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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

Mijn laatste bestuurswoord, dat is echt even wennen 

na dit bijna 30 keer te hebben gedaan. 

 

Op 8 december hadden we onze laatste 

bestuursvergadering van dit jaar. We kijken terug op 

een zeer geslaagde, goed bezochte 11e Contactdag 

in september in De Zonneheuvel te Doorn. De 

inleidingen van prof. Winette van der Graaf over 

GIST en Dr. Astrid van Oosten over palliatieve zorg 

waren boeiend en leerzaam. De sheets van beide 

lezingen zijn op onze website terug te lezen. De 

werkgroep Contactdag gaat binnenkort weer aan de 

slag voor de volgende editie die wederom in Doorn 

zal worden gehouden. De datum zal in de 

volgende nieuwsbrief bekend gemaakt worden. 

 

Er vonden terugkoppelingen plaats van 

bijeenkomsten en congressen waar het bestuur 

was vertegenwoordigd. U leest dit in deze 

nieuwsbrief in de diverse bijdragen. In de 

wandelgangen van het congres van Sarcoma 

Patients Euronet dat in november in Amsterdam 

werd gehouden is met Prof. Van der Graaf, Prof. 

Gelderblom en de delegatie van Contactgroep 

Sarcoma, bestaande uit voorzitter Robert van der 

Ploeg en Jasper Smit kort gesproken over eventuele 

samenwerking. Van onze zijde zijn bepaalde 

achtergronden uit het verleden toegelicht die bij de 

toenmalige Sarcoma.nl een rol hebben gespeeld. De 

problemen die de specialisten hebben ervaren met 

deze organisatie, mogen niet van toepassing op de 

huidige organisatie die onder de nieuwe naam 

verder is gegaan. De afspraak is gemaakt in het 

begin van het nieuwe jaar een vervolgoverleg met 

de specialisten te hebben waarbij hun idee van een 

aparte sarcomavereniging nader wordt besproken. 

Ons bestuur staat open voor samenwerking zoals 

eerder meegedeeld onder de daarbij gestelde 

voorwaarden. De contactgroep Sarcoma werkt er 

aan om daaraan tegemoet te komen is ons verteld. 

 

Helaas zijn er nog geen kandidaten voor de 2 

opengestelde vacatures in het bestuur. Daarom 

worden die in deze nieuwsbrief nogmaals onder de 

aandacht gebracht. 

 

Met het bureau van de Levenmetkanker-beweging is 

een bespreking gehouden over de evaluatie van de 

financiële en secretariële dienstverlening. De 

betreffende protocollen en diverse taakverdelingen 

worden op onderdelen aangepast en 

verantwoordelijke personen en aanspreekpunten zijn 

vastgelegd. Het aan- en afmeldingsformulier op de 

website zal worden aangepast en er zijn afspraken 

gemaakt over de communicatielijnen door 

Levenmetkanker-beweging en ons bestuur wat 

betreft het e-mailverkeer. 

 

Bij de bespreking van het 

agendapunt PR en 

Communicatie toont 

Gerard van Oortmerssen de 

nieuwe folder van de CGG 

die net van de drukker is 

gekomen (zie foto). We 

gaan die wederom 

verspreiden over de GIST-

centra maar proberen dit 

ook te doen over de 

streekziekenhuizen. De nieuwe brochure gaat in 

januari naar de drukker. Onze leden, donateurs en 

externe relaties krijgen de folder en brochure daarna 

toegestuurd. 
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Zoals de vorige keer is meegedeeld gaan we weer 

een ledenraadpleging organiseren. Over de 

vraagstelling vindt nog overleg plaats met 

Levenmetkanker-beweging want de raadpleging 

wordt weer gehouden via deze organisatie. In dit 

kader zal ook worden onderzocht of onder onze 

leden behoefte bestaan aan een telefonische 

hulpdienst. 

 

Wat betreft de financiën zijn de subsidies voor 2015 

aangevraagd bij het ministerie van VWS en KWF. De 

penningmeester meldt dat een groot aantal leden de 

bijdrage van 25 euro over 2014 niet heeft voldaan. 

Het bestuur betreurt dit zeer en hoopt dat de 

komende herinnering resultaat zal hebben. 

 

Er wordt teruggekoppeld over het jaarlijks overleg 

met de farmaceuten Novartis en Pfizer dat Jack en 

Gerard hebben gevoerd. In beide gevallen heeft 

Gerard een presentatie van het crowdsourcing 

project gegeven. Dit wordt in deze nieuwsbrief door 

Gerard verder toegelicht. De reacties op dit initiatief 

van Gerard waren positief en men ziet de resultaten 

met grote belangstelling tegemoet. In de 

gesprekken is het belang van goede relaties met de 

Nederlandse Vereniging van oncologisch 

verpleegkundigen benadrukt. Deze 

verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen 

in het op de kaart zetten van GIST, met name in de 

streekziekenhuizen. Enkele jaren geleden heeft Rene 

Lammers een lezing gegeven voor de afdeling Zuid 

van deze vereniging. Er zal met de vereniging 

contact worden opgenomen om te bezien wat we 

voor elkaar kunnen betekenen. 

 

Voor mij was het de laatste bestuursvergadering, 

namens het bestuur sprak Ton Jansen nog enkele 

warme woorden. In januari zal er nog een gezellig 

etentje worden georganiseerd. 

 

Ik dank het bestuur en onze andere vrijwilligers van 

harte voor de inzet voor onze contactgroep in 2014. 

Die betrokkenheid voelt als een warme deken. 

Ik bedank ook iedereen die bijdragen levert voor de 

nieuwsbrief. Vooral verhalen van lotgenoten stellen 

wij heel erg op prijs! 

 

Ik wens u en de uwen fijne en gezegende feestdagen 

toe en alle goeds in 2015. En met name onze 

lotgenoten die het extra zwaar hebben wens ik veel 

sterkte. 

 

Conferenties en workshops 
door Gerard van Oortmerssen 

 

ECPC 

Onze Contactgroep GIST is lid van ECPC, de 

European Cancer Patient Coalition. Eind juni was de 

jaarlijkse ledenvergadering in Boekarest, de 

hoofdstad van Roemenië, waar ik de Contactgroep 

mocht vertegenwoordigen. De vergadering was 

goed bezocht, er waren vertegenwoordigers uit veel 

Europese landen en er waren ook diverse andere 

GIST-patiëntenorganisaties aanwezig. Ik heb veel 

interessante nieuwe relaties kunnen opdoen. Er 

waren onder andere presentaties uit de kring van de 

Europese Commissie en de EMA, de European 

Medicines Agency. Europa wordt steeds belangrijker, 

ook op medisch gebied. EMA speelt een belangrijke 

rol bij het goedkeuren van nieuwe medicijnen, en de 

Europese Commissie gaat zich steeds meer 

bemoeien met de organisatie van medische zorg, op 

dit moment bijvoorbeeld door het stimuleren van de 

vorming van centers of excellence. Ook als 

patiëntenorganisaties moeten we daarom 

samenwerken, de krachten bundelen om samen de 

belangen van kankerpatiënten in Brussel te 

behartigen. 

 

ESMO 2014 

Op 26 en 27 september heb ik deelgenomen aan 

ESMO 2014, de European Society of Medical 

Oncology die dit jaar in Madrid werd gehouden. 

Deze conferentie werd bijgewoond door 18,500 

specialisten, onderzoekers en vertegenwoordigers 

van de farmaceutische industrie en 

patiëntenorganisaties. Er waren diverse GIST 

specialisten aanwezig, vanuit Nederland bijvoorbeeld 

prof. Winette van der Graaf en prof. Hans 

Gelderblom, die ook presentaties gaven bij de 

speciale sessie die voor patiëntenorganisaties was 

georganiseerd. Winette van der Graaf presenteerde 

het programma voor jonge kankerpatiënten van het 

Radboud Ziekenhuis. Hans Gelderblom vertelde hoe 

de kwaliteitsbewaking van de behandeling in 

Nederlandse ziekenhuizen is geregeld.  

 

Er werd ook aandacht besteed aan kwaliteit van 

leven, palliatieve zorg, en zeldzame vormen van 

kanker, waar GIST ook toe behoord. Eén van de 

sprekers gaf wat interessante cijfers: in Europa krijgt 

1 op de 3 mensen kanker. Bij zeldzame vormen van 

kanker gaat het om kleine aantallen, maar er zijn wel 

heel veel soorten zeldzame kanker: 198 verschillende 
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soorten, tegenover 17 "gewone", vaak voorkomende 

kankers. Maar als je kijkt naar nieuwe diagnoses gaat 

het bij 22% van de gevallen wel om een zeldzame 

vorm van kanker! Als je kijkt naar kanker onderzoek 

en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, dan 

wordt er relatief meer geïnvesteerd in de veel 

voorkomende kankers. Daarom is het extra 

belangrijk dat bij de zeldzame vormen van kanker 

dat de patiënten internationaal samenwerken en 

opkomen voor hun belangen. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de Chordoma Foundation. Chordoma is 

een zeldzaam sarcoom, en de Chordoma Foundation 

heeft samen met medisch specialisten onderzoek 

van de grond gekregen. Onze landgenoot Hans 

Keulen is hierin heel actief en hij gaf hierover een 

zeer inspirerende presentatie. 

 

Lof der Geneeskunst 

Op 3 oktober was er een mooie bijeenkomst in de 

Doelen, onder het motto “Lof der Geneeskunst”, die 

ik samen met onze voorzitter Jack Asselbergs heb 

bijgewoond.  Deze jaarlijkse bijeenkomst, 

georganiseerd door de Erasmus Universiteit, was dit 

jaar geweid aan kankeronderzoek. Er waren twee 

lezingen. De Nobelprijswinnares Carol Greider 

vertelde hoe onderzoek naar chromosomen ons 

meer inzicht in het ontstaan van kanker kan geven. 

De tweede presentatie werd gegeven door prof. 

Stefan Sleijfer, die sprak over de gepersonaliseerde 

behandeling van kanker, zoals bij GIST.  

 

SPAEN 2014 

Op 13, 14 en 15 november vertegenwoordigden 

Hendrik van Rooijen en ik onze Contactgroep bij het 

jaarlijkse SPAEN-congres dat dit keer in Amsterdam 

werd gehouden. SPAEN is het netwerk van Europese 

patiëntenorganisaties voor Sarcoma, GIST en 

Desmoid. Er was een aparte sessie gewijd aan GIST, 

met zeer informatieve presentaties die een goed 

inzicht gaven in de voortgang die geboekt wordt bij 

de behandeling van GIST.  

 

Winette van der Graaf legde uit hoe klinische trials 

werken en hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten 

worden. Dat is zeker niet eenvoudig, en het is goed 

om te weten dat wanneer we praten over 

overlevingskansen er onderscheid gemaakt moet 

worden tussen de totale overleving en de 

progressie-vrije overleving.  

 

Jean-Yves Blaye gaf een overzicht van lopende 

studies, Bernd Kasper vertelde over ervaringen met 

Regorafenib en Peter Hohenberger gaf een overzicht 

van de diverse behandelopties die er zijn bij 

metastasen. Op de zaterdag waren er presentaties 

van patiëntenorganisaties. Hans Keulen van de 

Chordomafoundation gaf ook hier een presentatie 

over de voortvarende manier waarop deze 

organisatie onderzoek naar chordoma op gang heeft 

gebracht, en ik heb verteld over mijn plannen voor 

het analyseren van discussiefora op internet.  

De presentaties zijn op de website van SPAEN te 

vinden via deze link: http://www.sarcoma-

patients.eu/index.php/download-area/5th-spaen-

annual-conference-2014 

 

Nederlandse Sarcomenstudiedag 

Op 10 december was er een studiedag over 

sarcomen en GIST in het Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis in Amsterdam, waar Hendrik van Rooijen 

en ik naar toe zijn geweest. Deze dag markeerde de 

oprichting van de Nederlandse Saracomen Studie 

Groep, waarin oncologen, radiologen, pathologen, 

oncologisch verpleegkundigen en farmacologisch 

specialisten gaan samenwerken op het gebied van 

deze zeldzame vormen van kanker.  

 

De meeste ons bekende GIST-specialisten waren 

aanwezig en gaven ook presentaties. Neeltje Steeghs 

presenteerde de samenwerking van de vijf GIST-

expertise centra, die gezamenlijk een registratie van 

GIST-patiënten aan het opzetten zijn. An Reyners 

vertelde over het GALLOP-project, dat gefinancierd 

wordt uit de Alpe d’HuZes-gelden, en waarin 

geprobeerd wordt om secundaire mutaties in GIST-

tumoren in een vroeg stadium op te sporen door 

tumor DNA in het bloed te onderzoeken (“liquid 

biopsy”).  

 

Winette van der Graaf roemde de samenwerking 

met de Contactgroep GIST en ons logo kwam ook 

voor op de diapresentatie over het GALLOP project.  

Op deze dag werd ook nog een interessante 

presentatie gegeven over onderzoek dat is 

uitgevoerd naar de kwaliteit van leven van 

mantelzorgsters van GIST-patiënten. 

 

Wat op deze dag naar voren kwam is dat Nederland 

heel actief is op het gebied van GIST-onderzoek, ook 

in internationaal verband. Onze specialisten spelen 

een belangrijke rol in het Europese GIST onderzoek 

en in de ontwikkelingen van behandelrichtlijnen. Het 

is de bedoeling dat deze Studiedag elk jaar zal 

http://www.sarcoma-patients.eu/index.php/download-area/5th-spaen-annual-conference-2014
http://www.sarcoma-patients.eu/index.php/download-area/5th-spaen-annual-conference-2014
http://www.sarcoma-patients.eu/index.php/download-area/5th-spaen-annual-conference-2014
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worden herhaald en de Contactgroep GIST zal daar 

bij worden uitgenodigd. 
 

 

Public Relations en Communicatie 
door Gerard van Oortmerssen 

 

In de Nieuwsbrief van oktober hebt u 

kunnen lezen over de vorming van 

een redactieteam. Dat team is 

inmiddels aan de slag gegaan. De 

nieuwe folder is zojuist gedrukt en de 

tekst van de brochure is aangepast 

aan de nieuwste ontwikkelingen. Op dit moment is 

de vormgever aan het werk om een mooie lay-out in 

de nieuwe huisstijl te ontwerpen en vóór het eind 

van het jaar zal de brochure naar de drukker gaan. 

Begin volgend jaar zullen de nieuwe folder en de 

brochure naar alle leden worden verzonden.  

 

Ook het patiëntenboek, dat tot stand is gekomen in 

samenwerking met Sarcoma Patients EuroNet 

(SPAEN), is aan een vernieuwingsslag toe. Sinds 2009, 

toen de huidige versie is uitgegeven, zijn er gelukkig 

veel nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van 

GIST geweest. In Duitsland wordt nu aan de nieuwe 

tekst gewerkt door de GIST specialist Peter Reichart 

en Markus Wartenberg van SPAEN. We verwachten 

dat de nieuwe tekst rond april volgend jaar klaar zal 

zijn in het Duits. Daarna moet de tekst nog in het 

Nederlands worden vertaald. We verwachten dat de 

Nederlandse versie medio 2015 klaar zal zijn. 

 

Ook de nieuwe website die bij KankerNL is 

ondergebracht gaan we nu aanpassen aan de 

nieuwe huisstijl. De oude website werd al een poosje 

niet meer geactualiseerd en zal rond de jaarwisseling 

“uit de lucht” gaan. Als u in de webbrowser 

www.contactgroep.nl intypt komt u automatisch op 

de nieuwe website en ons besloten ledenforum blijft 

via een link op de website bereikbaar. Als er vragen 

of opmerkingen zijn over de website, aarzel dan niet 

om mij een mail te sturen! 
 

 

Project Crowdsourcing voor GIST 

onderzoek 
door Gerard van Oortmerssen 

 

Een onderdeel van de missie van de Contactgroep 

GIST is het bevorderen van en participeren in 

wetenschappelijk onderzoek naar GIST. Dat doen we 

bijvoorbeeld door lotgenoten aan te moedigen om 

deel te nemen aan klinische tests met nieuwe 

medicijnen of experimenten met nieuwe 

behandelmethoden. Een ander voorbeeld is onze 

betrokkenheid bij het onderzoeksproject GALLOP 

van de Nederlandse GIST behandelcentra. Wij 

hebben commentaar kunnen geven op het 

onderzoeksvoorstel en wij hebben onze steun 

uitgesproken naar de financiers van het onderzoek. 

Maar ik denk dat wij veel meer kunnen doen.  

 

Patiënten zijn ware ervaringsdeskundigen. Als geen 

ander weten wij wat de ziekte met ons doet, hoe wij 

ons voelen, wat de bijwerkingen van de medicijnen 

zijn. Die ervaring wordt vaak gedeeld op de 

patiënten fora op internet, en als we al die 

ervaringen combineren kan dat nieuwe inzichten 

opleveren over bijvoorbeeld bijwerkingen, interactie 

tussen medicijnen en voeding, kwaliteit van leven 

van GIST-patiënten of misschien zelfs over erfelijke 

aspecten of relaties tussen GIST en andere ziekten. 

Een poosje geleden heb ik het plan opgevat om een 

onderzoeksproject te starten om relevante medische 

informatie in patiënten fora op te sporen. Daar zijn 

tegenwoordig slimme technieken voor beschikbaar, 

die automatisch relevante begrippen in teksten 

opsporen. Ik heb in de tweede nieuwsbrief van dit 

jaar, in juni, al iets over dit project idee verteld. Dit 

soort onderzoek wordt ook wel “crowdsourcing” 

genoemd: vele mensen, in dit geval GIST-patiënten, 

de “crowd”, weten samen veel meer dan individuen 

afzonderlijk en het internet geeft ons de 

mogelijkheid om al die kennis te combineren. 

 

Inmiddels ben ik een paar stappen verder. De 

plannen zijn gepresenteerd op New Horizons GIST in 

Zurich en tijdens de SPAEN 2014 conferentie in 

Amsterdam. Ook heb ik een korte presentatie 

gegeven tijdens de startbijeenkomst van het 

Nederlandse GIST consortium op 1 juli, waar alle 

Nederlandse GIST specialisten aanwezig waren. Tot 

nu toe heb ik veel positieve reacties ontvangen, ook 

van buitenlandse patiëntenorganisaties. Niet alleen 

GIST organisaties, maar ook patiëntenorganisaties 

van andere zeldzame kankers hebben interesse 

getoond. GIST specialisten waar ik mee gesproken 

heb, ook internationaal, zijn geïnteresseerd. 

 

Er is een team gevormd van onderzoekers van de 

universiteiten van Tilburg, Nijmegen en Leiden, en 

van de onderzoeksinstituten TNO en CWI, die 

hieraan mee willen doen. Er is zelfs een 

http://www.contactgroep.nl/
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vingeroefening uitgevoerd met het Facebook-forum 

van GIST Support International. Daarbij is gebleken 

dat we snel interessante informatie uit de timeline 

kunnen identificeren. Om te zien of dat echt nieuwe 

inzichten op kan leveren moeten we nu een 

uitgebreider onderzoek gaan doen en daar ook GIST 

specialisten bij betrekken. Daar is budget voor nodig. 

In januari zal een vergadering van alle onderzoekers 

plaatsvinden, dan worden de vervolgstappen 

besproken en wordt een projectplan uitgewerkt met 

budget. Daarmee zullen we op zoek gaan naar 

financiers en dan kan het echte werk beginnen.  

Ik zal regelmatig in de nieuwsbrief rapporteren over 

de voortgang van dit project. 
 

 

Vacatures in het bestuur 
 

In de Nieuwsbrief van oktober is gewezen op twee 

vacatures in ons bestuur en werden 

belangstellenden gevraagd om contact met het 

bestuur op te nemen. Helaas hebben zich nog geen 

kandidaten gemeld, daarom vragen we nogmaals 

aandacht voor de vacatures en herhalen we 

hieronder het profiel van de betreffende 

bestuursfuncties. 

 

Algemeen bestuurslid 

Taken/activiteiten: 

 Verricht algemene bestuurstaken en is verantwoordelijk 

voor specifieke projecten vanuit het bestuur. 

 Vervangt andere bestuursleden bij hun afwezigheid of 

in geval van vacatures.  

 Voert projecten uit binnen het bestuur.  

 Heeft affiniteit met internetontwikkelingen en sociale 

media. 

Kennis:       

 U heeft inzicht in goed netwerken. 

 U heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die 

relevant zijn voor patiëntenorganisaties. 

Vaardigheden: 

 U bent strategisch georiënteerd.  

 U bent een netwerker. 

 U heeft een brede bestuurlijke belangstelling. 

 

Als u zich als vrijwilliger in wilt zetten en 

belangstelling hebt voor het boeiende werk van ons 

bestuur, neem dan contact op. De taakomschrijving 

is geen strak keurslijf maar een indicatie. We kunnen 

altijd met elkaar kijken hoe de taken die het bestuur 

als geheel moet uitvoeren zodanig worden verdeeld 

dat die het beste passen bij de ervaring en 

voorkeuren van de diverse bestuursleden. Er is 

voorkeur voor vrouwelijke kandidaten: mannen en 

vrouwen worden in gelijke mate getroffen door GIST, 

en het zou fijn zijn als er een evenwichtige gender 

verhouding in het bestuur zou zijn. Op dit moment 

zijn we met alleen maar mannen! 

 

Daarnaast zoeken we al meer dan een jaar naar een 

Bestuurslid medische zaken. We zoeken een 

medisch professional, bij voorkeur arts, en die hoeft 

uiteraard niet zelf GIST-patiënt te zijn. Mocht u 

iemand kennen die hiervoor benaderd zou kunnen 

worden, laat het ons weten! De taakomschrijving 

voor het bestuurslid medische zaken is als volgt: 

 

Taken/activiteiten: 

 Is verantwoordelijk voor het informeren van het bestuur 

over medische ontwikkelingen op het gebied van GIST.  

 Onderhoudt de contacten met de medisch specialisten. 

 Onderhoudt de contacten met de farmaceutische 

bedrijven. 

 Draagt zorg voor het beantwoorden van medische 

vragen van patiënten en consulteert daartoe zo nodig 

medisch specialisten. 

 Draagt zorg voor de registratie van medische vragen en 

beantwoording.  

 Is verantwoordelijk voor de medische informatie in de 

communicatiemiddelen van de CGG. 

Kennis:  

 U bent bij voorkeur arts. 

Vaardigheden:  

 U beschikt over goede communicatievaardigheden. 

 U bent in staat met vrijwilligers om te gaan. 

 

Als u geïnteresseerd bent of ons op iemand wilt 

attenderen, kunt u telefonisch contact opnemen met 

één van de bestuursleden. 

Reacties kunt u sturen aan de secretaris van het 

bestuur, Hendrik van Rooijen: 

secretaris@contactgroepgist.nl  

tel. 0546-865937 

 

 

MEDISCH NIEUWS 

 

Voeding en kanker 
door Hendrik van Rooijen 

 

Ik had het voorrecht namens de Contactgroep GIST 

de studiedag Voeding, Bewegen en kanker, 

georganiseerd door het Integraal Kankercentrum 

Nederland, te mogen bijwonen. Eigenlijk was deze 

studiedag bestemd voor fysiotherapeuten, diëtisten 

mailto:secretaris@contactgroepgist.nl
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en andere paramedici die in hun praktijk met kanker 

te maken krijgen, maar ik voelde me tussen deze 

mensen als ervaringsdeskundige beslist op mij 

gemak.  

 

Toen ik jaren geleden de diagnose GIST kreeg woog 

ik bijna 12 kilo minder dan nu. Behalve een dokter 

die me kwam vertellen dat ik met Glivec misschien 

nog een tijdje mee kon, verscheen er ook een 

diëtiste aan mijn ziekenhuisbed, die me 

hoofdzakelijk slagroom, roomboter, andere vetten 

en suiker voorschreef, plus een soort krachtvoeding 

in plastic potjes. In de terminologie van 

voedingswetenschappers leed ik aan cachexie, een 

zeer ernstige vorm van ondervoeding ten gevolge 

van ziekte, waarbij zowel de vetmassa als de vetvrije 

massa is afgenomen, spieratrofie is ontstaan en een 

ernstig verlies van spierkracht optreedt. Als dat nog 

even zo door was gegaan zou er onomkeerbare 

schade aan het lichaam zijn ontstaan. Maar dat viel 

mee: aangezien de Glivec aansloeg en de slagroom 

ook, was ik binnen een jaar een stuk gezonder en 

alweer halverwege mijn oude gewicht. Ik neem aan 

dat velen van u soortgelijke ervaringen hebben. 

Kanker doet de eetlust verminderen, terwijl juist 

bekend is dat patiënten die in goede conditie 

verkeren de beste overlevingskansen hebben, zelfs 

als de kanker niet geneest. Toch is dat een beetje 

paradoxaal, want als je bijna dood bent denk je niet 

aan eten. 

 

Er is een duidelijk verband tussen kanker en 

levensstijl. Dat roken ongezond is, teveel alcohol ook, 

teveel eten sowieso: dat zijn allemaal risicofactoren. 

Het zou makkelijk zijn als er een rechtstreeks 

verband gelegd kon worden tussen bepaalde 

ongezonde gewoonten en bepaalde vormen van 

kanker, maar dat is niet zo. Niet alle rokers krijgen 

longkanker en niet alle mensen die longkanker 

krijgen hebben vroeger gerookt. Wel bestaat er een 

statistisch verband tussen slechte gewoonten en het 

krijgen van kanker. De medische wetenschap is zeer 

in de ban van de statistiek. Het is echter moeilijk om 

betrouwbare onderzoeken op te zetten. Een 

gedegen onderzoek, bijvoorbeeld naar het verband 

tussen het eten van rood vlees en bepaalde vormen 

van kanker in het spijsverteringskanaal, zal ettelijke 

jaren moeten duren. Kanker treedt meestal pas laat 

in het leven op, en geen dokter kan voorspellen 

wanneer. Een onderzoek dat twintig jaar duurt, 

waarbij een bepaalde groep mensen geen rood vlees 

eet, met daarnaast nog een controlegroep die dat 

regelmatig doet, is bijna onuitvoerbaar. De eerste 

conclusies over verbanden tussen 

voedingsgewoonten en kanker worden dan ook 

meestal getrokken op grond van dierproeven. 

Muizen hebben nu eenmaal een snellere omlooptijd 

dan mensen.  

 

Toch heeft men door de jaren heen behoorlijk veel 

inzicht gekregen in de relatie tussen voeding en 

kanker (en lichaamsbeweging!). De richtlijnen die uit 

dat inzicht voortvloeien zijn simpel: 

1. Streef naar een slank postuur, maar vermijd 

ondergewicht; 

2. neem iedere dag minimaal een halfuur 

lichaamsbeweging; 

3. vermijd dranken met suiker en beperk de consumptie 

van calorierijk voedsel; 

4. eet veel groenten, fruit, volkoren producten en 

peulvruchten en varieer daarin; 

5. beperk de consumptie van rood vlees en vermijd 

bewerkt vlees, inclusief vleeswaren; 

6. drink niet meer dan 1 (vrouwen) à 2 (mannen) glazen 

alcohol per dag; 

7. beperk de consumptie van zout en met zout 

(natrium) bereid voedsel; 

8. vertrouw niet op voedingssupplementen als 

bescherming tegen kanker. 

(bron: Handboek voeding bij kanker) 

 

Uiteraard gelden deze raadgevingen niet alleen ter 

preventie van kanker, maar evenzeer als men al 

kanker heeft. Juist als men chemotherapie of 

bestraling ondergaat moet men proberen in goede 

conditie te blijven. Daarover is onderzoek gedaan: de 

genezingskans stijgt. Iemand die verzwakt is kan 

zware behandelingen vaak niet aan. Glivec lijkt lang 

niet zoveel van ons lichaam te vergen als de 

klassieke chemotherapie, maar het heeft (althans bij 

mij) behoorlijk veel invloed op de spijsvertering en 

ook op de smaak. Sutent is moeilijker te verdragen . 

Volgens de bijsluiter veroorzaakt het maagpijn, 

zuurbranden, diarree en misselijkheid. Soms ook 

verminderde eetlust, buikpijn, braken, en (zij het zeer 

zelden), gewichtsverlies. Deze bijwerkingen ontstaan 

door ontsteking van de slijmvliezen van slokdarm, 

maag en darmen. Soms komt men voor de moeilijke 

keus te staan tussen de akelige bijwerkingen en de 

tijdelijke genezing die het middel veroorzaakt. 

Adviezen over de juiste voeding zouden eigenlijk 

standaard moeten zijn voor elke kankerpatiënt, liefst 

specifiek want natuurlijk reageert elke patiënt weer 

anders op de ziekte en de behandeling.  
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GIST is vrijwel altijd een ziekte van de maag en het 

spijsverteringskanaal. Als de ziekte nog operatief kan 

worden behandeld wordt vaak een deel van de 

maag en/of darm weggenomen, waardoor de 

spijsvertering vaak ernstig bemoeilijkt wordt. Na een 

resectie is het zaak om veel eiwit te nuttigen, liefst 

niet in de vorm van rood vlees, maar liever vis, eieren, 

melkproducten, peulvruchten. Hoe meer er van de 

maag of darm verwijderd is, hoe moeilijker het wordt 

om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. 

Daarom wordt het aangeraden meerdere malen 

kleinere porties eiwitrijk voedsel tot zich te nemen. 

 

De meest voorkomende storing van de spijsvertering, 

die zowel als gevolg van de ziekte, maar ook als 

gevolg van de medicijnen kan optreden is 

(chronische) diarree. Als die optreedt is voorkoming 

van uitdroging het eerste wat nodig is: veel drinken. 

Soms zit er niets anders op dan de chronische 

diarree te accepteren. En dan zijn er ook weer 

dieetadviezen nodig. Ik zal daar niet op in gaan, 

want ik ben tenslotte geen vakman op dit gebied, zij 

het enigszins ervaringsdeskundig. In elk geval moet 

er gezorgd worden dat alle essentiële vitaminen en 

mineralen in het voedingspakket voorkomen. 

 

Op de studiedag Voeding, Bewegen en Kanker werd 

uitgebreid gesproken over het gebruik van 

voedingssupplementen. Voorop gesteld moet 

worden dat bij een uitgebalanceerde voeding 

supplementen niet of nauwelijks nodig zijn. Toch zijn 

er soms supplementen nodig bij mensen die door 

kanker en/of door de medicijnen daartegen 

bepaalde tekorten hebben. Van sommige GIST-

patiënten die Glivec slikken is het bekend dat ze te 

maken kunnen krijgen met spierkrampen. De 

remedie daartegen: extra magnesium slikken. (Dat 

staat ook op de website van onze Contactgroep.) 

 

Er doen nogal eens wilde verhalen de ronde over 

bepaalde vitaminen die kanker zouden kunnen 

genezen. Men moet daar heel voorzichtig mee zijn, 

maar soms is er wel een beetje waarheid in die 

verhalen. Laboratoriumonderzoek op kankercellen 

heeft een mogelijk kankerremmend effect van 

vitamine D kunnen aantonen. Vitamine D blijkt de 

differentiatie en de geprogrammeerde dood 

(apoptose) van kankercellen te bevorderen en de 

proliferatie ervan te vertragen. Ik citeer dit van de 

betrouwbare Belgische website www.kanker.be. Het 

betreft een onderzoek bij vrouwen in of na de 

menopauze, die calcium en vitamine D toegediend 

kregen om de uitwerking daarvan op 

botsamenstelling te meten. Er is daarbij zijdelings 

ook onderzocht of er verband zou bestaan tussen 

borstkanker en deze voedingssupplementen: het 

risico op deze kanker nam inderdaad af, maar het 

was niet duidelijk of de vitamine D dan wel de 

calcium daarvoor verantwoordelijk was. Het is dus 

geen wild verhaal, maar een onderzoek met veel 

vraagtekens. Het opzetten van nieuwe onderzoeken 

is altijd kostbaar en tijdrovend. Het is dus uitgesloten 

dat men alle gezondheidsclaims zou kunnen 

onderzoeken. 

 

In het algemeen moet men oppassen met het 

slikken van voedingssupplementen. Bekend is dat 

het kruidenmiddel sint-Janskruid (hypericum), dat 

veel gebruikt wordt door mensen die depressief zijn, 

de werking van bepaalde kankermedicijnen verlaagt. 

Kankerpatiënten zijn nogal eens depressief, een 

logisch gevolg van het lijden aan een 

levensbedreigende ziekte. Opgepast dus! 

 

Ongeveer 30% van alle kankerpatiënten maakt , 

naast hun reguliere behandeling, gebruik van niet-

reguliere behandelwijzen. In een ander artikel in 

deze Nieuwsbrief ga ik daar verder op in. Hier 

beperk ik me tot het opmerken dat 

voedingsadviezen vaak een onderdeel zijn van niet-

reguliere behandelwijzen. In de jaren 80 van de 

vorige eeuw was het zogenaamde Moerman-dieet in 

de mode, waarmee men claimde kanker te kunnen 

genezen. Moerman, een huisarts, ging er vanuit dat 

kanker een stofwisselingsziekte is, die door een 

wijziging in voedingspatroon te genezen zou zijn. 

Zijn voedingsregels werden ontwikkeld in de jaren 

dertig van de vorige eeuw. Vergeleken met de 

kennis van de 21ste eeuw, was er in die tijd 

wetenschappelijk nog nauwelijks iets bekend over de 

effecten van voeding en voedingsstoffen. Inmiddels 

is er veel onderzoek verricht naar de invloed van 

nutriënten op de preventie en therapie van kanker. 

Dat is aanleiding geweest om de behandelmethode 

van Moerman op diverse essentiële punten aan te 

passen. Maar zijn theorie heeft nog steeds 

aanhangers, al geloven die niet meer dat het 

Moerman-dieet kanker geneest, maar wel dat het 

kanker kan voorkomen en de voortgang ervan 

remmen. 

 

Terwijl ik dit artikel zat te schrijven kreeg ik via 

Facebook een berichtje binnen van een vriend van 

mij over natriumbicarbonaat, zeg maar: bakpoeder 

http://www.kanker.be/
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of zuiveringszout, dat tumoren zou kunnen doen 

verdwijnen. Het is dat deze man een vriend is, anders 

zou ik hem beschuldigen van kwakzalverij. 

 

De slotsom: alternatieve diëten, 

gezondheidsproducten en supplementen worden 

meestal als onschadelijk beschouwd, maar hoge 

doseringen van vitaminen, mineralen en anti-

oxidanten kunnen ongewenste bijwerkingen hebben 

op tumorgroei en behandelingen. Aan de andere 

kant is een gezond dieet essentieel voor 

kankerpatiënten om zo hun overlevingskans te 

vergroten. Gezonde voeding is evenwichtig. Een 

ruim gebruik van groenten en fruit, ongeraffineerde 

producten, magere en vezelrijke producten, weinig 

dierlijke vetten, weinig suiker en alcohol, zou bij elk 

mens nodig zijn, maar zeker bij zieken, zolang ze 

nog tot eten in staat zijn. 

 

Dit artikel bevat veel informatie ontleend aan het 

Handboek voeding bij kanker, onder redactie van 

Jeanne Vogel e.a., uitgeverij De Tijdstroom, Utrecht 

2012 (prijs €51,00). Dit boek is geschreven voor 

voedingsspecialisten, maar een belangstellende leek, 

zoals ik, kan er veel wijsheid uit opdiepen.  

 

De studiedag Voeding, beweging en Kanker die ik 

bezocht was georganiseerd door het Integraal 

Kankercentrum Nederland. Vele sprekers op deze 

dag zijn medeauteurs van dit Handboek. 

 

Er bestaat ook een website Voeding en kanker: 

http://voedingenkankerinfo.nl 

 

 

Discussie over de toegankelijkheid van 

nieuwe geneesmiddelen 
door Paul van Kampen 

 

Door de bezuinigingen in de zorg 

is de discussie over dure 

medicijnen weer opgelaaid. Een 

van de thema´s hierbij is of 

kosteneffectiviteit een wettelijk 

criterium moet worden om te 

bepalen of een nieuw medicijn 

wel of niet toegelaten en vergoed 

moet worden. Het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en het Zorginstituut Nederland 

(ZINL) willen in deze discussie de 

patiëntenorganisaties nadrukkelijker en in een 

vroeger stadium betrekken.  

 

Op woensdag 22 oktober jl. had koepelorganisatie 

Levenmetkanker (de opvolger van de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, NFK) een 

discussiebijeenkomst georganiseerd om met de 

aangesloten patiëntenorganisaties te verkennen 

welke rol het beste gespeeld kan worden in deze 

nieuwe ronde van de discussie over de 

toegankelijkheid van nieuwe, dure geneesmiddelen. 

Op de bijeenkomst waren, behalve medewerkers van 

Levenmetkanker, acht kankerpatiëntenorganisaties 

vertegenwoordigd, waaronder de Contactgroep GIST. 

 

Als uitgangspunt van de discussie werden de 

volgende vier opties gepresenteerd voor de rol van 

Levenmetkanker: 

 

Optie A - Levenmetkanker neemt niet deel aan de 

discussie.  

Optie B - Levenmetkanker neemt deel aan de 

discussie met een principieel standpunt dat ieder 

nieuw middel, ongeacht meerwaarde of kosten, 

toegankelijk moet zijn voor patiënten. De enige 

partijen die beslissen over de inzet zijn de dokter en 

de patiënt in de spreekkamer. 

Optie C - Levenmetkanker neemt deel aan de 

discussie en vindt dat therapeutische meerwaarde 

een argument kan zijn om de toegang tot een nieuw 

middel te beperken, maar kosten niet.  

Optie D - Levenmetkanker neemt deel aan de 

discussie en vindt dat naast de therapeutische 

meerwaarde ook een grens aan de kosteneffectiviteit 

gesteld kan worden. 

 

De discussie maakt duidelijk dat het ingewikkelde 

materie is, waarbij veel zaken en duidelijk 

uiteenlopende belangen meespelen. Alle opties 

hebben voor- en nadelen. Maar na weging van die 

pro´s en contra´s bleek de balans toch het positiefst 

te zijn voor de optie C.  

 

Constructief meepraten wordt belangrijk gevonden, 

omdat dan de kans op invloed op de uitkomst van 

de discussie het grootst. Dit maakt niet alleen optie 

A minder interessant, maar ook optie B, omdat de 

inschatting is dat dit standpunt niet houdbaar zal 

blijken te zijn. Anderzijds wordt het thema van de 

kosteneffectiviteit (optie D) gevaarlijk terrein 

gevonden. Zeker in het geval van relatief zeldzame 

aandoeningen, zoals GIST, zullen de kosten voor de 

ontwikkeling van nieuwe middelen al snel hoog 

uitvallen. Een nadruk op kosteneffectiviteit bij de 

http://voedingenkankerinfo.nl/
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toelating van een middel zou het beschikbaar komen 

van nieuwe medicijnen tegen GIST dus kunnen 

belemmeren.  

 

Een belangrijke vraag bij optie C is wel wat er dan 

precies verstaan kan of moet worden onder 

therapeutische meerwaarde. Wanneer voegt een 

nieuw middel voldoende winst op voor patiënten om 

- ongeacht de prijs ervan - te worden toegelaten en 

vergoed? Over dit onderwerp zal Levenmetkanker 

begin 2015 een volgende discussiebijeenkomst 

organiseren. 
 

 

Een taboe minder? - Over alternatieve 

behandelingen bij kanker 
door Hendrik van Rooijen 

 

Bij het horen van de term alternatieve 

behandelingen bij kanker denken vele 

mensen waarschijnlijk direct aan 

beroemdheden met een of andere 

vorm van kanker die door kwakzalvers 

behandeld worden en daarna snel het 

loodje leggen. De Vereniging tegen de Kwakzalverij 

heeft onlangs nog de Meester Kackadoris-prijs 

toegekend aan Pauw en Witteman omdat zij in hun 

TV-programma kritiekloos de zogenaamde ijsman 

Wim Hof lieten optreden, die met zijn ijzige 

methode de ruimtevaarder Wubbo Ockels 

probeerde te genezen, die daarna binnen enkele 

weken overleed. Het is niet verwonderlijk dat KWF 

Kankerbestrijding in zijn folder over alternatieve 

behandelingen weinig woorden nodig heeft om die 

alternatieve methoden af te raden. Toch is het 

bekend dat bijna 80 procent van de kankerpatiënten 

wel eens overweegt om contact op te nemen met 

een alternatieve genezer en dat 30 procent het ook 

werkelijk doet. Is die negatieve opstelling van het 

KWF soms onterecht? 

 

Een antwoord op deze vraag wordt gegeven in een 

boek dat zich enigszins aanmatigend Handboek 

Kanker noemt, geschreven door Henk Fransen, arts. 

De ondertitel luidt: hoe je reguliere en alternatieve 

behandelingen optimaal kunt combineren. Fransen 

wijst de reguliere behandeling van kanker niet af, 

maar legt uit dat sommige alternatieve 

behandelingen de vitaliteit van de patiënt doen 

toenemen, zodat de reguliere behandeling, chemo-

kuur of bestraling bijvoorbeeld, beter aanslaat. De 

kern van zijn verhaal is dat alternatieve 

behandelingen zich richten op de hele mens, in 

tegenstelling tot de reguliere geneeskunde die 

uitsluitend de ziekte behandelt. Dat laatste zal menig 

patiënt met hem eens zijn. Ik heb zelf een vriend 

verloren aan kanker, die enkele dagen voor zijn 

dood nog een chemo-kuur aangeboden kreeg van 

zijn oncoloog. Deze had hem natuurlijk met rust 

moeten laten en hem vredig latenoverlijden. Een 

therapeut met meer inzicht in de mens-als-geheel 

zal weten wanneer hij de behandeling moet staken 

om de zieke in harmonie met zichzelf te laten 

sterven.  

 
De vraag is: doen alternatieve therapeuten het 

beter? Fransen, die zelf alternatief therapeut is, heeft 

natuurlijk zijn antwoord klaar: ja. Maar dat geldt 

natuurlijk niet voor elke alternatieve geneeswijze. 

Therapeuten moeten tenminste op de hoogte zijn 

van wat de reguliere geneeskunde weet over kanker 

en de methoden tot genezing daarvan. Fransen is 

zeker zo iemand en hij geeft in zijn boek ook 

ruimschoots aandacht aan mensen die uitsluitend 

willen kiezen voor een reguliere therapie. Maar hij 

waarschuwt wel dat er via deze weg vaak valse hoop 

gewekt wordt aangezien chemotherapie of 

bestraling lang niet altijd tot genezing leidt. Wij als 

GIST-patiënten hebben gelukkig vaak baat bij Glivec 

en daar mogen we dan blij mee zijn. Voor veel 

anderen geldt dat niet, en het mag hier natuurlijk 

gezegd worden dat in het verleden mensen met een 

GIST ook bestraald werden, zonder dat er genezing 

volgde. De medische wetenschap vordert zeer snel, 

maar heeft in tal van gevallen nog geen 

doeltreffende behandelingen voor verschillende 

kankers gevonden. Het is in dit gat dat de 

alternatieve genezer springt. Mensen met gebrek 

aan hoop vallen nu eenmaal makkelijk ten prooi aan 

genezers die hen hoop geven. Dat is natuurlijk 

meestal onterecht. Op dat punt vind ik het boek van 

Fransen niet duidelijk genoeg. Uiteraard is hij arts 

niet zo iemand die patiënten valse hoop geeft, maar 

het probleem is dat de patiënt meestal niet over de 
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deskundigheid beschikt om een therapeut te 

beoordelen. Dat probleem zal wel voor een deel 

verdwenen zijn na het lezen van dit boek: dat is de 

reden dat het geschreven is. 

 

Sommige delen in het boek zijn geschreven in een 

vraag- en antwoordvorm, net als een catechismus. 

Een voorbeeld, niet willekeurig: 

Vraag: Raad je mensen aan om alleen een 

alternatieve behandeling te doen? 

Antwoord: Nee, ik raad mensen aan in overleg met 

hun behandelend specialist te onderzoeken wat de 

beste combinatie van therapieën is. 

Vraag: Maar je maakt wel ruimte voor mensen die 

alleen een alternatieve behandeling kiezen. 

Antwoord: Dat klopt. Die mensen zijn er. Het is 

inherent aan deze overgangstijd dat mensen kiezen 

uit de mogelijkheden, van een puur reguliere tot een 

puur alternatieve behandeling (en alles wat daar 

tussenin zit). Voor mij is het belangrijk dat mensen 

zich goed laten informeren. Wanneer ze dat gedaan 

hebben en uiteindelijk kiezen voor een bepaalde 

aanpak, heb ik daar vrede mee. Ik vind dat mensen 

recht hebben op een leefwijze die past bij hun 

opvattingen. 

 

Dit is de meest cruciale episode uit het boek. Ik moet 

zeggen dat de zinsnede “een leefwijze die aansluit bij 

hun opvattingen” mij doet denken aan een soort 

geloof. Dat is iets waarover ik niet kan oordelen. 

Maar zoals wel vaker het geval is, lijkt het of een 

geloof soms strijdig is met de wetenschap, in dit 

geval in de vorm van de reguliere geneeskunde. In 

de opvattingen van Fransen lijkt het echter of de 

medische wetenschap niet de objectieve waarheid is, 

maar slechts een van meerdere opvattingen. Zoals 

gezegd zal ik daar niet over oordelen, maar ik denk 

dat de meeste doktoren het daarmee niet eens 

zullen zijn.  

 

Het boek van Fransen is verdeeld in negen delen. De 

eerste twee delen behandelen resp. het combineren 

van reguliere en alternatieve behandeling van kanker 

en het spanningsveld tussen deze beide vormen van 

behandeling. Het derde deel bevat aanbevelingen 

om via een nieuwe levensstijl de natuurlijke afweer 

van het lichaam te versterken om zo te voorkomen 

dat na of tijdens de behandeling de kanker groeit, 

uitzaait of terugkomt. De tips die hier gegeven 

worden over een gezonder leven kan elke 

kankerpatiënt zich ter harte nemen. Sympathiek hier 

is dat Fransen beseft dat niet iedereen zomaar alles 

kan of wil doen om zijn levensstijl te veranderen. Bij 

het leggen van verband tussen kanker en levensstijl 

ligt altijd het idee op de loer dat de ziekte de eigen 

schuld is van de patiënt. Fransen zegt daarover: ik 

vind het niet zo relevant om het over schuld te 

hebben. Het feit dat er bepaalde factoren bekend zijn 

waarmee je invloed kunt uitoefenen op je gezondheid, 

betekent niet dat je schuldig bent wanneer je daar 

geen gebruik van maakt (of hebt gemaakt). Ieder 

mens doet volgens mij het beste waartoe hij of zij op 

een gegeven moment in staat is. Iemand die rookt, 

ongezond eet of drinkt, of wat dan ook “verkeerd” 

doet, weet misschien wel dat hij het eigenlijk anders 

moet doen, maar kan dat gewoon nog niet. ‘weten’ en 

‘doen’ zijn in die zin twee totaal verschillende dingen. 

Ik zou misschien liever een hardere heelmeester 

willen horen, die als een strenge vader gewoon zou 

zeggen: stoppen met roken, meteen!  

  

Vanaf deel 4 van het boek komen de eigenlijke 

alternatieve behandelingen aan de orde. Daar kiest 

Fransen ook duidelijk voor een bepaalde 

persoonlijke visie op de behandeling van kanker, die 

er grofweg op neer komt dat alternatieve 

behandelwijzen gebruikt kunnen worden om de 

reguliere behandeling te ondersteunen en/of 

negatieve effecten van de reguliere behandeling te 

bestrijden, bijvoorbeeld door klachtenverlichting bij 

chemo-therapie en/of bestraling.  

 

Terwijl ik deze recensie aan het schrijven was, 

verscheen er in mijn regionale dagblad De Twentsche 

Courant Tubantia een alarmerend artikel over 

kankerpatiënten die in Nederland uitbehandeld zijn 

en dan naar Duitsland uitwijken waar ze nog wel 

behandeld blijken te kunnen worden. Eén van de 

behandelingen die men in Duitsland kan doen is de 

zogenaamde hyperthermie, die ook in het boek van 

Fransen wordt besproken. Het betreft een verhitting 

van het lichaam tot bijna 41 graden, een 

temperatuur waarbij kankercellen afsterven, maar 

gezonde cellen op het nippertje overleven. Fransen 

schrijft hierover: hyperthermie heeft weinig 

ongunstige bijwerkingen. Algehele hyperthermie kan 

op den duur wel uitputtend zijn. In Nederlandse 

ziekenhuizen wordt dit goed gemonitord, in Duitse 

klinieken heb ik verzwakte patiënten zien bezwijken 

aan de therapie. 

 

Dit citaat geeft aan hoe voorzichtig hij schrijft. Enkele 

tientallen alternatieve therapieën worden door hem 

beschreven en behandeld met dezelfde 
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omzichtigheid. Dat is de voornaamste verdienste van 

dit boek. Als zoveel kankerpatiënten een alternatieve 

behandeling overwegen, is het in elk geval belangrijk 

dat men zich daarover goed laat voorlichten.  

 

Eén feit valt me steeds op in het boek: Fransen 

behandelt kanker alsof het één ziekte is. Wij als 

GIST-patiënten weten wel beter. Juist omdat men 

tegenwoordig meer en meer let op de aard van de 

tumor en minder op de plaats waar deze voorkomt, 

is de reguliere geneeskunde met stappen vooruit 

gegaan. Ik denk dat deze ontwikkeling op dit 

moment de belangrijkste bijdrage is van de 

bestrijding en genezing van kanker. Alternatieve 

therapieën kunnen misschien een adjuvante rol 

krijgen naast de reguliere behandeling. Dat is mijn 

mening, maar ik ben slechts een patiënt. Fransen, de 

dokter, blijkt een eigen visie te hebben, die helder en 

duidelijk wordt beschreven in dit boek. Ik heb 

daarover geen mening. 

 

Henk Fransen, Handboek Kanker. Hoe je reguliere en 

alternatieve behandelingen optimaal kunt 

combineren. Utrecht, AnkhHermes, 2014, prijs €19,50. 

 
 

Kijk voor (meer) actueel nieuws regelmatig op 

www.contactgroepgist.nl !! 

 

 

BERICHTEN VAN LEVENMETKANKER-BEWEGING 

 

De Levenmetkankerbeweging,  

een vervolgverhaal (9)  
door Ton Jansen 

 

De naam begint al een 

beetje te wennen,  

maar hoewel dat door de 

communicatie-

deskundigen strikt 

verboden is, kort ik de 

Levenmetkankerbeweging toch maar af als LKB. Dat 

past makkelijker in de agenda als ik weer eens een 

vergaderdatum moet vastleggen en het is net zoals 

met die lange naam: het went snel. In elk geval ligt 

de afkorting lekkerder in de mond. 

 

De relatie met KWF 

Deze keer begin ik waar aflevering 8 mee eindigde, 

de samenwerking met het KWF . Vertrouwen moet 

groeien en kost tijd, zeker als er eerst een aantal 

misverstanden overwonnen moeten worden en 

enige achterdocht weggewerkt. In vorige 

afleveringen van mijn berichtgeving heb ik er 

summier al wat van gemeld en het is niet nodig 

uitvoerig te verhalen van wat zich voor en achter de 

schermen afspeelde als het uiteindelijk resulteert in 

goede afspraken voor samenwerking en vertrouwen 

in elkaar. 

 

Overeengekomen is dat het KWF de 

Levenmetkankerbeweging erkent als de stem van de 

gezamenlijke patiëntenorganisaties en dat die 

kunnen rekenen op de financiële steun van het KWF 

zolang zij hun doelstellingen waar maken en taken 

uitvoeren zoals afgesproken.  

 

Al het geld dat het KWF door middel van een eigen 

subsidieverordening aan de afzonderlijke 

patiëntenorganisaties ter beschikking stelde wordt 

voortaan jaarlijks in één bedrag overgeheveld naar 

de Levenmetkankerbeweging (LKB) die het op basis 

van nog op te stellen regeling over de aangesloten 

organisaties verdeelt. Het jaar 2015 is een 

overgangsjaar waarin de subsidieregeling van het 

KWF nog geldt, maar wordt uitgevoerd door de LKB 

die deze taak weer delegeerde aan een gemengde 

commissie van KWF en LKB. 

 

Al het personeel van het bureau van de LKB was 

formeel werknemer bij het KWF en stond daar op de 

loonlijst. Met ingang van 1 januari aanstaande zijn 

alle medewerkers ook daadwerkelijk in dienst van 

het LKB, die daarvoor de personeels- en 

apparaatskosten van het KWF krijgt. 

Dit alles is onder woorden gebracht in een brief die 

het KWF op 20 oktober aan de LKB schreef: 

  

 
 

Inmiddels is de overeenkomst en wat daar verder bij 

komt kijken tot stand gekomen. Het proces van 

personeelsoverdracht is gaande en vanaf half 

http://www.contactgroepgist.nl/
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november konden alle patiëntenorganisaties hun 

subsidie voor het komend jaar aanvragen en de 

afhandeling is al in volle gang volgens de werkwijze 

die KWF en LKB hebben afgesproken. 

Even belangrijk als de inhoud van de brief van het 

KWF is de sfeer waarin dit alles uiteindelijk tot stand 

is gekomen en die tot uitdrukking komt in de slotzin:  

 

 
 

De Levenmetkankerbeweging in komende tijd 

Het is de bedoeling, zo spraken we af in de 

Algemene Leden Vergadering dat we ons 

ontwikkelen tot een sterke en krachtige beweging 

van patiënten en patiëntenorganisaties die de 

belangen bundelt en een gezaghebbende stem zal 

hebben in het publieke debat. Bij gezamenlijk belang 

trekken we gezamenlijk op en als het gaat om de 

afzonderlijke vormen van kanker treden de 

afzonderlijke patiëntenorganisaties op met steun van 

het geheel. Dat vraagt om gezamenlijk beleid en om 

goede afstemming als het gaat om de deelbelangen. 

Het gaat ook om bundeling van krachten en van 

ondersteunende taken zoals de financiële 

administratie, ledenadministratie, ICT , secretariaat 

en overige kantoorwerkzaamheden. Dit is in gang 

gezet en over het algemeen tot tevredenheid. Vooral 

de kleine en middelgrote patiëntenorganisaties 

maken er gebruik van. Het kan nog verder worden 

uitgebreid. 

 

Het project Kanker.nl, waar we allen mee te maken 

hebben is nog steeds niet wat we ons er van hadden 

voorgesteld en behoeft nog vele aanpassingen en 

verbeteringen. 

 

Maar voor alles moeten we ons de vraag stellen: hoe 

ver zijn we op de weg naar die sterke kanker-

patiëntenbeweging die we voor ogen hadden? 

Het is volkomen begrijpelijk dat de meeste aandacht 

tot nu toe uit ging naar goede afspraken en een 

goede relatie met het KWF. Nu dat tot een goed 

einde is gebracht (en daarmee tot een goed nieuw 

begin) dringt zich vanzelf de vraag op welke 

volgende stappen we moeten zetten op weg naar de 

sterke kanker-patiëntenbeweging. Zitten alle 

patiëntenorganisaties op dezelfde lijn? In welke mate 

wil men samenwerken, taken bundelen en 

gezamenlijk optrekken? Hoe komen we tot een 

algemeen gedragen regeling voor de financiering 

van de afzonderlijke patiëntenorganisaties en van de 

gezamenlijke taken van de LKB? Past de juridische 

vorm van de LKB en zijn federatief verband nog wel 

bij deze tijd en bij de doelen die we nastreven?  

 

Allemaal onderwerpen die aandacht en tijd vragen 

en dat doen de lopende zaken evenzeer terwijl het 

een niet met het ander in de knel moet komen. 

Daarom heeft het bestuur besloten om met wat 

extra financiële steun van het KWF voor de komende 

maanden een deskundige aan te trekken die zich 

over alle hierboven genoemde zaken gaat buigen. 

 

Die deskundige, in de persoon van Frans Trommelen 

is onder mee begonnen met een inventarisering van 

de stand van zaken, een zo geheten nul-meting. Als 

je weet hoe het nu zit en hoe het zou moeten zijn 

(onze ambities) dat weet je wat er nog allemaal moet 

gebeuren voor je bent waar je wezen wil. Het zal wel 

weer een proces van overleggen en overtuigen 

worden, van korte en lange termijn belangen 

worden, van algemeen en deelbelang. In de ALV van 

17 december presenteert Frans zijn eerste 

deelrapport. We zullen er nog vaker op terug komen 

en ik ga u daarvan op de hoogte houden. 

 

Kijk voor meer en actueel nieuws ook regelmatig 

op de website van de Levenmetkanker-beweging:  

https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-

beweging/3432-nieuwsarchief 

 

 
 

 

VERHALEN VAN LOTGENOTEN 

 

Column van Peter 
door Peter Gombeir 

 

Hoe ik zelf naar controles toeleef, heb 

ik al uitvoerig beschreven. Maar hoe 

zien anderen mij dan? Ik trok mijn 

stoutste schoenen aan, en vroeg het 

aan de vrouw die het dichtst bij mij 

staat... Ine. 

 

Binnen 3 weken moet je terug op controle. Bijna 4 

jaar geleden kreeg je af te rekenen met een tumor. 

We waren nog niet in elkaars leven. Dat stuk heb je 

alleen moeten doorzwemmen. En dat heb je zo 

https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-beweging/3432-nieuwsarchief
https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-beweging/3432-nieuwsarchief
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dapper gedaan. Je kon je laten gaan, maar je hebt de 

moed erin gehouden. 

 

Doorheen je glimlach zie ik je zorgen, je angsten, je 

bezorgdheid,…. Slapen gaat moeilijk. Hele nachten 

vecht je in je dromen. Lig je te roepen, te roepen 

achter mij. Dat ik je niet alleen mag laten, je niet 

mag verlaten. Het enige wat ik kan doen is je 

antwoorden. Dat ik je niet in de steek laat, dat ik er 

voor jou zal zijn, iets wat velen niet deden. Je 

antwoorden dat ik je begrijp, nog iets wat velen niet 

deden, je begrijpen, begrip opbrengen voor je 

situatie. Maar het dringt niet tot je door. Ik streel je 

rug, geef er kusjes op. Even stopt het roepen, tot het 

een half uurtje later opnieuw begint. Ik heb pijn, pijn 

dat ik zo weinig voor je kan doen. Je houdt je zo 

sterk en tovert elke dag weer een glimlach op je 

snoet, terwijl ik de tranen in je ogen zie. De juiste 

woorden bestaan niet. Het enige wat ik kan, is er 

voor je zijn. En ook al betekent dit zo veel voor jou, 

toch is er een groot deel dat je alleen moet doen. Ik 

kan je enkel zeggen dat ik in je hart mee ben met 

jou, dat je er in je hart niet alleen voor staat. Ik blijf 

bij jou of de nachtmerrie nu opnieuw begint of niet. 

Ik wil bij jou zijn, ik wil samen met jou genieten van 

kleine dingen. Ik wil samen met jou verder, ook al is 

de toekomst onzeker.  

 

Ik heb schrik om jou te verliezen, om jou te moeten 

afgeven, om jou door de hel te moeten zien gaan en 

er van aan de zijlijn op toekijken. Ik wil jou niet kwijt, 

want elke dag met jou is een geschenk. Je bent zo 

een heerlijke, fantastische, warme, zachte en ook wel 

stoere man. Mijn man. En ook al is ons leven soms 

zwaar en hebben we elk onze nachtmerrie, het is 

niks zonder jou! 

 

Stilletjes aan kruipt de dag van de controle dichterbij. 

Plannen worden uitgesteld, ook al praat ik er met jou 

over. Ik wil met jou over de toekomst praten. We 

mogen de ziekte niet alles laten afnemen van ons. 

Ook al zijn er zoveel nachtmerries, er zijn nog zoveel 

dromen. Onze dromen, samen, jij en ik, en twee 

steeds hongerige en lieve kindjes.  

 

Kindjes waarvan jij niet de biologische vader bent. 

Maar wat ben jij een fantastische papa! Ik had nooit 

gedroomd om zo een schat te vinden, iemand die zo 

een fantastische vader is voor mijn kinderen. Iemand 

die ook hun pijn en verdriet begrijpt en er, net zoals 

voor mij, altijd voor hen is. 

 

Er gaat van alles door je hoofd en hoe dichter de 

dag van de controle komt, hoe erger het wordt. 

 

De dag voor de controle zetten we een fles 

champagne in de koelkast, om morgen het goede 

nieuws te vieren. 

 

De grote dag breekt aan. Samen vertrekken we naar 

het ziekenhuis. Voor mij de eerste keer aan jouw 

zijde. Wat ben ik blij dat ik bij jou ben. Na het 

inschrijven in het ziekenhuis wachten we tot je naar 

de scanner mag. Ik fluister in je oor dat het straks 

voorbij is. Het is nu niet meer lang.  

 

9 uur, tijd voor de scan, maar niemand komt je halen. 

Elke minuut dat we langer moeten wachten is er 

eentje te veel. We kijken zo uit tot het voorbij is. We 

willen dat het vooruit gaat. We willen naar huis en de 

fles champagne aanvallen. 10 minuten later dan 

gepland komen ze je halen. Die 10 minuten leken 

een eeuwigheid. Je verdwijnt in de kleedkamer en ik 

hoop dat je voelt dat ik bij jou ben. Het is lastig om 

je dit stuk alleen te laten doen. Ik wil bij jou zijn, je 

hoofdje strelen, je gerust stellen, je een kus geven. 

Maar het enige wat ik kan doen is wachten. 

 

20 minuten later loop je nog wat bleekjes terug naar 

mij. Vlug naar de dokter want we zijn al te laat.  

Eventjes wachten en… je naam wordt afgeroepen 

door de dokter.  

 

De dokter ontvangt je met een grote glimlach. Een 

leuke vent die met de nodige humor de zware 

situatie weet te verlichten. En dan…. nadat de dokter 

de scan bekijkt komt het bevrijdende antwoord. Alles 

in orde! We kunnen het niet geloven, het dringt niet 

door. De angst voor de angst van het slechte 

antwoord, trekt niet onmiddellijk weg. Gelukkig blijft 

de dokter op zijn verlichtende manier verder praten. 

 

Pas ’s avonds dringt het tot ons door! Heerlijk, je 

bent oké! Eindelijk ga je terug goed kunnen slapen. 

Ik verheug me er al op. Na drie weken te weinig 

slapen! 

 

Ik nestel me in jouw armen, leg mijn hoofd op je 

schouder en we vallen samen in slaap. Kort erna 

word ik wakker. Je bent me aan het roepen. Ik snap 

er niets van, de pijn om je jouw nachtmerries te 

horen bestrijden is onmiddellijk terug. Je roept me 

nog eens. Ik antwoord. Doodleuk vraag je of ik mee 

Twister ga spelen. Op mijn mond verschijnt een 
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grote glimlach en ik antwoord: ”Neen, geen Twister. 

Laten we met Lego een heel groot kasteel bouwen, 

ons kasteel, voor ons alleen”. 

 

U heeft ongetwijfeld ook een boeiend 

(ervarings)verhaal! Schroom niet om dit voor de 

volgende nieuwsbrief in te zenden via 

info@contactgroepgist.nl 

 

 

AFSCHEIDSWOORD VAN JACK ASSELBERGS 

 
Mijn laatste bijdrage als voorzitter 

in de nieuwsbrief, dit is echt een 

moeilijk moment voor mij. 

 

Bij mijn afscheid van de leden op de 

contactdag in september zijn zoveel 

lieve woorden gesproken, dat heeft 

me ontroerd. 

 

Begin dit jaar heb ik het bestuur aangegeven niet 

voor een derde termijn te gaan, 6 jaar vind ik 

voldoende voor deze functie, het is goed dat er weer 

vernieuwing komt.  

 

Ik ben destijds op het voorzitterschap geattendeerd 

door mijn voorganger Ton de Keijser, dat was in de 

wandelgangen van de contactdag in Lunteren in 

2007 waar Ton afscheid nam. Ik heb toen 

aangegeven pas voorzitter te kunnen worden na 

mijn afscheid als burgemeester op 1 januari 2009. In 

het vroege voorjaar van 2008 zijn de toenmalige 

bestuursleden Hilbrand Bruinsma en Carolien 

Verhoogt langs geweest in Zierikzee om me 

definitief te vragen en daar heb ik vol overtuiging ja 

op gezegd. Ik heb in 2008 de bestuursvergaderingen 

bijgewoond om me alvast warm te lopen. Er 

speelden veel zaken, met name discussies over de 

wijziging van de bestuurlijke structuur van de 

contactgroep. Die wijzigingen waren voor enkele 

bestuursleden het natuurlijk moment te stoppen. Dat 

gold voor Hilbrand en Carolien, Lenie Flaton wilde 

gelukkig secretaris/penningmeester blijven tot er 

een opvolger was gevonden, Edwin van Ouwerkerk 

gaf aan nog een jaar of 2 aan te willen blijven. 

 

Begin 2009 heb ik Cees Hilhorst gevraagd secretaris 

te worden, dat najaar zijn Gonny Panis 

(penningmeester) en Ton Janssen (vicevoorzitter) 

gekomen, later Ronald Postma (PR en contactdag) 

en Laurens van Bavel (medische zaken). We hebben 

vanaf het begin er naar gestreefd dat het bestuur 

voor minimaal de helft uit GIST-patiënten zou 

bestaan. Met deze club hebben we verdere stappen 

gezet naar herstructurering van de contactgroep. 

Bijzonder aandachtspunt daarbij was de continuïteit 

van de CGG.  

 

Besturen van een KPO doe je niet voor jezelf maar 

voor je lotgenoten, die moeten er op kunnen 

vertrouwen dat de organisatie blijft bestaan als 

mensen gaan stoppen. Ondanks alle inzet en goede 

bedoelingen van ons allemaal, we zijn vrijwilliger en 

als patiënt moet je er rekening mee houden dat je 

ziekte je werk in de weg staat. Daar komt bij dat het 

in deze tijd heel moeilijk is om vrijwilligers te vinden 

voor bestuurlijk werk. 

 

Het veilig stellen van de continuïteit van de 

contactgroep konden we realiseren door nauw 

samen te werken met de NFK, we waren een van de 

eerste kankerpatiëntenorganisaties die contracten 

sloot voor uitbesteding van het ledenbeheer, later 

het financieel beheer, ICT-ondersteuning en 

secretariële ondersteuning. De dienstverlening 

vanuit de NFK, sinds kort Levenmetkanker-beweging 

genoemd, is in de loop van de jaren verder 

uitgebreid. 

 

Zo ontstond ruimte om ons te concentreren op onze 

kerntaken, lotgenotencontact, voorlichting en 

informatieverstrekking, PR/ communicatie en 

belangenbehartiging en minder op allerlei 

uitvoerende zaken. We hebben al die jaren veel 

steun gehad van trouwe vrijwilligers. Die steun is 

onontbeerlijk.  

 

We hebben ook veel geïnvesteerd in relatiebeheer 

zoals met de NFK. Ik heb Ton Jansen in 2010 

gevraagd mij op te volgen als vertegenwoordiger in 

de algemene ledenvergadering van de NFK. Er 

kwamen zoveel nieuwe ontwikkelingen dat het te 

veel werd dat werk ook te blijven doen. Ton heeft 

dat uitstekend opgepakt, we zijn een van de kleinste 

kankerpatiëntenorganisaties maar we blazen ons 

partijtje uitstekend mee in belangrijke commissies en 

werkgroepen en omarmen vernieuwingen vaak als 

een van de eersten. De NFK speelt een wezenlijke rol 

in de belangenbehartiging van de kankerbeweging 

en gaat zich ook steeds meer zichtbaar opstellen. 

Met het bureau hebben we prima contacten, zeker 

sinds Pieter Houwers daar werkzaam is. Zijn rol als 

coördinator heeft het bureau professioneler gemaakt 

mailto:info@contactgroepgist.nl
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en de relatie met de aangesloten KPO’s een extra 

dimensie gegeven. In de nieuwsbrief houden we u 

daarvan steeds uitvoerig op de hoogte. 

 

Ik denk ook aan de goede contacten met KWF, een 

belangrijke subsidiegever. Het nieuwe subsidiebeleid 

dat in 2011 is ingevoerd heeft ons weliswaar voor 

extra inspanningen gesteld zoals een andere opzet 

van de jaarverslaggeving, inrichting van het bestuur, 

het voldoen aan prestatie indicatoren zoals het 

opstellen van een vrijwilligershandboek etc. maar 

heeft ook geleid tot kwaliteitsverbetering. Ik hoop 

van harte dat de nieuwe relatie KWF/NFK in de 

Levenmetkanker-beweging tot een verdere 

versterking van de kankerbeweging zal leiden. 

 

Ik noem ook graag PGO support, dit bureau heeft 

ons diverse keren prima ondersteund bij problemen, 

beoordeling van subsidieaanvragen, 

beschikbaarstelling van ervaring bij het maken van 

een beleidsplan, personele perikelen. Sinds 3 jaar 

ontvangen we nu ook subsidie van het ministerie 

van VWS, dat vergroot onze mogelijkheden om 

bijvoorbeeld op het gebied van PR meer te gaan 

doen.  

 

Ook de internationale samenwerking noem ik graag 

zoals SPAEN, de Europese organisatie voor 

sarcomen. We zijn in 2013 ook toegelaten tot de 

European Cancer Patient Coalition. Allemaal nuttige 

netwerken, bij een zeldzame ziekte als GIST is het 

zeer belangrijk ervaringen met anderen te delen, 

samen op te trekken in belangenbehartiging en 

gelegenheid te krijgen de belangrijkste GIST experts 

uit Europa en daarbuiten te beluisteren en te 

ontmoeten. Zo nemen we jaarlijks deel aan diverse 

internationale congressen. 

 

Er zijn ook goede contacten met de farmaceuten 

Novartis (Glivec), Pfizer (Sutent) en sinds dit jaar 

Bayer (Regorafenib). We hebben er jaarlijks overleg 

mee en ook tussendoor zien we elkaar bij 

bijeenkomsten.  

 

Heel belangrijk zijn natuurlijk onze GIST-specialisten. 

Als voorzitter had ik de eer bij vele bijeenkomsten te 

worden uitgenodigd, bij oraties, symposia, 

congressen. We hadden ook veel 1 op 1 contacten. 

Elk keer merkte ik van hun zijde waardering voor de 

CGG, met name voor de deskundige, betrokken en 

realistische wijze waarop we ons manifesteren, de 

specialisten hebben ons altijd ondersteund en zij 

geven desgevraagd informatie voor beantwoording 

van vragen van lotgenoten. We worden nauw 

betrokken bij nieuwe ontwikkelingen zoals het 

GALLOP project en elk jaar stellen GIST-experts zich 

beschikbaar voor een lezing op de Contactdag. 

 

De bijzondere band met onze Belgische lotgenote 

wil ik zeker ook vermelden. In 2007 heeft de VZW 

Belgische contactgroep GIST ons gevraagd facilitair 

deel te mogen uitmaken van de CGG. De omvang 

van het aantal leden in België was te beperkt om er 

een eigen organisatie op na te kunnen houden. Ik 

heb altijd een heel goede relatie gehad met Kris 

Heyman en zijn bestuur en ik weet hoe blij zij zijn 

deel uit te maken van onze contactgroep. 

 

Heel graag noem ik hier ook onze vrijwilligers die 

geen bestuurlijk maar heel belangrijk ondersteunend 

werk doen. Gonny Panis, zij zet zich vooral in voor 

ledenadministratie en het forum, nu ligt het accent 

vooral op het laatste. Paul van Kampen die het 

medisch bestuurslid ondersteunt, internationale 

websites volgt, medische onderwerpen in de 

nieuwsbrief voor zijn rekening neemt. René Lammers 

die de eindredactie en lay-out van de nieuwsbrief 

verzorgt. En wat zou een contactdag zijn zonder 

werkgroep. Onder leiding van bestuurlid Ton Jansen 

zijn dat Jo Gabriëlse, Rob Buzink, Ronald Postma , 

Tym Kortekaas. De werkgroep wordt ondersteund 

door Susan Boereboom van de Levenmetkanker-

beweging. 

 

Jullie allemaal, heel erg bedankt. We kunnen niet 

zonder jullie ondersteuning. En ik hoop intens dat er 

meer lotgenoten bereid zijn iets voor de CGG te 

doen, het is hard nodig. 

 

Last but not least ik ben mijn huidige en vorige 

mede- bestuursleden dankbaar voor de fijne 

samenwerking. Ik ben altijd onder de indruk geweest 

van hun enthousiasme en inzet. De onderlinge 

verhoudingen zijn heel goed, we zijn allemaal 

verschillende persoonlijkheden maar gaan respectvol 

met elkaar om vanuit een zelfde drive, het belang 

van onze lotgenoten, geen eigenbelang.  

 

Ik ben blij dat Ton Jansen met zijn ervaring als 

vicevoorzitter de overblijvende bestuursleden die 

alle in 2013 zijn aangetreden, nog enige tijd met 

raad en daad terzijde kan staan. Het is heel fijn dat 

Gerard van Oortmerssen zich beschikbaar heeft 

gesteld voor het voorzitterschap, in de anderhalf jaar 
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dat hij bestuurslid is heb ik hem leren kennen als een 

heel kundig, breed georiënteerd bestuurder die 

voluit gaat voor zijn contactgroep. 

 

Het was een voorrecht dit werk te mogen doen met 

alle ups en downs die daarbij horen. De 

contactgroep gaat me aan het hart, ik heb veel lief 

en leed meegemaakt, kan het anders in een KPO. 

Het waren voor mij geen plichtplegingen. Ik heb me 

nadat ik in 2005 GIST kreeg en lid werd me zeer 

betrokken gevoeld bij de contactgroep en veel 

lotgenoten persoonlijk leren kennen, ook via de 

sociale media. 

 

Er zijn veel stappen voorwaarts gezet en de 

contactgroep is langzaam maar zeker op weg om 

een volwassen patiëntenorganisatie te worden. 

Ondanks de sterke groei van ons ledental de laatste 

jaren zullen we nog heel veel GIST-patiënten moeten 

zien te bereiken. Met name zij die in de 

streekziekenhuizen worden behandeld. Zonder te 

willen generaliseren zien we toch nog steeds te veel 

situaties waaruit onbekendheid van specialisten met 

GIST blijkt, men kent de behandelrichtlijnen niet of 

past deze niet toe, men verwijst niet door. En dat 

heeft soms zeer ernstige gevolgen zoals lotgenoten 

soms ervaren. GIST is een dermate zeldzame ziekte 

dat alleen specialisten die regelmatig GIST-patiënten 

zien en samenwerken met artsen en behandelaars 

voor wie hetzelfde geldt, voldoende kennis van 

zaken hebben. Doorverwijzen naar de GIST- 

expertisecentra is daarom noodzakelijk. Daar werkt 

men in teamverband, verricht men research, is men 

bekend met het Europese en mondiale GIST-netwerk. 

 

Lieve lotgenoten, bedankt voor jullie steun die ik als 

voorzitter altijd heb gekregen en gevoeld, ik ben 

trots op onze contactgroep en wens de CGG een 

behouden vaart onder leiding van Gerard van 

Oortmerssen.  

 

Het was een eer en genoegen uw voorzitter te 

zijn geweest. 

 

 

 

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 de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en wordt 

gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding, het Ministerie van 

VWS en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).  

 

 

 

 
 

 

Contactgegevens  

Stichting Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD Utrecht 

Tel: 030-2916090 (secretariaat) 

KvK-nummer: 20112471 

E-mail: info@contactgroepgist.nl (Belgie: 

info@contactgroepgist.be) 

Website: www.contactgroepgist.nl (België: 

www.contactgroepgist.be) 

 

Facebook: ContactgroepGIST 

Twitter: @LevenmetGIST 

 

 

Bestuur  

Voorzitter 

Jack Asselbergs 

voorzitter@contactgroepgist.nl 

Vice-voorzitter 

Ton Jansen 

vicevoorzitter@contactgroepgist.nl 

Secretaris 

Henk van Rooijen 

secretaris@contactgroepgist.nl 

Penningmeester 

Henk Mijnsbergen 

penningmeester@contactgroepgist.nl 

Bestuursleden 

vacant 

Gerard van Oortmerssen 

 

medisch@contactgroepgist.nl 

gerard@contactgroepgist.nl  

 

Lid of donateur worden? 

De jaarlijkse ledenbijdrage is €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 
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