er	in	
mijn	maagstreek	een	GIST-tumor	zat	van	10	cm,	in	mijn	
longen	bolletjes	die	er	niet	hoorden	en	als	klap	op	de	
vuurpijl	een	paraganglioom	achter	mijn	borstbeen	en	
twee	chondromen.	Die	laatste	combinatie	noemt	men	
het	Carney	Triad	Syndroom,	wat	extreem	zeldzaam	is.”

“Het	behandel	plan	was	de	tumor	uit	de	maag	weg	
opereren,	wat	resulteerde	tot	70	%	verwijdering	van	
mijn	maag	en	een	stuk	uit	de	darm.	Daarna	is	de	onder	
kwab	van	mijn	long	verwijderd	waarin	de	bolletjes	
chondromen	zaten	en	ik	werd	aan	de	Glivec	gezet.	Ik	
ben	de	jongste	patiënt	met	GIST	en	reageer	ook	wat	
anders	op	medicatie.	Misschien	komt	dat	dus	door	mijn	
leeftijd	en	heb	ik	een	ander	lichaam	dan	andere	
GIST-patiënten.	Artsen	staan	voor	een	raadsel	maar	
gelukkig	heb	ik	er	11	jaar	bijgekregen	door	de	Glivec,	
en	nu	hoop	ik	na	resistentie	het	weer	11	jaar	goed	te	
doen	op	Sutent.”

“Zo	ben	ik	dus	ook	bij	de	GIST-vereniging	gekomen.	
Aangezien	mijn	hobby	en	werk	grafisch	medewerker	is,	

waar	ik	mijn	passie	en	creativiteit	in	kwijt	kan,	was	het	
forum	beheer	voortzetten	een	logische	stap.	Het	Forum	
was	qua	grafisch	onderhoud	aan	updates	toe,	wat	
echter	door	de	verouderde	software	tot	een	crash	van	
het	forum	leidde.	Nu	na	hard	werken	is	het	forum	weer	
compleet	vernieuwd	online.	Ik	zou	het	graag	nog	wat	
willen	moderniseren	zodat	we	straks	ook	via	iPad,	
smartphone	en	tablet	hier	gebruik	van	kunnen	maken.”

“Daarnaast	heb	ik	in	de	afgelopen	periode	de	eerste	
digitale	nieuwsbrief	gemaakt	en	de	meeste	van	ons	
hebben	deze	al	ontvangen.	Door	wat	wijzigingen	in	
onze	administratie	en	eventuele	adres	wijzigingen	van	
onze	lezers	is	het	nu	alleen	van	belang	dat	een	ieder,	
die	graag	op	de	hoogte	blijft	van	alle	nieuwe	ontwikke-
lingen,	nog	even	checkt	of	het	juiste	email	adres	bij	ons	
bekend	is.		Deze	kunnen	eventueel	doorgegeven	worden	
via:	admin@contactgroepgist.nl.	Zo	blijven	we	met	zijn	
allen	up-to-date	om	maar	in	mijn	vaktermen	te	blijven!	
Ook	als	er	ideeën	zijn	of	suggesties	voor	de	nieuwsbrief	
en	het	Forum	hoor	ik	deze	graag.	Ontwikkeling	is	immers	
vooruitgang!	En	met	zijn	allen	staan	we	sterker.”

En	met	deze	woorden	wil	ik	graag	afsluiten!	Jasper	we	
willen	je	vast	succes	wensen	met	alle	ontwikkelingen	en	
dank	je	wel	voor	ons	zeer	positief	getinte	gesprek!	
Respect	jongen!
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Onlangs ben ik toegetreden tot het bestuur van de 
Contactgroep GIST. Een goede reden om me hier nader 
aan u voor te stellen.

In 2007 werd ik geconfronteerd met GIST. Voor mijn werk 
woonde ik toen met mijn gezin in het buitenland. In Costa 
Rica om precies te zijn. Pas na de operatieve verwijdering 
aldaar van een tumor aan de dunne darm werd de 
diagnose GIST gesteld. Daar had ik nog nooit van gehoord 
en de arts die me geopereerd had wist me er ook niet al 
te veel over te vertellen. Al googelend kwam ik vervolgens 
onder meer op de website van de Contactgroep GIST uit 
en werd me snel duidelijk hoe de vlag erbij hing. Niet 
bepaald in top dus. 

Halverwege mijn jaar adjuvant glivec zijn we terug 
verhuisd naar Nederland. In 2008 bezocht ik voor het 
eerst de jaarlijkse contactdag. In Tolkamer was dat. In die 
tijd verrichtte ik incidenteel wat hand-en spandiensten 
voor de Contactgroep. Meedenken over de tekst voor de 
brochure over GIST, een enkel artikel voor de nieuwsbrief. 
Daarna ben ik, vooral vanwege drukte op het werk, een 
paar jaar onzichtbaar geweest voor de Contactgroep.
In 2011 heb ik de draad weer opgepakt en ben ik voor de 
Contactgroep gaan bijhouden wat er zoal speelt op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek naar GIST. 
Bijvoorbeeld over trials met nieuwe medicijnen, over 
nieuwe inzichten, over aanpassingen van de behandel-
protocollen. En als daar wat meldenswaardigs tussen  
zit, leidt dat tot het plaatsen van een bericht op onze 
website en soms ook tot een artikel in de Nieuwsbrief  
of het Magazine.Inmiddels slik ik weer ruim vier jaar 

glivec, nadat er in 2012 bij een controle werd vastgesteld 
dat de ziekte was uitgezaaid naar het buikvlies. De glivec 
doet nog steeds prima zijn werk.

De overtuiging dat het belangrijk is dat er goede informatie 
beschikbaar is voor GIST-patiënten en hun naasten, is de 
belangrijkste drijfveer voor mijn activiteiten binnen de 
Contactgroep. Die overtuiging is bij mij ontstaan toen ik er 
zelf in het buitenland mee geconfronteerd werd. Maar  
ook velen van u hebben aangegeven dergelijke informatie 
belangrijk te vinden. Goede informatie is een essentiële 
basis voor beslissingen omtrent de behandeling. Om 
beter te weten waar we aan toe zijn. Om mee te kunnen 
denken met de arts. Om goede vragen te kunnen stellen 
in de spreekkamer. 

Soms is het ingewikkelde materie voor me, omdat ik 
totaal geen medische achtergrond heb. Ik heb altijd 
gewerkt op het gebied van onderwijs en ontwikkelings-
samenwerking. En daarnaast ben ik ontwerper van  
allerlei soorten puzzels. Dat is allemaal heel andere koek 
dan, zeg, onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen. Maar gelukkig hebben we ook 
gespecialiseerde medische kennis in huis in de persoon 
van Sheima Farag, waarmee bijvoorbeeld steeds overleg 
is alvorens een bericht of artikel te publiceren.

Als bestuurslid van de Contactgroep hoop ik een extra 
impuls te kunnen geven aan het voor u allen toegankelijk 
maken van kwalitatief goede informatie over de behan-
deling van GIST.

Nieuw bestuurslid: Paul van Kampen
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JOOSJE	VAN	VELZEN	-	MELS

Vakantie...

Lekker	even	er	tussenuit,	een	moment	zonder	zorgen

Voor	een	poosje	kan	ik	alle	onzekerheden	vergeten	over	morgen

Alleen	zijn	met	de	golven	en	het	geruis	van	de	kalmerende	zee

De	rust	die	dan	overheerst,	voert	me	compleet	met	zich	mee

Mijn	voetafdrukken	achter	me	latend	op	het	zachte	zand

Een	mooi	gevoel	zo	hier	te	lopen	op	het	nu	nog	stille	strand

De	zon	schijnend,	lekker	warm	op	m'n	blote	huid

Een	meeuw	schreeuwend	boven	m'n	hoofd	als	enige	geluid

De	wind	waait	speels	blazend	strelend	door	mijn	haar

Gevuld	met	geluk	door	al	dat	fijne	vertrouwde	gevoel,	loop	ik	daar

Voel	me	heerlijk	met	al	dat	moois	hier,	zo	om	me	heen

Vol	op	genietend,	alles	loslatend,	volkomen	sereen

Als	ik	daarna	dan	weer	thuis	kom	denk	ik	glimlachend	spontaan

Met	deze	fijne	en	mooie	ervaring	kan	ik	er	wel	weer	even	tegen	aan

gedICht

Contactdag 2016
Op	zaterdag	24 september	a.s.	wordt	voor	de	13e	keer	een	landelijke	contactdag	gehouden.

belangrijke onderwerpen zijn:

•		 Bijwerkingen	en	voeding
•		 Nieuwe	medicijnen	
•		 Aandacht	voor	nieuwe	leden

•		 Partners	van	patiënten
•		 Meer	tijd	voor	informeel	contact
•		 Patiëntenregistratie	van	de	Life	Raft	Group



verslag
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TEKST:	AN	WOUTERS

Vlaamse zomerbijeenkomst 
5 juni 2016

We zetten onze kroost af op de Chiro. Daar zitten ze  
goed tot 18:00. Dan komen oma en opa hen oppikken.  
We kregen het ook deze keer weer voor elkaar om een 
oppas te regelen. Met een gerust hart rijden we onze 
vriendengroep tegemoet in Westmalle.

Ik vraag me af wie er allemaal bij zal zijn. Onderweg zeg 
ik nog tegen Marnix dat ik dringend een lotgenoot wil 
gaan bezoeken en kordaat zeg ik dat ik het deze week  
zal inplannen. Tot mijn grote verrassing merkte ik dat 
deze dame ook aanwezig is! (Maar dat bezoekje krijgt  
ze uiteraard alsnog).

Op de valreep drinken Marnix en ik nog een glaasje om 
dan een stevige wandeling aan te vatten. We trekken ons 
niets aan van het dreigende gerommel (of waren het 
vertrekkende motards die ons misleidden) en met 
voldoende paraplu’s volgen we het pad langs de abdij 
verder het bos in. Sommigen wandelen een stukje mee 
om dan te pauzeren op een bank. Anderen blijven 
genieten van een lekkere triple op het ruime terras.
We proberen het vervolg van ieders verhaal opnieuw op 
te pikken. We informeren naar de gezondheid, het wel en 
wee, ook van diegenen die we vandaag missen. We delen 
onze bezorgdheden en stellen hardop onze vragen aan 
elkaar. We willen er nog meer kunnen zijn voor elkaar, 
zéker als het moeilijk wordt en mijmeren over een 
systeem om dit beter te kunnen opvolgen.

En weer zien we nieuwe gezichten. De vragen en  
ongerustheden van deze mensen zijn herkenbaar en 
even denken we terug aan die eerste momenten na de 
diagnose. De onzekerheid, het bang zijn, de grond die 
onderuit je voeten wegzakt. We worden er stil van om 
even later weer positief en met de glimlach verder te 
genieten van de ondergaande zon. Want je moet  
hoopvol blijven! Je moet je sterken aan verhalen van 
mensen die al verder staan in hun ziekte én al wél  
heel wat overwonnen hebben!

Het viel me enorm op hoe de tijd voorbijgevlogen is. De 
gezichten en namen vallen naadloos samen, de sfeer is 
vertrouwd en zowel de gesprekken als de stiltes zijn 
aangenaam. Het is een samen - zijn dat ik niet zou willen 
missen en ik ben blij dat de volgende bijeenkomst al in 
september is! Want…

Dolce far niente
Dat is één van mijn grootste hobby’s en met deze 
mensen lukt dat toch zo goed! Wat ‘kanker – hebben’ 
betreft, heeft het mij dit ‘geschonken’:

Vroeger kon ik me schuldig voelen als ik ’n keertje zat te 
‘niksen’. Maar sinds mijn diagnose kan ik bewuster én vol 
overtuiging kiezen voor een VOL leven: VOL werkplezier, 
VOL liefde, VOL genieten én … VOL ‘niksen’.  

The sweetness  
of doing nothing



Column

De	oncoloog	begon	zijn	betoog	heel	plechtstatig.	"Ik	heb	
slecht	nieuws	voor	u.	Onze	wegen	zullen	scheiden	vanaf	
vandaag."	Ik	moet	toegeven,	na	de	eerste	zin	stokte	mijn	
hartslag.	En	mijn	adem.	En	zowat	elk	spiertje	in	mijn	lijf.
Het	was	maar	een	kwinkslag.	Een	flauwe,	akkoord.	
Ongepast,	dat	ook.	Maar	even	later	is	alles	wel	vergeten.	
Het	is	goed.	Niets	meer	te	zien.	Dat	hij	me	bijna	niet	
meer	herkende.	Tja,	een	kilo	of	10	af	doet	wel	wonderen.	
En	een	nieuwe	coupe	ook.	Een	uitstekend	rapport	dus,	
doe	zo	verder,	en	tot	nooit	meer.	Of	toch	niet	in	deze	
omstandigheden.

In	de	gang	schoot	ik	even	vol.	Van	alles	schoot	door	mijn	
hoofd.	Zou	ik	nog	even	naar	"mijn"	kamer	gaan?	241?	
Door	die	ziekenhuisgang	met	de	vogeltjes?	Neen.	Liever	
niet.	Weg.	Zo	snel	mogelijk.	Net	als	toen.	Genoeg	tijd	
hier	verspeeld.	Genoeg	rondgedwaald.	Genoeg...	Weg.	
Vooruit.	Auto	in	en	naar	huis.	Blijkbaar	is	de	parkeerprijs	
wel	gestegen.	Toch	iets	waar	je	donder	op	kan	zeggen:	
het	leven	wordt	altijd	duurder.	Sommigen	noemen	
dat	evolutie.

Pas	toen	begon	ik	te	beseffen	dat	ik	vrij	was.	En	hoewel	
de	angst	nog	altijd	achter	een	klein	hoekje	loert,	
probeer	ik.	Zo	goed	ik	kan.	Neen,	geen	controles	meer.	

Joepie.	Denk	ik,	want	ook	de	zekerheid	en	de	geruststel-
ling	om	de	zoveel	maanden	zijn	weg.	Het	is	dus	wel	
aanpassen.	Elke	kramp,	elk	pijntje	doet	alarmbellen	
afgaan.	Maar	toch	kom	ik	er	wel.	Stapje	bij	beetje.	Soms	
een	goede	dag,	soms	een	slechte.	Die	dag	ben	ik	begon-
nen	aan	de	rest	van	mijn	leven.	Sommigen	noemen	dat	
een	beetje	onnozel.	Ik	noem	dat	een	revolutie...

PETER	GOMBEIR

Revolutie
er heerst een kleine revolutie in mijn hoofd. nee, nee, 
geen napoleon bonaparte, guy fawkes, ché guevarra 
of illuminati. spaar me daarvan. een heel ander soort 
revolutie. vorige week mocht ik voor het laatst op 
controle. Want ja, zo lang is het ondertussen al 
geleden. vijf jaar. het deed me meer dan ik dacht. 
de laatste keer in de cT. de laatste keer wachten op 
die ongemakkelijke gele stoeltjes. de laatste keer 
ongedurig heen en weer schuifelen en me opjagen in 
het te lange wachten. de laatste keer een infuus met 
contrastvloeistof. de laatste keer...
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'Na de eerste zin stokte 
mijn hartslag. En mijn adem. 
En zowat elk spiertje in mijn lijf.'



colofon

De	Contactgroep	GIST	is	een	patiëntenorganisatie	

voor	Nederlandstalige	(ex-)patiënten	en	hun	naasten	

met	een	gastro-intestinale	stroma	tumor	(GIST).

De	Contactgroep	GIST	is	aangesloten	bij	Levenmetkanker	

(LMK),	een	samenwerkingsverband	van	21	kankerpatiënten-

organisaties	en	wordt	gesubsidieerd	door	KWF	Kanker-

bestrijding,	het	Ministerie	van	VWS	en	de	Vlaamse	Liga		

tegen	Kanker	(VLK).
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contactgegevens

Stichting	Contactgroep	GIST

Postbus	8152

3503	RD	Utrecht

030	291	60	90	(secretariaat)

KvK-nummer:	20112471

Nederland:	info@contactgroepgist.nl 

Belgie: info@contactgroepgist.be

Nederland: www.contactgroepgist.nl 

België: www.contactgroepgist.be

Facebook: ContactgroepGIST

Twitter:	@ContactgrpGIST 

bestuur

Voorzitter:	Gerard	van	Oortmerssen

voorzitter@contactgroepgist.nl

Vice-voorzitter:	Ton	Jansen

vicevoorzitter@contactgroepgist.nl

Secretaris:	Hendrik	van	Rooijen

secretaris@contactgroepgist.nl

Penningmeester:	Henk	Mijnsbergen

penningmeester@contactgroepgist.nl

Algemeen	bestuurslid:	Gerry	Degen

gerry@contactgroepgist.nl

Wetenschappelijk	onderzoek:	Paul	van	Kampen

paul@contactgroepgist.nl

lid of donateur worden?

De	jaarlijkse	ledenbijdrage	is	e	25,00.	Aanmelden	kan	

via	het	online	aanmeldingsformulier	op	onze	website.	

Nieuwe	leden	ontvangen	een	welkomstpakket	met	o.a.		

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


