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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

Op 4 februari bezochten de 

voorzitter en secretaris het 

symposium “Samen tegen kanker: 

de volgende stap” dat in Radboud 

UMC werd georganiseerd ter 

gelegenheid van Wereldkankerdag.  

 

Besproken werd hoe zorgprofessionals, 

beleidsmakers, patiëntenorganisaties en 

verzekeraars met elkaar de zorg voor de patiënt met 

kanker niet alles steeds beter, maar ook toegankelijk 

en betaalbaar kunnen houden. Om dat te bereiken is 

samenwerking in netwerken van belang. Diverse 

voorbeelden waar van elkaar kan worden geleerd, 

werden toegelicht.  

 

Een van de inleiders was Prof. Ab Klink, oud-minister 

van volksgezondheid, hoogleraar aan de VU en lid 

van de raad van bestuur van verzekeraar VGZ. Een 

van de opvallendste opmerkingen van deze dag die 

mij is bijgebleven, is dat het goed zou zijn meer te 

financieren in de kwaliteit en niet alleen naar 

kwantiteit te kijken. Dat laatste leidt vaak tot 

perverse prikkels. In de middag waren er nog enkele 

workshops. Al met al een boeiende dag. 

 

Op 17 februari hadden we onze eerste 

bestuursvergadering van 2014. We constateerden 

met spijt dat er geen reacties zijn binnengekomen 

op de vacature medisch bestuurslid. Uw voorzitter 

neemt deze functie nu tijdelijk waar. We zullen  

Novartis en Pfizer vragen om de vacature bij artsen 

binnen hun netwerken bekend te maken. Ook onze 

lotgenoten vragen wij nogmaals eens rond te kijken 

in hun eigen omgeving. In deze nieuwsbrief plaatsen 

wij een hernieuwde oproep. 

 

De jaarlijkse subsidie van het ministerie van VWS 

voor dit  jaar is toegekend. Van KWF hebben wij 

vernomen dat wij voldoen aan de gestelde eisen en 

voorwaarden voor een subsidie en het besluit tot 

toekenning van subsidie binnenkort tegemoet 

kunnen zien. 

 

Veel aandacht is besteed aan het nieuwe beleidsplan. 

In de vorige nieuwsbrief heb ik daar al het een en 

ander over geschreven. De speerpunten voor 

lotgenotencontact, PR en communicatie en 

belangenbehartiging voor de komende 2 jaar zijn 

geformuleerd. Deze worden nu verder uitgewerkt, in 

een overzichtelijke vorm op papier gezet en in de 

volgende bestuursvergadering definitief vastgesteld.  

We zullen dat overzicht in de nieuwsbrief van juni 

opnemen. Op de contactdag zullen we het 

beleidsplan bespreken met lotgenoten in de 

workshop “in gesprek met het bestuur.”  

 

We hebben dringend behoefte aan vrijwilligers om 

invulling te geven aan ons PR-beleid, ik verwijs u 

naar de bijdrage van Gerard van Oortmerssen 

verderop. 

 

Voor de contactdag 2014 in september is een 

werkgroep ingesteld onder voorzitterschap van Ton 

Jansen. Diverse lotgenoten participeren hierin. Zij 

gaan deze dag organiseren.  Reserveer s.v.p. 20 

september! 

 

De ontwikkelingen binnen de NFK en KWF 

Kankerbestrijding zijn besproken, u leest hierover in 

de bijdrage van Ton Jansen, evenals over de 

ontwikkelingen rond KankerNL en een nieuwe 

huisstijl en logo voor de NFK en daarbij aangesloten 

patiëntenorganisaties. 
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Vorig jaar hebben we de naamgeving van onze 

leden en donateurs gewijzigd. Een stichting kent nu 

eenmaal geen leden. Uit diverse reacties maar ook 

vanuit het bestuur blijkt dat het niet wil wennen om 

over donateurs respectievelijk sympathisanten te 

spreken als we het hebben over onze lotgenoten. 

Het zijn niet echt herkenbare benamingen. Daarom 

lijkt het ons beter ons te voegen in het gewone 

spraakgebruik dan in juridische terminologie en 

gaan we terug naar de oorspronkelijke naamgeving: 

leden respectievelijk donateurs. De herinvoering 

gebeurt bij de implementatie van de nieuwe huisstijl 

die we over enkele maanden kunnen verwachten. 

 

Zoals gebruikelijk zijn bestuursleden de eerste 3 

maanden van het jaar weer druk in de weer geweest 

met het bijwonen van diverse bijeenkomsten en 

vergaderingen en met hun bestuurlijk werk voor 

onze contactgroep. Ik waardeer die inzet bijzonder 

en prijs mij gelukkig met de wijze waarop wij als 

team functioneren en elkaar aanvullen. 

 

Tot slot heb ik nog een mededeling van persoonlijke 

aard gedaan in de bestuursvergadering, die ik ook 

met u wil delen. Ik ben vanaf 1 januari 2009 uw 

voorzitter, daarvoor was ik vanaf het voorjaar 2008 

lid van het bestuur. Eind van het jaar loopt mijn 

tweede termijn van 3 jaar af. Ik heb het bestuur 

meegedeeld dat ik mij niet voor een derde (laatste) 

termijn beschikbaar stel. Na 6 mooie en intensieve 

jaren lijkt het me goed als een nieuwe voorzitter 

vanaf 2015 de kar gaat trekken. Ik doe het werk 

graag en met veel ambitie maar wil straks meer tijd 

aan mijn familie en aan mezelf gaan besteden en 

minder gebonden zijn. Het bestuur zal zich beraden 

over de toekomstige invulling van de vacature en u 

hoort daar de komende nieuwsbrief meer van. 

 

Voor u ligt de eerste van vier nieuwsbrieven die wij 

in 2014 gaan uitbrengen. Iedereen die een bijdrage 

heeft verleend aan deze editie dank ik daarvoor. 

Dankzij hen is het weer een informatieve en 

gevarieerde nieuwsbrief geworden. 

 

 

Contactdag 2014 
door Ton Jansen 

 

Ronald Postma heeft al vele jaren tot ieders 

waardering een groot aandeel gehad in de 

voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse 

contactdagen. Eind vorig jaar liet hij het bestuur 

weten dat hij wegens drukke werkzaamheden en in 

verband met zijn gezondheid geen kans meer zag 

een hoofdrol te vervullen bij het organiseren van de 

contactdagen. 

 

Het bestuur heeft op 17 februari besloten een vaste 

werkgroep in het leven te roepen die als taak krijgt 

om in het vervolg de organisatie van de 

contactdagen op zich te nemen. De volgende leden 

zijn bereid gevonden daarin zitting te nemen: 

Ronald Postma, Rob Buzink, Jo Gabriëlse en Tym 

Kortekaas. Het bestuur heeft hen benoemd en de 

vicevoorzitter aangewezen als voorzitter van deze 

werkgroep. Susan Boereboom, werkzaam bij de NFK 

en van daaruit actief voor onze Contactgroep, maakt 

deel uit van de werkgroep en is onze secretariële 

steun en toeverlaat. Ronald heeft aangegeven vooral 

als adviseur te willen optreden. 

 

De groep heeft enkele keren vergaderd en de 

voorbereidingen zijn in volle gang. Diverse locaties 

zijn besproken waarvan een tweetal is bezocht. We 

zijn nog druk doende, maar twee feiten staan al vast: 

 

• De Contactdag 2014 wordt gehouden op 20 

september tussen 10.00 en 19.00 uur 

• De locatie is Landgoed Zonheuvel in Doorn 

 

Zet datum en plaats maar vast in uw agenda. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

De financiën van de Contactgroep 
door Henk Mijnsbergen, penningmeester 

 

Teneinde de werkzaamheden van de Stichting 

Contactgroep GIST te kunnen uitvoeren is de 

stichting afhankelijk van een drietal grote 

inkomstenbronnen. 

 

Naast wat kleine inkomsten van de Vriendenloterij 

en bankrente bestaat de inkomstenzijde uit een 

jaarlijkse subsidie van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een 

jaarlijkse bijdrage van het Koningin Wilhelmina 

Fonds (KWF) en een bijdrage van de donateurs van 

de stichting. 

 

Voor 2014 is een begroting opgesteld van €53.200,-, 

welke voor 98 % gefinancierd wordt door 

bovengenoemde drie inkomstenbronnen. 
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De uitgaven van de stichting bestaan bijna volledig 

uit kosten in relatie tot de lotgenoten. Genoemd 

kunnen worden: de jaarlijkse contactdag, website, 

forum, de nieuwsbrief, brochure en PR-activiteiten. 

Voorts worden kosten gemaakt in verband met de 

samenwerking met de NFK te Utrecht als uitvoerder 

van de financiële administratie en de leden/ 

donateursadministratie, alsmede bestuurskosten, 

verzekeringskosten e.d. 

 

De bijdrage van de te ontvangen subsidies wordt 

mede bepaald door het aantal donateurs, dat 

minimaal een bijdrage van €25,- aan onze stichting 

beschikbaar stelt. 

 

Begin april 2014 zullen wij dan ook middels een brief 

onze donateurs verzoeken de jaarlijkse bijdrage van 

minimaal € 25,- aan ons over te maken. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

IBAN-rekening: NL46 INGB 0009677464 en BIC-code 

INGBNL2A ten name van: Stichting Contactgroep 

GIST te Utrecht, onder vermelding van uw naam en 

adres. 

 

 

PR en Communicatie 
door Gerard van Oortmerssen 

 

Al enige tijd zijn we ons als bestuur 

bewust van de noodzaak om nieuwe 

impulsen te geven aan ons beleid op 

het gebied van PR en communicatie.  

 

Onze website is aan een grondige 

opfrisbeurt toe, zowel wat betreft de 

structuur, de vormgeving maar vooral ook de 

inhoud. Daarnaast willen we actief gebruik gaan 

maken van de mogelijkheden van social media, zoals 

Facebook en Twitter.  

 

Digitale media worden steeds belangrijker en bieden 

nieuwe mogelijkheden van interactiviteit, maar niet 

iedereen is even vertrouwd met het internet en 

daarom blijven de traditionele gedrukte media zoals 

nieuwsbrief, brochure en patiëntenboek belangrijk. 

Maar ook die moeten regelmatig bijgewerkt worden. 

Het is daarbij van belang dat de diverse media goed 

op elkaar zijn afgestemd en een zelfde uitstraling 

hebben. Daarom hebben we als bestuur al eind vorig 

jaar afgesproken om onze huisstijl te vernieuwen.  

 

Door de ontwikkelingen bij NFK, waar Ton Jansen 

elders in deze nieuwsbrief over bericht, hebben we 

even pas op de plaats moeten maken totdat er meer 

duidelijkheid kwam. Die duidelijkheid is er nu en 

daarom kunnen we nu met volle kracht vooruit. We 

gaan als een van de eerste patiëntenorganisaties 

binnen de NFK aan de slag met een nieuw logo dat 

onderdeel uitmaakt van de gezamenlijke aanpak. Dat 

biedt kansen om in bredere kring GIST onder de 

aandacht te brengen.  

 

Omdat we het belangrijk vinden dat de diverse 

communicatie uitingen (nieuwsbrief, website, etc.) 

goed op elkaar zijn afgestemd en omdat onze 

ambitie is om ook de nieuwe mogelijkheden van 

social media te gaan gebruiken, hebben we besloten 

om te gaan werken met één redactiecommissie, 

waarin sommigen zich meer op de nieuwsbrief, en 

anderen zich vooral op de digitale media zullen gaan 

richten, maar alles in goede onderlinge samenhang.  

 

Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig! Als u mee 

wilt denken over het vormgeven van ons 

communicatiebeleid en wilt meewerken om dit te 

realiseren, laat het ons dan weten via 

gerard@contactgroepgist.nl  

 

 

Vacature Bestuurslid Medische Zaken 
 

Wij zoeken (nog steeds) een arts als opvolg(st)er 

voor Laurens van Bavel als bestuurslid medische 

zaken. Wij vragen onze lotgenoten in hun eigen 

netwerk rond te kijken naar mogelijke 

belangstellenden. 

 

Korte omschrijving van deze functie: 

- Beantwoorden van vragen van lotgenoten, ook 

van hen die niet zijn aangesloten bij de 

contactgroep. Dit gaat meestal per mail, via de 

website of het forum. Bij ingewikkelde vragen kan 

beroep worden gedaan door een van de GIST-

experts in het land 

- Contactpersoon naar GIST-experts 

- Bijwonen van bestuursvergaderingen 

- Congresbezoek, indien dit zinvol wordt geacht en 

er tijd voor is 

- Jaarlijks overleg met de farmaceutische bedrijven 

die medicijnen tegen GIST hebben, thans 

Novartis en Pfizer 

- Soms een artikel voor de nieuwsbrief aanleveren 

- Aanwezigheid op de jaarlijkse contactdag 

mailto:gerard@contactgroepgist.nl
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Het bestuurslid wordt ondersteund door onze 

vrijwilliger medische informatie, Paul van Kampen. 

 

Suggesties kunt u ter kennis brengen van het 

bestuur via info@contactgroepgist.nl  

 

 

MEDISCH NIEUWS 

 

Nieuwe GIST-medicijnen: Kan het niet 

wat sneller? 
door Paul van Kampen 

 

In de vorige nieuwsbrief stond 

een artikel over de 

ontwikkelingen rond GIST-

medicijnen. Daarin werd melding 

gemaakt van meerdere nieuwe 

middelen in de pijplijn te zitten. 

In die pijplijn – het hele proces  

van laboratorium- en dierproeven, verschillende 

fasen van klinische studies, plus de processen die 

moeten leiden tot de officiële registratie van een 

middel en vervolgens het besluit het ook te 

vergoeden via de zorgverzekering – zitten deze 

middelen vaak meer dan tien jaar. “Kan dat niet wat 

sneller?” is voor ons als kankerpatiëntenorganisatie 

dan een logische vraag. Ook voor veel GIST-

patiënten tikt de klok, zeker wanneer de reguliere 

behandelmogelijkheden opraken. 

 

Vandaar dat de Participatiegroep 

Geneesmiddelenbeleid van de NFK, waar de 

Contactgroep GIST sinds medio vorig ook in 

meepraat, dit thema hoog op de agenda heeft staan. 

Het gaat er daarbij om te zoeken naar wegen om 

nieuwe medicijnen op een verantwoorde wijze 

sneller dan nu beschikbaar en vergoed te krijgen, 

zonder dat  hierdoor de noodzakelijke 

zorgvuldigheid in gevaar komt. Vorig jaar heeft de 

Participatiegroep hierover een kort 

“standpuntdocument” geformuleerd. Dat document 

kunt u in het volgende nieuwsbrief-item lezen.  

 

Onlangs is in de media aandacht geweest voor een 

nieuw commercieel bedrijf, myTomorrows, dat ook 

inspeelt op de lengte van de pijplijn. Kort 

samengevat probeert myTomorrows door 

bemiddeling tussen patiënt, arts, farmaceutische 

industrie en regelgevende instanties, nog niet 

goedgekeurde medicijnen beschikbaar te krijgen 

voor patiënten waarvoor geen reguliere 

behandelingsmethoden meer voorhanden zijn. Dit 

noemen ze Fast Track Treatments. Op de website 

van myTomorrows (www.mytomorrows.com) wordt 

vooralsnog geen melding gemaakt van specifieke 

mogelijkheden voor GIST-patiënten, maar dat zou 

zomaar kunnen veranderen, zeker omdat ze 

aangeven actief te streven naar snelle uitbreiding 

van het aantal Fast Track Treatments.  

 

MyTomorrows zegt voor de patiënten te willen 

bemiddelen voor kostprijs; de winst moet uiteindelijk 

komen van royalties van de medicijnproducent op 

het moment dat het middel zal zijn goedgekeurd en 

gewoon op de markt komt. Behalve die 

bemiddelingskosten zullen de kosten van het 

medicijn zelf in de meeste gevallen ook door de 

patiënt zelf moeten worden opgebracht. De kans dat 

ziektekostenverzekeraars dit vroegtijdige gebruik 

zullen vergoeden is namelijk klein. En deze 

medicijnen zijn doorgaans erg duur… 

 

De NFK zet vraagtekens bij dit initiatief. Zie het 

persbericht hieronder dat de NFK op 10 februari jl. 

heeft uitgegeven. 

 

De NFK ziet geen heil in de werkwijze van 

MyTomorrows 

 

Www.mytomorrows.com biedt kankerpatiënten 

toegang tot experimentele medicijnen die nog niet 

geregistreerd zijn en/of worden vergoed. Een patiënt 

die een geneesmiddel via deze website wil 

aanvragen, moet de kosten in principe zelf dragen. 

De Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (de 

Kankerpatiëntenbeweging) vindt dat hiermee het 

belang van patiënten niet wordt gediend. 

MyTomorrows is een commerciële onderneming die 

pleit voor een versnelde toegang tot veelbelovende 

medicijnen. Experimentele medicijnen, die officiële 

instanties nog niet hebben goedgekeurd en die nog 

niet in richtlijnen van artsen zijn opgenomen. Deze 

maand verstrekt de organisatie twee à drie 

ongeregistreerde kankermedicijnen die het 

immuunsysteem versterken. De kosten van de 

experimentele medicijnen komen voor rekening van 

de patiënt.  

 

Nederland hanteert een zorgvuldig maar te traag 

proces voor de registratie en vergoeding van nieuwe 

geneesmiddelen. De Kankerpatiëntenbeweging zet 

mailto:info@contactgroepgist.nl
http://www.mytomorrows.com/
http://www.mytomorrows.com/
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zich in om dit proces te versnellen door druk uit te 

oefenen op verantwoordelijke organisaties, maar ziet 

geen heil in de werkwijze van myTomorrows.  

 

De Kankerpatiëntenbeweging vindt het niet ethisch 

om middelen waarvan de effectiviteit en 

bijwerkingen nog onzeker zijn op de wijze van 

myTomorrows aan patiënten aan te bieden. Daarbij 

speelt mee dat uitbehandelde patiënten de druk om 

door te gaan dikwijls als heel groot ervaren. Tegen 

beter weten in wordt te vaak doorbehandeld ten 

koste van de kwaliteit van leven.  

De aanpak van myTomorrows dient noch het belang 

van de individuele patiënt noch het belang van de 

toegankelijkheid van nieuwe middelen. 

 

Wat in ieder geval wel positief is aan het initiatief 

van myTomorrows is dat het de discussie over de 

lange duur van het traject dat nieuwe, veelbelovende 

medicijnen moeten doorlopen voor ze voor iedereen 

beschikbaar komen, een extra impuls heeft gegeven.  

 

 

Kankerpatiënten hebben onvoldoende 

toegang tot levensreddende medicijnen 
betreft: Startdocument Participatiegroep 

Geneesmiddelenbeleid NFK 

 

De kankerpatiëntenbeweging (NFK) pleit voor 

verbetering van registratie en financiering van  

innovatieve  medicijnen voor kankerpatiënten.  

 

Er worden steeds meer medicijnen ontwikkeld voor 

moeilijk behandelbare vormen van kanker. Echter, 

het duurt te lang voordat veelbelovende middelen 

ook daadwerkelijk beschikbaar komen. En als nieuwe 

middelen goedgekeurd zijn, krijgen kankerpatiënten 

ze te vaak niet. 

 

Er zijn drie belangrijke knelpunten voor een goede 

toegang tot innovatieve medicijnen: 

 

Registratievereisten staan snelle toegang tot 

veelbelovende geneesmiddelen in de weg 

Nieuwe medicijnen worden pas toegelaten op de 

markt nadat ze in trials op grote patiëntengroepen 

getest zijn. Deze beoordelingswijze werkt goed voor 

medicijnen die voor veel patiënten en voor de meest 

voorkomende soorten kanker  ontwikkeld worden. 

Maar tegenwoordig worden nieuwe medicijnen bij 

kanker voor steeds kleinere patiëntgroepen 

ontwikkeld. Bij deze innovatieve en 

gepersonaliseerde medicijnen is het vrijwel 

onmogelijk ze op grote groepen patiënten uit te 

testen. Daarom duurt het vaak jaren voor deze 

medicijnen in aanmerking komen voor registratie.  

 

De samenwerkende patiëntenorganisaties faciliteren 

samen met KWF en IKNL / IKZ de website 

www.kankeronderzoek.info, waar patiënten 

informatie vinden over lopende trials  in Nederland.  

 

De kankerpatiëntenbeweging vindt dat patiënten 

altijd moeten worden geïnformeerd door hun 

behandelend arts over lopende trials die voor hen 

relevant zijn. Ook vinden wij dat alle  

lopende trials in deze database moeten staan.  

 

Beoordeling vergoeding moet ruimer 

Na registratie adviseert het College voor 

Zorgverzekeringen (CVZ) over de vergoeding via de 

ziektekostenverzekeringen. Nieuwe medicijnen 

moeten dan hun meerwaarde ten opzichte van 

bestaande medicijnen bewijzen. Bij medicijnen die 

voor kleine patiëntgroepen effectief zijn, is het lastig 

de meerwaarde te bepalen. De beoordeling kost 

hierdoor veel tijd en een echte vergelijking is lastig. 

Deze medicijnen lopen een hoog  risico dat ze niet 

in de basisverzekering worden opgenomen, 

waardoor de verdere ontwikkeling van het medicijn 

in een te vroeg stadium stopt.  

 

De kankerpatiëntenbeweging vindt dat bij de 

beoordeling niet alleen met overleving, maar ook met 

vertraging van de ziekte en kwaliteit van leven 

rekening moet worden gehouden.  

 

Financiering expert centra behoeft aanpassing 

Naast de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen 

zorgt ook de financiering voor problemen bij  dure 

nieuwe medicijnen. Deze nieuwe geneesmiddelen 

worden weliswaar voor 100 procent vergoed, maar 

ze drukken op het totale ziekenhuisbudget. Wanneer 

een ziekenhuis veel dure geneesmiddelen 

voorschrijft, moet het elders besparen.  Voor 

ziekenhuizen wordt dit  problematisch.  Zeker nu 

voor steeds meer complexe vormen van kanker de 

behandeling wordt geconcentreerd in 

gespecialiseerde ziekenhuizen. 

De kankerpatiëntenbeweging heeft zich de voorbije 

jaren, samen met de beroepsgroepen en 

zorgverzekeraars,  ingezet voor concentratie van 

hoogcomplexe zorg bij kanker. Inmiddels wordt 

http://www.kankeronderzoek.info/
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steeds meer complexe oncologische zorg 

geconcentreerd. Dit draagt sterk bij aan de kwaliteit 

van zorg en overleving bij kanker.  

 

Ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de 

behandeling van bepaalde vormen van kanker 

moeten hiertoe meer budget krijgen of de 

financieringsregels voor expert centra moeten worden 

aangepast. 

 

 

Stand van zaken GIST-medicijnen 
door Paul van Kampen  

 

In reactie op ons overzichtsartikel in de vorige 

nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond GIST-

medicijnen, heeft Prof. Stefan Sleijfer ons laten 

weten dat het fase III-onderzoek, waarin het middel 

masitinib wordt vergeleken met sunitinib (Sutent®), 

ook in het Erasmus MC (Rotterdam) loopt. In het 

artikel meldden we al dat het UMCG (Groningen), 

LUMC (Leiden) en NKI-AVL (Amsterdam) aan deze 

trial meedoen. 

 

 

Een onaangename kennismaking: 

Kanker! 
door Hendrik van Rooijen 

 

Om een ziekte te genezen moet men hem kennen. 

Kennis is echter een relatief begrip. In de Oudheid 

dacht men te weten dat ziekten ontstonden door 

een verkeerde verhouding tussen de vier 

lichaamssappen (de zogenaamde humores): bloed, 

slijm, gele gal en zwarte gal. Met de kennis van toen 

genas men weinig ziekten. Kanker werd in verband 

gebracht met een overmaat aan zwarte gal, een 

lichaamssap dat men niet eens kon lokaliseren in het 

lijf. Aan anatomie werd er weinig gedaan in die tijd. 

Galenus, de grondlegger van de antieke geneeskunst, 

verklaarde dat kanker veroorzaakt werd door een 

overmaat aan zwarte gal die ergens op een plek in 

het lichaam opgesloten was en zich daar ging 

verdichten tot een gezwel. Kanker werd volgens 

Galenus dus veroorzaakt door zwartgalligheid 

(melas=zwart,cholor=gal). Depressie en kanker, de 

psychologische en fysiologische ziekten van de 

zwarte gal waren in zijn visie dus onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 

 

In het boek De Keizer aller Ziektes, beschrijft 

Siddartha Mukherjee de geschiedenis van de strijd 

tegen kanker. Het boek heeft als ondertitel: Een 

biografie van kanker, alsof kanker een persoon is die 

men moet leren kennen. Wie het boek uitheeft weet 

veel van kanker! Het boek geeft een nauwkeurig 

verslag van hoe de kennis over kanker in de loop van 

de eeuwen gegroeid is. De snelle ontwikkelingen van 

de 20e en 21e eeuw krijgen de meeste aandacht. 

Toen men aan het einde van de middeleeuwen tot 

de ontdekking was gekomen dat kennis van de 

anatomie een voorwaarde is voor het genezen van 

ziekten, werd de jacht op de zwarte gal geopend, 

want men bleef voorlopig nog wel geloven aan de 

theorie van Galenus over de lichaamssappen. 

Ondertussen begon zich door inzicht in de anatomie 

een nieuw beeld van menselijke ziekten te 

ontwikkelen. De katholieke kerk stond nogal 

terughoudend ten opzichte van lijkensnijderij, maar 

dappere geneeskundigen, vaak alchemisten, 

behielpen zich min of meer in het verborgene met 

de lichamen van gehangenen. Onder de in anatomie 

geïnteresseerden waren vaak ook kunstenaars die 

meer inzicht wilden hebben in de bijzonderheden 

van het menselijk lichaam, om zo hun menselijke 

figuren beter te kunnen afbeelden. Zo ontstond op 

den duur een schilderkunstig genre, de anatomische 

les, waarvan het beroemde schilderij van Rembrandt, 

De Anatomische les van Dr. Tulp een 17e eeuws 

voorbeeld is. 

 

 
Afbeelding: De menselijke maag en darmen, getekend 

door Leonardo da Vinci (ca. 1495) 
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In de 16e eeuw schrijft de Engelse medicus Thomas 

Gale nog: uit zwarte gal zonder koorts komt kanker 

voort, en als die humor (lichaamssap) scherp is, volgt 

verzwering en om die reden zijn tumoren zwart van 

kleur. Evenals in de klassieke oudheid dacht men 

toen nog steeds dat operatief ingrijpen tegen kanker 

de patiënt eerder korter dan langer zou doen leven. 

Geen wonder trouwens, want men kende nog niet 

de techniek van het snijden met gedesinfecteerde 

messen. Evenmin kende men antibiotica om 

eventuele ontstekingen ten gevolge van operatief 

ingrijpen te bestrijden. Toch werd er soms wel 

ingegrepen in die tijd: Ambroise Paré, een zestiende 

eeuwse Franse arts, beschrijft het behandelen van 

een borsttumor door het wegbranden met een op 

kolen verhitte soldeerbout of met een chemisch 

papje op basis van zwavelzuur. Overigens worden 

tot in onze tijd wratten op soortgelijke manier 

behandeld, maar men heeft inmiddels wel geleerd 

om steriel te werken. 

 

In de 17e eeuw kon de apotheker een enorm aantal 

middelen tegen kanker leveren: loodtinctuur, 

arsenicum-extract, poeder van gemalen tanden van 

wilde zwijnen of van de slagtanden van een olifant, 

bevergeil, ipecachuanha (een door Amerikaanse 

indianen gebruikte plant, die in elk geval wel scheen 

te helpen tegen bronchitis). Een mengsel van 

krabbeogen werd ook aanbevolen tegen diverse 

soorten van kanker. Wat bij al deze middelen opvalt 

is dat ze vaak geassocieerd kunnen worden met 

bijten: ze hebben bijtende eigenschappen, of ze 

werden gemaakt van scherpe tanden. Er bestond dus 

het idee dat kanker als het ware weggebeten moest 

worden. 

 

De eerste arts die over kanker een radicaal ander 

standpunt innam was Matthew Baillie, een Londens 

arts die in 1793 een anatomieboek publiceerde 

waarin zieke organen in realistische gravures 

afgebeeld . Kanker had volgens Baillie niets de 

maken zwarte gal, want die bestond niet. Hij tekende 

longkankergezwellen zo groot als een sinaasappel, 

maagkankers in de vorm van een zwam en meer 

eigenaardige tumoren. Geen van deze gezwellen zijn 

zwart. Het lijkt er op alsof eerdere artsen meenden 

te zien dat kankers zwart waren, alleen omdat men 

dacht dat ze wel zwart moesten zijn. Er bestaat 

overigens wel een vorm van kanker die min of meer 

zwart is: het huidkanker van het type melanoom, 

waarvan het mela (=zwart) in de naam ook al 

aanduidt dat die kanker zwart is. 

Aan het einde van de achttiende eeuw begon men 

met gebruikmaking van alle theoretische kennis die 

men tot dan toe had verworven technische 

toepassingen te ontwikkelen. Het is de tijd van de 

stoomtrein en de machinale textielfabricatie. Voor de 

geneeskunst moest men tot in de 19e eeuw wachten 

op vernieuwingen die grote problemen van vroeger 

aanpakten. De eerste belangrijke uitvinding in die 

tijd is die van de anesthesie: men kon voortaan rustig 

opereren omdat de patiënt verdoofd kon worden 

met ether, in plaats van zoals vroeger met opium 

en/of alcohol. De tweede uitvinding is één van de 

belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid: 

men ontdekte dat ontstekingen werden veroorzaakt 

door bacteriën. Men vond ook een 

ontsmettingsmiddel: carbol, vervaardigd uit 

steenkoolteer. De risico’s van operaties werden bij 

gebruik van dat middel danig verkleind. Vele vormen 

van plaatselijke kanker werden in het vervolg 

operatief verwijderd. Zo kon men ook de 

eigenschappen van het verwijderde weefsel 

beginnen te onderzoeken. 

 

Toch duurde het nog lang voordat men overging op 

andere manieren om kanker te bestrijden dan via 

chirurgie. Binnen de kringen van artsen waren (en 

zijn) chirurgen de machtigste, voorzien ook van een 

buitengewoon zelfvertrouwen. Mukherjee beschrijft 

in zijn boek hoe tot ver na de helft van de 20e eeuw 

chirurgen bij borstkanker steeds meer gezond 

weefsel gingen wegsnijden, tot en met de 

lymfeklieren in de oksels van de patiënt, dit alles in 

de hoop dat de kanker zo niet terug kon keren. 

De technische ontwikkelingen gingen aan het eind 

van de 19e eeuw in een snel tempo. In 1895 

ontdekte Röntgen de later naar hem genoemde 

straling, die het mogelijk maakte als het ware door 

het menselijk lichaam heen te kijken en zo 

afwijkingen te zien. Aanvankelijk dacht men dat deze 

straling veroorzaakt werd door het “schieten met 

elektronen”, een in die tijd experimentele techniek, 

die later bijvoorbeeld in gasontladingslampen 

gebruikt zou worden. Een tiental jaren later ontdekte 

Marie Curie dat er ook in de natuur een vorm van 

röntgenstraling voorkomt: in pekblende, een 

bijproduct van steenkoolwinning, vond zij het 

radioactieve element uranium. Madame Curie 

overleed uiteindelijk aan de gevolgen van 

overmatige straling: ze kreeg leukemie, een vorm 

van bloedkanker. Zo ontstond het idee dat als 

straling cellen kon doden, gerichte straling misschien 

ook de afwijkende kankercellen zou kunnen doden, 
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als de straling heel precies gericht kon worden. En 

dat kon dankzij de fotobeelden die met dezelfde 

röntgenstraling gemaakt werden! 

 

Het valt op dat veel natuurkundige ontdekkingen te 

maken hebben met delfstoffen en aardolie. In de 19e 

eeuw waren uit aardolie de eerste synthetische 

verfstoffen ontwikkeld. De natuur- en scheikundigen 

deden toen vaak aan wat wij zuiver wetenschappelijk 

onderzoek zouden noemen. Deze onderzoekers 

wilden in de eerste plaats de eigenschappen van 

stoffen leren kennen. Wat men met die kennis en 

eventuele uit die onderzoeken voorkomende 

producten zou kunnen doen, was aanvankelijk nog 

bijzaak. 

 

In 1878 kwam Paul Ehrlich, een Duitse arts op zoek 

naar een onderwerp voor zijn afstudeerscriptie, op 

het idee om een verfstof toe te voegen aan dierlijk 

weefsel, met het idee dat zodoende misschien 

microscopisch onderzoek vergemakkelijkt kon 

worden. Tot zijn verbazing merkte hij dat 

kleurstoffen alleen door bepaalde delen van de 

weefselcel worden opgenomen. Dat betekende dat 

er in de cellen van buitenaf chemische processen op 

gang gebracht kunnen worden, bijvoorbeeld door 

een gifstof. 

 

De volgende stap was de ontdekking van de 

antistoffen: cellen die worden geïnjecteerd met een 

gifstof gaan hard aan het werk om antistoffen te 

maken. Deze ontwikkeling resulteerde in het 

uitvinden van verschillende vaccins, waarvan de 

werking daaruit bestaat dat iemand, die eenmaal 

afweerstoffen tegen een bepaalde ziekte heeft 

opgebouwd, later niet meer ziek zal worden door 

een besmetting met deze ziekte. Ehrlich was de 

eerste die op het idee kwam om ook kanker te gaan 

bestrijden met een specifiek geneesmiddel. 

 

“Elk geneesmiddel is een gifstof in vermomming”, zei 

de 16e eeuwse arts Paracelsus . Op 2 december 1943, 

middenin de 2e Wereldoorlog werd een in de haven 

van de Italiaanse stad Bari voor anker liggend 

Amerikaans schip, dat stiekem (!) mosterdgas 

vervoerde voor gebruik op het slagveld, 

gebombardeerd door de Duitsers. Het schip 

ontplofte. De meeste bemanningsleden en vele 

inwoners van het stadje stierven direct. In de weken 

daarna bezweken nog velen. Pathologen togen aan 

het werk. Hun ontdekking was, dat alle slachtoffers 

waren overleden aan leukemie, veroorzaakt door een 

gehavend beenmerg, dat niet meer in staat was om 

witte bloedcellen te produceren. Zo ontstond het 

idee dat een middel dat in grote dosering 

bloedcellen kapot maakt, misschien in een 

aangepaste dosering ook zou kunnen worden 

ingezet tegen kwaadaardige bloedcellen. Dat was de 

ontdekking van de chemotherapie. De zware 

bijwerkingen van chemotherapie komen voort uit 

het feit dat toegediende middelen ook gezonde 

cellen doden. 

 

De drie methoden waarmee men kanker thans 

bestrijdt, waren dus rond het midden van de 20e 

eeuw bekend: chirurgische resectie, bestraling en 

chemotherapie. Het wachten was op een middel dat 

specifiek kankercellen kon bestrijden, zonder 

gezonde cellen te treffen. Daarvoor moest de 

wetenschap nog veel verder voortschrijden. Dankzij 

de computer, sterk verbeterde microscopen en 

nieuwe analytische technieken, versnelde het inzicht 

in de menselijke celbiologie razendsnel. DNA, de 

belangrijkste chemische drager van erfelijke 

informatie werd steeds preciezer in kaart gebracht 

en uiteindelijk konden de eiwitten waaruit de 

menselijke genen bestaan geanalyseerd worden en 

later ook synthetisch worden bereid. Dit vergrootte 

de mogelijkheid tot experimenteren met cellen zeer. 

 

De menselijke cel bevat een celkern, met daarin 

chromosomen. Deze chromosomen kunnen door 

celkleuring zichtbaar worden gemaakt. Er zijn 46 

chromosomen, die op hun beurt weer bestaan uit 

DNA –moleculen. Deze moleculen bestaan uit genen, 

waarvan we er 25.000 hebben. Bij groei verdubbelt 

zich het DNA, zodat er twee identieke cellen 

ontstaan. In de cel bevinden zich zogenaamde 

kinasen: dat zijn boodschappers die de cel het 

signaal geven om te gaan delen en er ook weer mee 

te stoppen. Soms treedt er een verandering op in 

zo’n kinase: de mededeling dat de cel moet stoppen 

met delen komt niet meer over en het delen gaan 

door. 

 

In de maag-darmwand bevinden zich de 

zogenaamde cellen van Cajal, die de peristaltische 

beweging van maag en darmen tijdens de 

spijsvertering aansturen. In deze cellen bevindt zich 

een zogenaamd KIT-gen. Een zogenaamde c-Kit 

mutatie van dit gen veroorzaakt een tumor, die ons 

allen bekend zal voorkomen: een Gastro Intestinale 

Stroma Tumor: GIST. De tumor groeit omdat het KIT-
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eiwit zijn boodschap om met delen te stoppen niet 

meer kan doorgeven. 

 

Tot hier toe kan ik de biochemie van de GIST-tumor 

ongeveer volgen. De tumor wordt in het boek van 

Mukherjee vrij oppervlakkig behandeld, in 

tegenstelling tot de leukemie-variant CML. Deze 

laatste vorm van kanker was de eerste die behandeld 

kon worden met een zogenaamde tyrosine-kinase –

inhibitor: een middel dat de op hol geslagen kinase 

afremt. Te weten: Gleevec (in het Amerikaans), 

oftewel Glivec. De uitvinding van dit middel door 

Brian Druker is een omwenteling in de geschiedenis 

van de kankerbestrijding. Mukherjee beschrijft de 

ontdekking van dit middel uitgebreid. Zijn boek 

begint en eindigt met een verhaal over 

de ”genezing” door Glivec van een patiënte met 

CML-leukemie, die later helaas toch sterft omdat de 

kanker immuun wordt voor het middel. Ondanks dat 

sterfgeval is er hoop: er zullen steeds betere 

middelen worden uitgevonden om kanker tot staan 

te brengen. 

 

 
 

Voor een leek is de geschiedenis van de 

kankerbestrijding, zoals Mukherjee die geeft, soms 

moeilijk te vatten. Zoals de biochemische 

beschrijving van de werking van Glivec (een inhibitor, 

in de soortnaam wordt dat afgekort tot ib, vandaar 

imatinib.). Ik kan dat verhaal hier dus ook niet goed 

navertellen. Het kan zijn dat Mukherjee de passage 

over GIST pas op het laatste moment in zijn boek 

heeft gefrommeld. De 1e Engelse editie van het 

boek verscheen weliswaar in 2010, maar hij heeft er 

jarenlang aan gewerkt. 

 

Ik heb in het bovenstaande een samenvatting 

gegeven van de geschiedenis van kanker zoals 

beschreven door Mukherjee. In zijn boek is verreweg 

de meeste plaats ingeruimd voor de ontwikkelingen 

in de chemotherapie tijdens de 20e eeuw. Wie meer 

wil weten moet het boek zelf gaan lezen. Een 

aanrader! Het boek telt echter 602 pagina’s, dus kan 

niet in een avondje worden uitgelezen. 

 

De Nederlandse editie: Siddharta Mukherjee. De 

keizer aller ziektes. Een biografie van kanker, vertaling 

Pon Ruiter en Henny Corver, 5e druk, Amsterdam 

(De Bezige Bij), 2012. 

 

 

Financiering voor GALLOP 
van de website 

 

Op 13 maart maakte KWF Kankerbestrijding bekend 

dat de bij het Alpe d’HuZes/KWF-Fonds ingediende 

aanvraag voor de financiering van een nieuw 

onderzoek naar de behandeling van GIST is 

gehonoreerd.  

 

Middels dit onderzoek “Treatment of GIST based on 

serial mutation analysis of circulating tumor DNA 

(GALLOP)” hopen de onderzoekers een beter inzicht 

te krijgen in het ontstaan van resistentie tegen het 

geneesmiddel Imatinib (Glivec). Hiervoor wordt 

onder meer de bestaande databank met gegevens 

van GIST-patiënten verbeterd en uitgebreid. Op 

grond van de verkregen inzichten en gebruikmakend 

van een nieuw soort bloedtest (de BEAMing-

technologie) hoopt men te komen tot de 

ontwikkeling van een meer individuele behandeling 

van GIST. Ook hoopt men de periode te verlengen 

waarin geen verdere progressie van de ziekte 

optreedt. De technologie geeft meer en 

vroegtijdiger informatie over secundaire mutaties 

dan de nu gebruikelijke biopsie. 

 

De aanvraag is ingediend door Dr. An Reyners van 

het UMCG (zij was een van de inleiders op de 

contactdag van vorig jaar), dr. Ron Mathijssen van 

het Erasmus MC Rotterdam en dr. Frits van 

Coevorden van het NKI-AvL Amsterdam. Ook het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het 

UMC St. Radboud in Nijmegen zijn betrokken bij het 

GALLOP-onderzoek.  

 

De Contactgroep GIST is geconsulteerd bij het 

formuleren van de aanvraag. We zijn verheugd dat 

de aanvraag is gehonoreerd en dat dit belangrijke 

onderzoek daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In totaal 
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waren 117 aanvragen ingediend. De 

Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding 

heeft haar goedkeuring gegeven aan 21 projecten 

uit het Alpe d’HuZes/KWF-Fonds voor een bedrag 

van maar liefst 21,3 miljoen euro. Het geld is eerder 

opgehaald door donateurs, vrijwilligers en bedrijven 

en in het bijzonder door de deelnemers van Alpe 

d’HuZes. 

 

In de volgende nieuwsbrief zal dit project verder 

worden toegelicht. 

 

 

Onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek 

ontvangt twee miljoen voor 

immunotherapie  
persbericht 

  

Prof. Dr. Ton Schumacher van het Antoni van 

Leeuwenhoek (AVL) ontvangt dit jaar de Koningin 

Wilhelmina Onderzoeksprijs voor zijn 

vooraanstaande onderzoek naar immunotherapie bij 

kanker. Aan de prijs, ingesteld door KWF 

Kankerbestrijding, is een bedrag van twee miljoen 

euro verbonden.  

  

Immunotherapie is een veelbelovende nieuwe 

behandeling bij kanker. Het vakblad Science riep 

deze therapie in december uit tot grootste 

wetenschappelijke doorbraak van 2013. Het doel van 

immunotherapie is om het natuurlijke afweersysteem 

van patiënten te activeren, zodat het kankercellen 

zelf opruimt. 

  

Sinds een aantal jaar is bekend dat het menselijke 

immuunsysteem niet alleen indringers als virussen 

en bacteriën, maar ook kankercellen kan herkennen 

en vernietigen. In praktijk blijkt die afweerreactie 

helaas vaak niet sterk genoeg: het immuunsysteem 

blijkt onvoldoende in staat kankercellen te 

herkennen als ‘vreemd’ en ‘schadelijk’. 

Immunotherapie kan deze afweerreactie versterken 

en daarmee het immuunsysteem helpen 

kankercellen wel te herkennen als schadelijke cellen 

die opgeruimd moeten worden.  

  

In de kinderschoenen 

Immunotherapie staat nog in de kinderschoenen. In 

praktijk is momenteel alleen een vorm van 

immunotherapie beschikbaar die kan helpen bij 

uitgezaaid melanoom, een ernstige vorm van 

huidkanker. In de komende paar jaar zal 

immunotherapie hoogstwaarschijnlijk ook 

beschikbaar worden voor patiënten met 

niercelkanker en longkanker.  

  

Bij sommige patiënten werkt immunotherapie erg 

goed. Maar bij anderen helpt het niet. Het is nog 

onduidelijk waarom dit zo is. Bovendien kleeft aan 

deze therapie het risico dat het immuunsysteem 

‘doorschiet’. Het valt dan niet alleen kankercellen 

aan, maar ook gezonde weefsels, met vervelende 

bijwerkingen als gevolg.  

  

“Wat zorgt er voor dat het lichaam het verschil ‘ziet’ 

tussen gezonde cellen en tumorcellen? Welke 

eigenschappen van een cel maken dat het 

afweersysteem dit onderscheid kan maken? Dat is 

wat wij gaan onderzoeken,” vertelt Ton Schumacher. 

De hoop is dat met deze kennis het immuunsysteem 

gerichter geactiveerd kan worden. Ook bij patiënten 

bij wie niet spontaan een afweerreactie tegen 

kankercellen optreedt.  

  

Video 

Omdat immunotherapie bij het brede publiek nog 

vrij onbekend is, heeft het Antoni van Leeuwenhoek 

een korte video gemaakt (zie: 

www.youtube.com/watch?v=1g0LlNUIhTE).  

Hierin legt Ton Schumacher in begrijpelijke taal uit 

wat de therapie inhoudt. Internist-oncoloog John 

Haanen van het Antoni van Leeuwenhoek, die veel 

samenwerkt met Schumacher, vertelt wie er baat 

kunnen hebben bij immunotherapie en wat de 

mogelijke bijwerkingen zijn. 

 

 

Oratie prof. Judith Bovée 
door Jack Asselbergs 

 

Op 7 maart sprak prof. Judith Bovée haar oratie 

“Moleculen, mechanismen, maatwerk” uit. 

 

Zij is sinds per 1 juli 2013 benoemd tot hoogleraar 

Pathologie bij de Faculteit Geneeskunde van het 

LUMC en houdt zich vooral bezig met tumoren in 

botten en weke delen. Zij promoveerde in Leiden bij 

prof. Pancras Hoogendoorn en volgde hem, na zijn 

benoeming tot decaan in juni 2012, op als hoofd van 

de onderzoeksgroep Bot- en wekedelen op. 

 

Judith Bovée heeft zich in de loop der tijden 

ontwikkeld tot een nationaal en internationaal 

erkend expert op het gebied van bot- en wekedelen 

http://www.youtube.com/watch?v=1g0LlNUIhTE
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tumoren. Zij kan bogen op een indrukwekkende 

publicatielijst en heeft een eigen onderzoekslijn op 

het gebied van de pathologie en de genetica van 

bot- en wekedelentumoren opgezet. 

 

 
 

Judith was een van de inleiders op onze contactdag 

in 2012 te Soesterberg. (Zie de nieuwsbrief van 

oktober 2012, te vinden op onze website onder 

publicaties, haar lezing staat onder de rubriek 

nieuws, nr. 45).  
 

De oratie werd uitgesproken in een overvol 

auditorium in het eeuwenoude Academiegebouw 

aan het Rapenburg. Onze contactgroep was 

vertegenwoordigd door voorzitter Jack Asselbergs. 

Hij maakte de foto van Judith tijdens de receptie. 

 

De tekst van de oratie staat op onze website onder 

de rubriek nieuws. 

 

 

Kijk voor (meer) actueel nieuws regelmatig op 

www.contactgroepgist.nl !! 

 

 

NFK-BERICHTEN 

 

De Nederlandse Federatie van  

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK),  

een vervolgverhaal (6)  
door Ton Jansen 

 

In de vorige nieuwsbrief (december 2013) heb ik 

uitgelegd dat er niet veel nieuws te melden was. De 

samenwerkingsgesprekken tussen KWF en NFK die 

zo voortvarend en veelbelovend waren begonnen 

hebben vertraging opgelopen.  

Nadat in februari 

2013 de Algemene 

Leden Vergadering 

van de NFK een 

visiestuk over de 

samenwerking met 

het KWF met 

algemene stemmen had aangenomen, zouden er 

naar verwachting spoedig concrete voorstellen 

volgen. Maar, zo schreef ik in de vorige nieuwsbrief:  

“Toen vroeg het KWF in de loop van april een ‘time 

out’, of wel wat extra bedenktijd. Dit heeft te maken 

met interne ontwikkelingen binnen het KWF, 

personeelswisselingen en beleidsdiscussies en dat 

kost tijd. Het heeft ook te maken met het beeld dat 

beide organisaties van elkaar hebben en in hoeverre 

dat bijgesteld moet worden voor er van een 

vruchtbare samenwerking sprake kan zijn.” 

 

Toegegeven: dit is nogal vaag geformuleerd, maar 

gaandeweg werd duidelijk dat het KWF nogal wat 

aarzelingen had bij de NFK en de belangen-

behartiging liever zelf, direct met de patiënten-

organisaties ter hand had willen nemen. Vanuit de 

NFK is duidelijk en met steeds meer nadruk de 

stelling betrokken dat de patiënten zelf, gebundeld 

als kankerpatiëntenbeweging in de patiënten-

organisaties en de NFK onafhankelijk hun stem 

willen laten horen en voor hun belangen willen 

opkomen. 

 

Stelling nemen alleen is niet genoeg. Je moet ook 

laten zien dat je als patiëntenorganisaties goed 

samen werkt met elkaar, dat die samenwerking 

inhoudelijk gestalte krijgt en dat je stem voldoende 

gezaghebbend is. En dat is nou precies waar de 

laatste twee jaar hard aan is gewerkt en nu zijn 

vruchten begint af te werpen. 

 

Een groot deel van het vorig jaar is nodig geweest 

voor formeel en informeel overleg om het KWF 

daarvan te overtuigen. De begeleidingsgroep, de 

“Participatiegroep Positionering” genoemd, is steeds 

bij het hele proces nauw betrokken geweest. 

Uiteindelijk hebben de NFK en het KWF elkaar 

gevonden. De onafhankelijkheid van 

kankerpatiëntenbeweging, gebundeld in de NFK 

wordt erkend en het KWF verplicht zich dit financieel 

mogelijk te maken. Kort gezegd:  

 

het KWF geeft de kankerpatiënten een stem! 

 

http://www.contactgroepgist.nl/
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De uitgangspunten zijn neergelegd in een 

‘visiedocument’ dat op 12 februari in de Algemene 

Leden Vergadering is aangenomen. Het is de basis 

voor onze toekomstige samenwerking en daarom is 

hieronder de volledig tekst weergegeven. 

 

 

Visiedocument over samenwerking NFK-KWF  

 

Dit visiedocument heeft als doel het vastleggen van 

de visie op de kankerpatiëntenbeweging en de 

samenwerking van deze beweging met KWF 

Kankerbestrijding. 

 

NFK en KWF vinden een sterke kankerpatiënten-

beweging van groot belang om de positie van de 

kankerpatiënt te versterken. Het gaat daarbij om: 

 

• de stem van de patiënt laten horen en actief 

inzetten op alle terreinen  van kankerbestrijding, 

zodat het patiëntenperspectief centraal staat in de 

keuzes die binnen de kankerbestrijding gemaakt 

worden 

• het actief ondersteunen van de patiënt en zijn 

naasten gericht op het verbeteren van de kwaliteit 

van leven (zelfmanagement) 

 

NFK en KWF vinden dat het versterken van de positie 

van de kankerpatiënt het beste kan plaatsvinden 

middels een autonome kankerpatiëntenbeweging, 

bestaande uit NFK en de KPO’s (= kankerpatiënten 

organisaties), Als in dit visiedocument NFK wordt 

genoemd wordt bedoeld: NFK + KPO’s. Zie ook de 

nota ‘Samen aan de slag’ uit 2013. 

 

Naast samenwerking met NFK kan KWF ook 

samenwerken met andere patiënten initiatieven die 

niet bij de NFK zijn aangesloten. Waar mogelijk 

bevordert KWF aansluiting van patiënteninitiatieven 

bij (leden van) de NFK. 

 

De samenwerking tussen NFK en KWF vindt concreet 

zijn uitwerking in vier domeinen: 

 

  1. inhoud 

  2. patiëntenperspectief 

  3. communicatie 

  4. financiën 

 

Deze worden hieronder kort toegelicht. 

 

1. Inhoudelijke relatie NFK-KWF 

De missie van NFK luidt: 

Het met elkaar realiseren van een sterke 

kankerpatiëntenbeweging met als doelstelling het 

bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen 

geraakt door kanker, waar wij gezamenlijk en ieder 

afzonderlijk invulling aan geven”.  

De hoofddoelen zijn: steeds betere zorg; 

onbelemmerde maatschappelijke participatie en 

versterken zelfmanagement en eigen regie.  

 

De missie van KWF luidt: 

Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder 

controle brengen. We zijn er voor mensen die leven 

met kanker en de mensen die met hen samenleven.  

De hoofddoelen zijn: minder kanker, meer genezing 

en een betere kwaliteit van leven voor 

kankerpatiënten. 

 

Deze missies en doelen liggen dicht bij elkaar, met 

een nuanceverschil in positionering: NFK 

positioneert zich als vertegenwoordiger van de 

patiënt met kanker. KWF positioneert zich als 

organisatie die handelt in  het belang van de patiënt 

met kanker.  Vanuit de gezamenlijke doelen streven 

KWF en NFK waar mogelijk naar krachtenbundeling 

en co-creatie. Concreet worden hierover jaarlijks (in 

het kader van de Planning en Control cyclus) 

afstemmingsbijeenkomsten ingebouwd en afspraken 

gemaakt. Aansluitend op deze afspraken vindt 

lopende het jaar strategische en operationele 

afstemming plaats. 

 

Het KWF-project KankerNL vervult een brugfunctie 

tussen NFK, KWF en de brede doelgroep (alle 

mensen geraakt door kanker); 

samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst, welke in 2015 

verbonden wordt aan de subsidieregeling. 

 

2. Het patiëntenperspectief in de 

samenwerkingsrelatie 

KWF gaat het patiëntenperspectief includeren in 

haar activiteiten. Bij de inrichting en formalisering 

hiervan wordt structureel plaats ingeruimd voor het 

perspectief van de georganiseerde 

patiëntenbeweging. 

 

3. Communicatieve relatie NFK-KWF 

KWF en NFK streven er naar elkaars positionering te 

versterken. Zij doen dit onder andere door: 

- Op structurele basis afspraken te maken over de 

communicatie rond onderwerpen op het brede 
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terrein van kankerbestrijding. Ook bij communicatie 

gebaseerd op de actualiteit zullen beide partijen 

waar mogelijk hun uitingen afstemmen. 

- In het jaarlijkse afstemmingsoverleg (zie onder 

Inhoudelijke relatie) wordt ook gekeken of er 

inhoudelijke thema’s zijn waarover in 

gezamenlijkheid gecommuniceerd kan worden. 

- De samenwerkingsrelatie tussen KWF en NFK vindt 

zijn communicatieve doorvertaling in de 

merkpositionering van de NFK. 

 

4. Financiële relatie NFK-KWF 

Met ingang van 1 januari 2015 is er één 

subsidieregeling tussen KWF en NFK. Deze bestaat 

uit een meerjarenovereenkomst, waarbij op jaarbasis 

concrete resultaatsafspraken worden gemaakt. 

Hiermee komt een aparte subsidierelatie van KWF 

met de afzonderlijke KPO’s te vervallen. 

 

Onderdeel hiervan is ook de personele relatie: per 1 

januari 2015, of indien mogelijk eerder, wordt het 

werkgeverschap van KWF voor de medewerkers van 

NFK aan NFK overgedragen. 

 

Het tijdpad is als volgt: 

• Vaststellen visiedocument: januari 2014 

• Inrichten overlegstructuur op strategisch en 

operationeel niveau: begin 2014 

• Overdracht werkgeverschap van KWF aan NFK: 

zomer 2014* 

• Inrichten subsidieregeling: zomer 2014* 

 

* Voor deze trajecten wordt een werkgroep 

samengesteld bestaande uit afgevaardigden NFK en 

KWF. 

 

Dit document is ter vergadering ondertekend door 

de bestuurder van het KWF en de voorzitter van de 

NFK. Een glas mousserende wijn voor alle 

aanwezigen was de feestelijk bevestiging daarvan. 

 

Het is verheugend dat dit alles in goed overleg is 

bereikt, maar daarmee is het werk niet af. In 

tegendeel, het is nu pas begonnen. De 

Participatiegroep Positionering heeft voor het hele 

jaar zijn maandelijks overleg al in de agenda staan. 

 

Subsidieregeling 

Allereerst gaat alle aandacht uit naar de nieuwe 

subsidieregeling die per 1 januari 2015 van kracht zal 

worden. De goede dingen die in de bestaande 

regeling zitten moeten behouden blijven en voor de 

bezwaren moet een oplossing worden gevonden. 

Alle KPO’s zullen betrokken worden bij de 

totstandkoming van de regeling. De gesprekken 

hierover zijn nu al gestart en ook met onze 

Contactgroep GIST is al een afspraak gemaakt voor 

overleg. In de volgende nieuwsbrieven wordt u op 

de hoogte gehouden. 

 

KankerNL 

Over het project KankerNL is al jaren discussie 

gaande. Het gaat om een algemene, breed 

opgezette, en voor het brede publiek toegankelijke 

databank, waarin alle informatie over kanker te 

vinden zal zijn. Met daarbinnen specifieke informatie 

over de diverse kankertypen en informatie van en 

over KPO’s. Het is lang onduidelijk gebleven wat de 

rol en verantwoordelijkheid van de diverse partijen 

zou zijn, met name van het KWF, de NFK en het IKN 

(Integraal Kankercentrum Nederland). Daar is nu 

duidelijk over gekomen met als resultaat een 

“Partnerovereenkomst KankerNL” waarmee de 

Algemene Leden Vergadering heeft ingestemd en 

door KWF en NFK ter plaatse is ondertekend. Wij 

hebben steeds van harte mee gedaan, maar toen er 

alsmaar geen duidelijkheid kwam zijn we wat 

terughoudender geworden. Nu die er met de 

ondertekening is gekomen, verwachten we meer 

voortgang. We zullen actief mee doen aan het KWF-

project KankerNL, al zijn er nog wel wat vragen van 

onze kant. Ons bestuurslid Gerard van Oortmerssen 

vertegenwoordigt de Contactgroep GIST in dit 

project. Hij zal er elders in deze nieuwsbrief nader op 

ingaan. 

 

Een nieuw logo 

Voor de algemene belangenbehartiging zal de NFK 

zo veel mogelijk optreden namens alle KPO’s. En als 

het om de specifieke belangen van GIST-patiënten 

gaat is de Contactgroep GIST de eerstaangewezene. 

Dat geldt evenzeer voor alle andere KPO’s en zo 

vormen we met elkaar de kankerpatiëntenbeweging.  

Het effect daarvan wordt groter naarmate de 

bekendheid toe neemt. Een belangrijk hulpmiddel is 

een aansprekend logo dat zowel gebruikt wordt 

door de beweging als geheel als door iedere KPO 

afzonderlijk. Er zijn deskundigen mee bezig geweest, 

het is getest bij diverse doelgroepen en het is enkele 

keren in onze vergaderingen besproken. Dat leidde 

tot diverse aanpassingen. De afspraak is dat het 

nieuwe logo zo snel mogelijk bij de NFK zal worden 

ingevoerd en dat stap voor stap de KPO’s zullen 

volgen. Op een eerder moment, toen het briefpapier 
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op begon te raken en de folders aan vernieuwing 

toe waren, was het bestuur al tot de conclusie 

gekomen dat wij aan een nieuwe huisstijl en een 

nieuw logo toe zijn. Gerard van Oortmerssen heeft 

onder meer PR (waaronder huisstijl) in zijn 

takenpakket en hij was al met de voorbereiding 

begonnen, toen we van het nieuwe logo van de NFK 

hoorden. Daarop is besloten het nieuwe algemene 

logo af te wachten.  

 

In een vooraankondiging op 21 maart aan de 

voorzitters van alle KPO’s heeft de NFK betrokkenen 

op de hoogte gesteld van het nieuwe logo en van de 

overwegingen die daartoe hebben geleid. Daarbij is 

gevraagd om nog even te wachten met de 

bekendmaking, omdat de NFK in juni dit logo 

officieel door middel van een perspresentatie 

openbaar wil maken. Dat komt goed uit, want het 

geeft ons de gelegenheid om alles goed voor te 

bereiden. 

 

Van deze en andere zaken houden we u op de 

hoogte. 

 

 

KankerNL 
door Gerard van Oortmerssen 

 

In het artikel van Ton Jansen over de ontwikkelingen 

bij NFK vertelt hij ook over de stand van zaken rond 

KankerNL. Wij doen actief mee aan het project, waar 

gedurende een aantal jaren al veel in is geïnvesteerd 

door KWF.  

 

KankerNL heeft verschillende aspecten. Het is een 

technische infrastructuur (zeg maar computer en 

programmatuur die ervoor zorgen dat de informatie 

op een website op een overzichtelijke manier op het 

beeldscherm wordt gepresenteerd) waar wij met 

onze eigen website gebruik van gaan maken. 

Daarnaast is het een website op zichzelf, die beoogt 

om nuttige informatie te geven aan alle mensen die 

op een of andere manier met kanker te maken 

krijgen.  

 
 

De specifieke informatie over GIST komt ook 

beschikbaar op kanker.nl naast onze eigen website, 

maar wij blijven daar als Contactgroep GIST 

verantwoordelijk voor.  

 

Zoals Ton in zijn artikel schrijft is KankerNL een 

gezamenlijke ontwikkeling waar de diverse 

patiëntenorganisaties in deelnemen. Ik mag hierin 

onze Contactgroep GIST vertegenwoordigen. 

Maandag 17 maart heb ik voor het eerst 

deelgenomen aan de vergadering van de 

participatiegroep KankerNL. De aandacht bij de 

verdere ontwikkeling ligt vooral op het aanvullen van 

de informatie op de website kanker.nl. Dat is nodig 

om ervoor te zorgen dat KankerNL ook waarde 

toevoegt aan de al bestaande websites van de 

diverse patiëntenverenigingen.  

 

KankerNL heeft ook een discussieforum waarop 

allerlei onderwerpen rond kanker ervaringen kunnen 

worden uitgewisseld. KankerNL zou graag zien dat 

ook onze leden hier actief aan gaan deelnemen en 

heeft ons gevraagd of we een forum over zeldzame 

kankers zoals GIST willen beginnen. Ik heb me daar 

wat terughoudend in opgesteld, wij hebben immers 

al ons eigen lotgenoten forum waar we ons thuis 

voelen, maar hoor graag van u hoe u hier tegenaan 

kijkt. Op dit moment zijn er voor zover mij bekend 

een zeer beperkt aantal mensen met GIST actief op 

KankerNL.  

 

Is er behoefte aan een forum waarin breder dan met 

onze eigen lotgenoten gediscussieerd kan worden 

over GIST, andere vormen van kanker, of algemene 

aspecten van het hebben van kanker (emotionele of 

sociale aspecten, kanker en werk, etc.)? Ik hoor graag 

uw mening hierover, of andere ideeën om KankerNL 

aantrekkelijk te maken via 

gerard@contactgroepgist.nl.  

 

 

Netwerkvorming tussen zorgverleners en 

concentratie in de kankerzorg 

noodzakelijk om kwaliteit te borgen   
persbericht 

 

Samenwerking tussen zorgprofessionals is door de 

toegenomen complexiteit in de kankerzorg 

belangrijker dan ooit. De Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisatie streeft daarom samen 

met andere belangrijke spelers in het oncologische 

veld naar integrale kankerzorg op regionaal en 

landelijk niveau. Tevens moeten een aantal 

ziekenhuizen zich specialiseren in de zorg rond 

kanker om kankerpatiënten optimale zorg te kunnen 

bieden. 

mailto:gerard@contactgroepgist.nl
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De afgelopen jaren is het oncologische 

zorglandschap flink verandert. Het aantal 

kankerpatiënten groeit, mede door de vergrijzing. 

Tegelijkertijd worden behandelingen steeds 

succesvoller en complexer. Zo zijn therapieën en 

medicijnen op maat (personalized medicine) steeds 

meer in opkomst. Daarnaast willen patiënten steeds 

meer zelf regie voeren. Zij willen zelf keuzes kunnen 

maken, in overleg met de behandelend arts, over 

bijvoorbeeld de meest geschikte behandeling. 

Keuzes die bijdragen aan een betere kwaliteit van 

leven. 

 

Netwerken op landelijk en regionaal niveau 

Deze ontwikkelingen in het oncologische 

zorglandschap vragen om samenwerking tussen 

zorgverleners. Regionaal en landelijk moeten 

ziekenhuizen, huisartsen en medisch specialisten 

samenwerken, en (transmurale) afspraken maken om 

samen hoogwaardige kankerzorg te leveren. Het 

perspectief van de patiënt, de kwaliteit en 

doelmatigheid van de zorg moet daarbij leidend zijn. 

De kankerpatiëntenbeweging werkt samen met de 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische 

Centra (NFU) om deze integrale ketenzorg te 

realiseren. Hun gezamenlijke visie is beschreven in 

de ‘Veldagenda oncologische zorg’. 

 

Expertise bundelen: concentratie van zorg 

Naast netwerkvorming is ook concentratie van 

kankerzorg noodzakelijk om duurzame en 

hoogwaardige kankerzorg te bieden. Een aantal 

ziekenhuizen moeten zich, volgens de 

kankerpatiëntenbeweging, specialiseren in de 

kankerzorg. Gespecialiseerde ziekenhuizen die zorg 

bieden voor bijna alle vormen van kanker. Hoe meer 

ervaring een ziekenhuis opbouwt door veel 

behandelingen uit te voeren, hoe beter de 

genezingskansen en hoe lager de sterfte. In dit kader 

is de kankerpatiëntenbeweging dan ook zeer 

verheugd over het nieuws dat het UMC Utrecht en 

het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) een 

oncologiecentrum mogen vormen van de Autoriteit 

Consument en Markt.  

 

Een toekomstbestendige kankerzorg 

De verwachting is dat deze instellingen samen een 

hoge kwaliteit van zorg bieden en goede afspraken 

maken op het gebied van de integrale ketenzorg. 

Het concentreren van de kankerzorg enerzijds en het 

vormen van netwerken anderzijds zal leiden tot 

betere behandeluitkomsten en toekomstbestendige 

kankerzorg. 

 

 

Ouderen en zelfmanagement 
door Gerard van Oortmerssen 

 

NFK en het Athena Instituut van de Vrije Universiteit 

zijn begin dit jaar een onderzoeksproject begonnen 

over ouderen en zelfmanagement bij kanker. Op de 

website van NFK is hierover informatie te vinden. Wij 

zijn gevraagd om als Contactgroep GIST onze 

medewerking te verlenen en als bestuur willen we 

dat ook zeker doen, omdat we het belang van het 

onderzoek zien. 

 

Omdat de gemiddelde leeftijd toeneemt en omdat 

de sterfte aan hart- en vaatziekten sterk afneemt, 

worden steeds meer ouderen geconfronteerd met 

kanker. Zelfmanagement is voor alle kankerpatiënten 

belangrijk. Het gaat daarbij om goed op de hoogte 

te zijn van de verschillende mogelijkheden van 

behandeling en daarin zelf keuzes te maken. 

Sommige ouderen zullen daarbij wellicht wat meer 

ondersteuning nodig hebben. Daarbij komt dat veel 

ouderen ook te maken hebben met andere, veelal 

chronische aandoeningen, die met het ouder worden 

te maken hebben. Kwaliteit van leven vraagt daarbij 

om soms moeilijke en complexe afwegingen. 

 

Op 5 maart heb ik namens onze Contactgroep een 

gesprek met de onderzoekers van de VU gehad. 

Daarbij heb ik gewezen op de bijzondere aspecten 

van GIST als een zeldzame vorm van kanker.  

Als bestuur willen we graag bijzondere aandacht 

geven aan ouderen met GIST. Bij de vorig jaar 

uitgevoerde ledenraadpleging is aangegeven dat 

hieraan ook behoefte bestaat. Als u ons concrete 

suggesties kunt aanreiken over hoe we hieraan 

inhoud kunnen geven zijn die zeer welkom  op 

gerard@contactgroepgist.nl.  

 

We houden u op de hoogte van de vorderingen van 

het onderzoek van NFK en VU. 

 

 

 

 

 

mailto:gerard@contactgroepgist.nl


 April 2014 - 16 

Geneesmiddelentekorten brengen 

kankerzorg niet in gevaar 
persbericht 

 

In het Algemeen Dagblad van 13 maart jl. staat een 

alarmerend bericht over tekorten aan 

geneesmiddelen, inclusief medicijnen voor kanker. 

Volgens de NFK is er echter geen acuut probleem 

voor kankerproducten: patiënten hoeven zich geen 

zorgen te maken. 

'De beroepsvereniging van apothekers meldt via hun 

website inderdaad dat een aantal oncolytica beperkt 

beschikbaar zijn. Maar zij geven tevens aan dat voor 

bijna al die producten een alternatief voorhanden is 

van een andere fabrikant,’ aldus Pauline Evers van de 

NFK. ‘Ook hebben ons, de afgelopen jaren, nooit 

signalen uit de achterban bereikt dat middelen niet 

geleverd konden worden en patiënten dus niet 

behandeld werden’. 

 

Wat volgens Evers wel waar is, is dat apothekers veel 

tijd kwijt zijn met het zoeken naar en beschikbaar 

maken van vervangende middelen. Dat is zonde van 

hun tijd, die ze beter aan echte patiëntenzorg 

kunnen besteden. 

 

Tekorten hebben verschillende oorzaken. Soms 

neemt de fabrikant het middel uit de handel omdat 

ze nog maar heel weinig voorgeschreven worden. Of 

soms, en dat is erger, vinden zij het economisch niet 

meer rendabel om een middel te produceren. Ook 

door de concentratie van productie in een zeer 

beperkt aantal fabrieken wordt het fabricageproces 

kwetsbaar. Als er dan iets mis gaat in die ene fabriek 

ontstaat er meteen een wereldwijd probleem. 

 

Het probleem van geneesmiddeltekorten staat ook 

op het netvlies van overheidsinstanties (ministerie 

van Volksgezondheid, College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen, Inspectie voor Gezondheidszorg), 

die gezamenlijk proberen dit aan te pakken. Het is 

een Europees en zelfs wereldwijd probleem. Op 

Europees niveau hebben patiëntenorganisaties 

hierover hun zorg uitgesproken. 

 

 

Kijk voor meer en actueel nieuws ook regelmatig 

op de website van de NFK: 

http://www.nfk.nl/overdenfk/recent_nieuws 

 

VERHALEN VAN LOTGENOTEN 

 

Ervaringsverhaal (deel 2) 
door Manon de Vos-van Leemput 

 

Introductie 

Ik ben Manon de Vos-van Leemput, geboren in het 

jaar 1967. Getrouwd met Jan en we hebben een 

zoon van bijna 17 jaar Vincent. Er is mij gevraagd, 

nadat ik had aangegeven dat ik eerst andere 

lotgenoten de kans wilde geven om een 

ervaringsverhaal te schrijven, mijn verhaal te 

vertellen. In de vorige nieuwsbrief konden jullie de 

eerste perikelen lezen, in deze nieuwsbrief het 

vervolg. 

 

Genietend van ons jong 

gezin, dat in 1997 werd 

uitgebreid met onze 

zoon Vincent, allebei 

hard werkend en in het 

bezit van een eigen 

huisje, waar veelvuldig in 

werd geklust…. sloeg het 

noodlot toch toe in 

2001….. 

 

Na de geboorte van 

Vincent, knapte ik toch 

eigenlijk niet op…. met 

grote regelmaat toch 

weer die opspelende maag en darmen, maar ach…. 

ik zocht daar eigenlijk niks achter. Tenslotte was er 

gezegd, u bent SCHOON jongedame. Hoe naïef was 

ik toen maar !!!!! 

 

Toen ik her en der toch van die opmerkingen 

kreeg….: “Je zit goed in het vetkot hé….” Of nog een 

leuke…..: “Goh, de zon heeft ook weer naast je 

geschenen…” of nog een rake: “Ik vind dat je er zo 

geel uitziet….” Of : “Je bent niet vooruit te branden 

collega…”  

 

Jullie zullen het niet geloven, maar ook toen ging er 

nog geen alarmbel rinkelen, tot die ene bewuste dag 

dat ik wederom niet goed werd op mijn werk. Mijn 

bazin had zo iets van, ga jij maar eens lekker in je 

bedje liggen en rust maar eens goed uit. Op handen 

en voeten ben ik toen naar boven gekropen, ik was 

zo kei en keimoe, tollende op mijn benen en 

draaiend in mijn bed liggend heb ik Jan opgebeld en 

http://www.nfk.nl/overdenfk/recent_nieuws
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gezegd: “Geloof dat ik een griepje heb , ga jij 

Vincent ophalen bij ons moeder?“ 

 

Dat weekend, derde week in februari,  wat er op 

volgde, zat Jan in Middelburg op een treinbeurs. 

Had gezegd, ga lekker een dagje met Vincent 

treintjes kijken. Lekker rustig, mijn gedacht!  

Niet zeggend dat ik boven de pot had gehangen en 

zwalkend bovenaan de trap had gestaan, niet 

wetend hoe ik naar beneden moest komen. Toch 

maar even de huisarts bellen. Niks HAP toestanden 

toen, maar rechtstreeks je huisarts bellen. Krijg je de 

vrouw van de huisarts aan de lijn….: ” Goh, 

mevrouw….stapt u in de auto en kom maar even 

langs….” Huh ?????  “Echt niet mevrouw, daar ben ik 

niet toe in staat….trouwens mijn man heeft de auto. 

U kunt uw man toch bellen dat hij u brengt ???? “Het 

antwoord wat toen volgde ga ik niet typen op papier, 

maar dat kunnen Julie misschien wel raden…zucht 

zucht….. 

 

Uiteindelijk ben ik pas de dinsdag erop naar de 

huisarts gegaan, toen ging het echt niet meer. Ik kon 

al niet meer voor of achteruit en werkelijk mijn 

gelaatskleur was nog witter dan een spook. Jan heeft 

me met gierende banden door een promenade 

gereden in Axel en voor de deur gestopt bij de 

huisarts en me zowat binnen gesleept. Je zag de 

mensen je aangapen….maar ik had werkelijk de fut 

niet om nog maar mijn mond te openen om iets te 

zeggen.  

 

Toen de huisarts me binnen zag komen in zijn 

kamertje riep hij:  “Jeetje Manon, wat zie jij eruit !” 

Toen kwam er toch heel vinnig uit mijn mond:  “Ja, 

dat was vorige weekend al zo, maar toen had je 

geen goesting om langs te komen!“ 

 

Wat zijn de klachten….die vraag werd niet gesteld. 

Werd op de behandeltafel gesjord en onderworpen 

aan allerlei testjes die hij kon doen op dat moment. 

Waaronder HB prikken, de uitslag…..3,4….terwijl een 

goed 8,5 voor een jonge meid toch wenselijk zou 

zijn. Er werd gelijk de telefoon gepakt en ik hoorde 

hem zeggen: “Zorg dat de internist klaar staat, een 

bed en drie zakken bloed AB voor een mevrouw die 

er NU aankomt……”. 

 

Aankomend bij het streekziekenhuis te Terneuzen, 

stond inderdaad een verpleegkundige met een 

rolstoel te wachten. Mocht niet meer lopen en werd 

op een drafje naar de afdeling gebracht….moest 

eigenlijk toch nog even lachen…..geen heelkunde, 

maar de afdeling orthopedie…..Sorry mevrouw, maar 

de bedden zijn allemaal bezet…maar de internist 

komt er zo aan….. 

 

Enfin, zo gezegd zo gedaan. Daar lig je dan…..en 

nu…..tja, je gaat de mallemolen in hé....Diezelfde 

avond nog mijn HB nagekeken en die was nog 

gezakt. We zijn toen gestart met de bloedtransfusie 

en het was een verademing dat er terug energie in 

mijn lichaam vloeide…heerlijk was het gewoon. 

Het effect van de bloedtransfusie was heel goed te 

merken, naar mijn gevoel kon ik bergen verzetten. 

Hij was inmiddels 6,8 geworden en voelde met gek 

genoeg goed. Zo goed zelfs dat ik mijn internist 

vertelde dat ik het weekend een uitwisseling had 

met een andere dansschool waar ik heel graag naar 

toe wilde. Weet je wat hij antwoordde…..Je mag van 

mij de zaterdagmiddag naar huis, ga lekker dansen , 

maar zondagmiddag wil ik je hier weer in je bedje 

zien liggen. We gaan dan verder onderzoeken wat er 

met jou aan de hand is….maar voorlopig mag jij 

lekker gaan genieten en dans jij maar lekker een 

zwierende Engelse Wals ! 

 

Als ze me dat nu zouden vertellen, dan had ik me 

serieus de vraag gesteld…..gaat het wel goed met 

me….is het gewoon genieten van de dagen die ik 

nog heb ??????? 

 

Ik heb een hele leuke zaterdagavond gehad, mijn 

omgeving verklaarde me voor gek….maar ik ben 

geen minuut van de dansvloer geweest. Dat bloed 

was vast van een dolle stier had Jan gezegd…pfffff, 

kon me niks schelen, ik had energie en genoot van 

iedere minuut. Met lood in mijn schoenen ben ik de 

zondagmiddag terug gegaan, als een braaf dier dat 

terug in zijn hok moest, geketend voelde ik me, 

beroofd van mijn vrijheid en eigenlijk was ik toch  

ook weer doodmoe .HB wederom geprikt, weer 

dramatisch gezakt….Toen werd er doorgepakt, echo 

van de bovenbuik en een gastroscopie met een 

fotosessie waar menig fotomodel jaloers op zou 

zijn ! 

 

Daar zagen ze een verdachte massa en het nieuws 

wat ik toen kreeg was schrikken geblazen.  

Het was nog geen bezoekuur, maar mijn buurtjes 

zaten aan mijn bed….de internist kwam binnen 

gevlogen, met rode wangen van opwinding toonde 

hij zonder naar mijn gasten te kijken…….”Kijk 

mevrouw, dit is helemaal niet goed…..deze 
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deze”.….Druk wijzende met zijn vinger naar een 

zwarte plek op de foto…….En toen de 

genadeklap……: “We gaan uw maag verwijderen……..” 

En ons totaal in vertwijfeling achterlatende 

herhaalde mijn buurman de woorden…..”Maag 

verwijderen ???? “ 

 

Jan is toen opgebeld door mijn buren en die was 

woest…..ten eerste omdat die internist ver buiten zijn 

boekje ging en ten tweede pure onmacht over het 

feit dat er eventjes deze mededeling tussen de soep 

en de aardappelen op ons bordje werd gegooid. Er 

is toen een pittig gesprek gevoerd met de 

hoofdverpleegkundige en we werden wat 

gerustgesteld met de mededeling dat er nog een CT 

zou worden gemaakt. Die nacht maar een slapertje 

gevraagd en de volgende morgen met knikkende 

knieën onder de scan geweest. 

 

Twee dagen later werden we, Jan en ik bij de 

internist ontboden. Op zijn kamer…..en wat er toen 

gebeurde sloeg werkelijk alles……. We kregen de 

mededeling dat de scan een beeld had laten zien dat 

voor ons werkelijk niet te bevatten was. De internist 

kwam niet uit zijn woorden , maar de volgende 

zinnen staan in mijn geheugen gegrift: “We zien van 

de operatie af mevrouw. Als u wilt kunt u vanavond 

nog naar huis, we kunnen niks meer voor U doen….” 

Heb toen gevraagd hoeveel tijd ik nog 

had……antwoord was ZES WEKEN ! 

 

KEDENG……Je krijgt werkelijk een betonnen plaat 

tegen je hoof gesmeten . Jan zat zo wit als een lijk 

op zijn stoel en zat met tranen in zijn ogen. Ik was 

opmerkelijk ijzig kalm  en mijn vraag/antwoord was 

dan ook: “Ik ga nu naar huis en ik zou graag hebben 

dat u alles klaar legt om naar een universitair 

ziekenhuishuis te gaan.  Zolang er bij U geen Prof. 

voor uw naam staat, is mijn strijd nog niet 

gestreden! “ 

 

Donderdagavond laat naar huis gegaan. Mezelf 

ontslagen… Mijn kamergenote verbijsterd 

achtergelaten. We zijn naar mijn ouders gereden om 

onze zoon van toen 4 jaar op te gaan halen. 

Ik zal het gezicht van mijn moeder nooit meer 

vergeten. Ongeloof dat ik daar stond en haar vroeg 

of ze Vincent uit zijn bedje wilde halen. “Wat kom je 

nou doen Manon ? Nou, Mam….ze hebben me 

opgegeven, er is niks meer aan te doen….kom nu 

niet huilen, niet waar Vincent bij is…….” 

 

Tien kilometer lang zwijgend in de auto gezeten, 

mijn tranen verbijtend. Stiekem naar mijn man en 

zoon kijkende en mezelf afvragende…..deze twee 

kanjers moet ik achterlaten…heb nog zes weken, er 

moet nog zoveel gebeuren…… 

Thuis komend trok ik de deur open en op de mat lag 

een envelop…..DELA uw uitvaartzorgverzekering, we 

regelen het voor U……Hoe bizar kon deze dag 

eindigen……….. 

 

Wordt vervolgd…. 

 

 

En toen de Stelvio 
door René Lammers 

 

Het was exact 4 jaar 

geleden. Ik weet nog 

dat de avond 

voorafgaand, 23 

februari 2010, Sven 

Kramer de verkeerde 

baan nam op de 

Olympische 10.000 meter schaatsen in Vancouver. 

Een zekere gouden medaille verspeeld. Jammer dan, 

maar een dag later stond ik voor een veel grotere 

uitdaging. In een urenlange operatie werd bij mij, 

naar wat later bleek, een grote GIST-tumor 

verwijderd. Enkele maanden daarna bleek dat ik 

daarmee niet van GIST af was. Diverse kleine 

uitzaaiingen in mijn buikholte en sindsdien aan de 

slag met Glivec.  

 

En tot de dag van vandaag succesvol. Waar ik de 

Olympische Winterspelen van Vancouver in 2010 

vooral vanuit het (ziekenhuis)bed moest volgen, 

prijsde ik mij gelukkig dat ik in een relatief ‘blakende’ 

gezondheid de medailleoogst in Sochi op een eigen 

gekozen manier kon volgen. Gezien het tijdsverschil 

betekende dat vooral overdag op het werk (als je 

werkt bij NOC*NSF, mag dat in de baas zijn tijd!) en 

in het weekend gewoon lekker thuis op de bank.  

 

Het werden gedenkwaardige record-Spelen voor 

Nederland. Mooi om mee te maken! Sport inspireert 

heel veel mensen, en mij zeker! In 2011 nam ik, dus 

in het jaar na mijn operatie, met een groep collega’s 

deel aan Alpe d’HuZes. Pas 2 maanden nadat ik een 

passende racefiets had gekocht (was lastig met ruim 

2 meter lengte en 100+ kilo gewicht) harkte ik de 

Alpe d’Huez op. Ik vond het geweldig. In de jaren 

daarna volgden nog vele kilometers, toertochten en 
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bergen, met onder andere Mont Ventoux, 

Dolomieten, Limburgs Mooiste, Amstel Gold Race en 

Dam-tot-Dam Classic.  

 

De lente van 2014 is begonnen, dus de fiets is 

inmiddels alweer ‘uit het vet’. Al enige tijd, want het 

was een winter van niks. De eerste fiets-uitdagingen 

staan al een aantal maanden in de agenda: 5 april: 

Ronde van Vlaanderen en 1 juni de Grandfondo 

Stelvio Santini. De wat? Tsja: de Stelvio….. Ik hoor 

sinds ik fiets dat je als echte wielrenner deze berg 

gefietst MOET hebben. Toen zelfs mijn oncoloog, 

ook een fervent fietser, mij dit advies gaf, was ik om. 

Ik ga de Stelvio op! Dit onder het motto: beter spijt 

van dingen die je gedaan hebt dan spijt van dingen 

die je niet hebt geprobeerd.  

 

De Passo dello Stelvio is een bekende, zware, 

beruchte, hoge bergpas in Italië, 2758 meter hoog, 48 

haarspeldbochten aan de noordkant (Prato) en 39 

keer een haarspeldbocht aan de zuidkant (Bormio). 

ruim 20 kilometer klimmen om bijna 2000 meter 

hoogteverschil te overwinnen (zo'n 7,7 % gemiddeld 

stijgingspercentage). De uitzichten zijn ongekend 

mooi, de berg is ongekend lang, steil en wisselend. 

Bron: www.passostelvio.nl  

 

Dus begin april wat Vlaamse kasseitjes en heuveltjes 

wegtrappen en dan toewerken naar mijn letterlijke 

hoogtepunt voor 2014. 2.758 meter omhoog…… 

 

 

Column van Peter 
door Peter Gombeir 

 

Het was leuk, daar in Londen. Een 

paar weekjes terug. Veel te vroeg 

opstaan. Met een bus door de tunnel. 

Onder leiding van een deskundige 

gids. Veel gezien. Al slaagde Marc - 

of Luc, geen idee wie er nu chauffeur 

en wie er nu gids was - erin om 

vooral te zeggen wat we niet gingen 

zien. Terwijl al die dingen, naar zijn zeggen, ook zeer 

de moeite waren. Via Brighton, met een Royal 

Pavilion om U tegen te zeggen naar het hotel in de 

hoofdstad. Alles tot op de seconde uitgestippeld. 

Geen kans om ergens te ontsnappen, of je eigen zin 

te doen. Tja, dat heb je dan met begeleide 

uitstappen. De bus wacht op niemand. En Marc, of 

Luc, of beiden samen, ook niet.  

 

Het eten was op zijn Engels. Vettig. Maar je had iets 

binnen. Naar een musical geweest waar nauwelijks 

werd gezongen. Gelukkig. Een flinterdun verhaaltje. 

Maar wel spectaculair gebracht. War Horse. Tussen 

een menigte luidruchtige Engelse schoolkinderen. 

Met chips, snoep en drankjes. Een beetje zoals in de 

cinema. Maar dan zonder popcorn. Even ervoor 

waren we nog in de Churchill War Rooms. Imposant, 

zo in het midden van een grootstad een onderaards 

hoofdkwartier. Onderweg nog ergens een Belgisch 

biertje gedronken. Duur. Maar het enige deftige wat 

we vonden. Gechronometreerd. Natuurlijk. Want 

binnen vijf minuten (hij stak er zijn hand met vijf 

uitgestrekte vingers ostentatief bij uit) moesten we 

ergens anders heen. Na twee dagen waren we dat al 

wel gewoon. We durfden zelfs nergens meer kijken 

zonder te vragen of het mocht en hoeveel tijd we 

hadden. 

 

De derde, en laatste, dag was vooral bussen en 

wachten. Nooit echt aangenaam. Op de terugweg 

praatte iedereen over koetjes en kalfjes. Ik zat mooi 

alleen. In het geniep mee te luisteren. Iemand had 

het over een verblijf in Tanzania. De ander over het 

werk. Nieuwe projecten. Oogjes toe. En doen alsof ik 

sliep. Eventjes helemaal weg. Tot er iemand begon. 

Over kanker. Hoe erg het allemaal wel is. Hoe zij het 

zou aanpakken. En dat ze veel mensen kent die “het” 

hebben. De voorbije dagen had ik er nooit aan 

gedacht. Aan drie jaar geleden. Tot dan. En waar ik 

er me een tijd geleden in druk had gemaakt, me 

gemengd in de discussie, om uiteindelijk toch te 

landen in een “wie het nooit meemaakte weet niet 

wat het is”, haalde ik een koptelefoontje uit mijn 

rugzak, zette een goed muziekje op, en dommelde 

rustig verder. 

 

Ja, ik had de eerste dagen thuis wat last van 

Stockholm syndroom. Verloren zonder aanwijzingen 

wanneer ik op moest staan, ontbijten, klaar moest 

zijn. Een beetje zoals in het ziekenhuis. Eventjes 

miste ik hem. Marc, of Luc. Maar eindelijk schijnt het 

zonnetje. De eerste dag van de lente. En op de kop 

drie jaar geleden begon ik aan een nieuw leven. 

Waar ik mijn zin doe. Gelukkig heb ik daar geen gids 

voor nodig die me bij het handje neemt. 

 

 

U heeft ongetwijfeld ook een boeiend 

(ervarings)verhaal! Schroom niet om dit voor de 

volgende nieuwsbrief in te zenden via 

info@contactgroepgist.nl 

http://www.passostelvio.nl/
mailto:info@contactgroepgist.nl
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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) 

 

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  

 

Donateur of sympathisant worden? 

De jaarlijkse donateursbijdrage is €25,00. Aanmelden kan via het 

online aanmeldingsformulier op onze website. Nieuwe donateurs 

ontvangen een welkomstpakket met o.a. een boek en brochure 

over GIST, alsmede inloggevens voor het besloten forum. 

Adreswijzigingen of opzeggingen via: ledenadministratie@nfk.nl  

 

Je kunt de stichting ook steunen door sympathisant 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 

mailto:voorzitter@contactgroepgist.nl
mailto:vicevoorzitter@contactgroepgist.nl
mailto:secretaris@contactgroepgist.nl
mailto:penningmeester@contactgroepgist.nl
mailto:medisch@contactgroepgist.nl
mailto:gerard@contactgroepgist.nl
mailto:ledenadministratie@nfk.nl

