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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief 

van eind september zijn er 

weer de nodige bestuurlijke 

activiteiten geweest waarover 

ik u graag informeer. 

 

Op 14 oktober hebben we 

met het bestuur een 

zogenaamde “heisessie” 

gehad in Utrecht op het kantoor van  PGO support. 

We werden daarbij begeleid door Mauk van 

Heemstra. Doel was onder andere elkaar beter te 

leren kennen nu er 3 nieuwe bestuursleden zijn 

bijgekomen (Gerard van Oortmerssen, Henk van 

Rooijen en Henk Mijnsbergen).  

 

De dag begon met een speelse ontmoeting van de 

bestuursleden onderling via de “kernkwadranten-

theorie”. Via deze insteek ontdekken de deelnemers 

op inspirerende wijze waar ieders talenten en 

valkuilen liggen, waarop de samenwerking 

toegespitst kan worden en hoe het onderlinge 

begrip kan worden bevorderd voor ieders 

gevoeligheden in de samenwerking. Ook geeft het 

een beeld op “team-niveau” waar sterktes en 

zwaktes zijn van het bestuur.  

 

Vervolgens hebben we ons deze dag beraden op de 

strategieontwikkeling van de Contactgroep GIST. Te 

beginnen met het formuleren van onze missie/visie, 

de sterkte- en zwakteanalyse van de contactgroep 

en de kansen en bedreigingen vanuit de 

buitenwereld. Dit met als doel onze 

hoofdstrategieën te (her)formuleren. Ons huidige 

beleidsplan hebben we daarbij tegen het licht 

gehouden op volledigheid en actualiteit. Dat alles 

heeft veel informatie opgeleverd en er is een 

actielijst opgesteld waarmee we de komende tijd aan 

de slag gaan. 

 

Bij de afsluitende evaluatie was de conclusie 

eenduidig: deze dag hebben we als uiterst zinvol en 

inspirerend ervaren. We hebben gemerkt dat we 

elkaar goed aanvullen. Er is een goede basis gelegd 

om ons constructief voor de contactgroep te kunnen 

inzetten en op professionele wijze als nieuw bestuur 

aan de slag te gaan. 

 

In de bestuursvergadering van 2 december zijn de 

actiepunten doorgenomen. Enkele belangrijke 

algemene uitgangspunten voor het beleidsplan zijn 

vastgesteld zoals onze kernwaarden. Enkele 

elementen daarvan zijn compassie, respect, 

persoonlijke integriteit, betrokkenheid, 

betrouwbaarheid, dienstbaarheid, aandacht, troost, 

samenwerken. 

 

Ook is de volgende missie geformuleerd:  

De missie van de Contactgroep GIST is het bevorderen 

van de kwaliteit van leven van mensen met GIST. 

 

Toelichting: met kwaliteit van leven bedoelen we 

(hierbij sluiten we aan bij de definitie van de WHO, 

de Wereldgezondheidsorganisatie): een toestand 

van zoveel mogelijk fysiek, mentaal en sociaal 

welbevinden als met de ziekte GIST mogelijk is. 

 

Fysiek: 

- Door lotgenoten te helpen zo lang mogelijk een 

normaal leven te leiden met GIST 

- Door voorlichting te geven over GIST, de 

behandelmethoden en de GIST centra 
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- Door het bevorderen van en participeren in 

wetenschappelijk onderzoek naar GIST 

Mentaal: 

- Door middel van lotgenotencontact elkaar te 

ondersteunen 

Sociaal: 

- Aandacht schenken aan naasten en 

mantelzorgers 

- Aandacht voor sociale aspecten zoals werken met 

GIST 

 

Voor ons staan de mensen met GIST centraal. Wij 

zijn er om zijn of haar belangen te behartigen. 

 

Verder hebben we elementen voor het komende 

jaarplan 2014 geformuleerd zoals: 

- het verkrijgen van een beter inzicht in de 

behoeften van onze achterban 

- het maken van een nieuwe huisstijl die 

consequent in al onze communicatie-uitingen 

wordt gehanteerd 

- het aanpassen van onze website zodat die 

overzichtelijker en qua zoekfunctie beter wordt.  

We gaan ons zichtbaar maken via sociale media als 

Twitter en Facebook. En, last but not least, we 

moeten meer vrijwilligers zien te krijgen voor de 

redactie van de nieuwsbrief en de sociale media. 

 

Jeroen Schreurs van de NFK heeft ons bijgepraat 

over de ontwikkelingen bij Kanker.nl. In de vorige 

nieuwsbrief nr. 3 is vanaf blz. 14 over dit project al 

de nodige informatie verstrekt. Er hebben zich 

inmiddels ruim 1.800 personen aangesloten op 

www.kanker.nl. Wij adviseren u eens een kijkje te 

nemen op deze website en te overwegen u te 

registreren. 

 

Er staan weer de nodige uitdagingen op ons te 

wachten in 2014. Als bestuur zijn we er klaar voor! 

 

Tot slot wil ik iedereen die zich inzet voor de 

contactgroep van harte danken, het is heel erg fijn 

dat zij zich zo betrokken voelen bij onze 

lotgenotengroep en mooi maar noodzakelijk 

vrijwilligerswerk voor ons allemaal doen. 

En ik bedank ook graag alle lotgenoten voor hun 

steun en vertrouwen. We vormen inmiddels een 

grote groep, begin oktober haalden we de mijlpaal 

van 300 donateurs (inmiddels zijn we al weer verder 

gegroeid).  

 

Natuurlijk, elke lotgenoot is er een teveel, anderzijds 

is het wel het bewijs dat wij dé lotgenotengroep 

voor GIST zijn. Een contactgroep die 10 jaar bestaat, 

zijn continuïteit en stabiliteit heeft aangetoond, is 

aangesloten bij de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties en wordt ondersteund 

door KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van 

VWS.  

 

Een van onze lotgenoten zei ter gelegenheid van 

bovengenoemde mijlpaal op het forum: “Fijn dat we 

elkaar hebben gevonden, begrip bij elkaar vinden, 

op elkaar kunnen rekenen en om elkaar geven.” 

Mooier kun je het niet zeggen! 

 

Ik wens u fijne en gezegende feestdagen toe en 

voor 2014 alle goeds, voorspoed en geluk voor u 

en de uwen en  ik wens onze lotgenoten die het 

extra moeilijk hebben heel veel sterkte. 

 

 
 

 

Conferenties en symposia 
door Gerard van Oortmerssen 

 

ECCO/KWF Publiekssymposium 

Op 1 oktober heb ik namens onze 

Contactgroep deelgenomen aan het 

ECCO/KWF Publiekssymposium, samen 

met Manon de Vos en haar echtgenoot 

Jan. Dit symposium was georganiseerd 

door KWF aan het eind van de ECCO 

2013, het grote Europese kankercongres dat dit jaar 

in de RAI in Amsterdam werd gehouden en waaraan 

een paar duizend specialisten en onderzoekers op 

het gebied van kanker hebben deelgenomen. Het 

doel van dit publiekssymposium was om de laatste 

http://www.kanker.nl/
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ontwikkelingen, die op ECCO waren besproken, aan 

vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en 

andere geïnteresseerden te presenteren en hierover 

te discussiëren onder leiding van de dagvoorzitter 

Twan Huys (bekend van het TV programma College 

Tour). 

 

Er werden presentaties gegeven door oncologen, 

chirurgen, radiologen, en onderzoekers, waaronder 

de bij ons zeer bekende GIST specialisten prof. Hans 

Gelderblom, prof. Stefan Sleijfer en prof. Jaap 

Verweij.  

 

Belangrijke trends die bij ECCO naar voren kwamen 

zijn: 

op het gebied van chirurgie: 

• toenemend opereren door middel van 

laproscopie, om de wond te minimaliseren 

• precisie-chirurgie met behulp van robots in 

combinatie met CT-scanners om met grote 

nauwkeurigheid de tumor te benaderen 

op het gebied van radiologie: 

• grotere precisie van bestraling om bijkomende 

schade aan omliggend weefsel te beperken 

• toepassen van nanobolletjes 

• bestraling met protonen (in Duitsland al 

toegepast, in Nederland zijn hier plannen voor) 

op het gebied van medicatie:  

• toepassen van nano-technologie, waarbij 

medicijnen zeer gericht naar tumoren wordt 

gedirigeerd; 

• ontwikkeling van gepersonaliseerde medicijnen, 

gericht op specifieke soorten kanker. 

 

Deze ontwikkelingen vragen een andere benadering 

van patiënten. Die moeten niet meer gezien worden 

als kankerpatiënten, maar als mensen met kanker. 

De medici moeten een omslag maken van aanbod 

naar vraag: wat wil de patiënt? Dat is overigens 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Door de snelle 

ontwikkelingen is het moeilijk om voor de patiënt 

een keuze te maken tussen verschillende 

behandelingsmethoden. Doordat de ontwikkeling zo 

snel gaat heeft de specialist vaak ook nog geen 

ervaring met de allernieuwste methodes en kan 

daarom ook geen goed beeld geven aan de patiënt 

wat die kan verwachten.  

 

Tijdens dit symposium kwam ook het kostenaspect 

aan de orde: de nieuwe behandelmethoden voor 

kanker zijn duur en de verwachting is dat in de 

periode van nu tot 2030 de kosten van de 

gezondheidszorg zullen verdubbelen. Dit zal leiden 

tot een maatschappelijke discussie, en die is 

inmiddels al losgebarsten: op 28 november is op 

radio en TV uitgebreid aandacht besteed aan dure 

medicijnen voor kanker.  

 

Het wordt ook steeds belangrijker om kennis te 

delen. Dat loopt in de praktijk niet altijd goed. 

Nederland loopt achter met de ontwikkeling van een 

elektronisch patiëntendossier en kennisuitwisseling 

over de landsgrens heen (dat is van belang voor 

patiënten die bij de grens wonen en over de grens 

behandeld worden) gaat veelal moeizaam.  

Een interessante ontwikkeling is tot slot de 

toenemende wenselijkheid van samenwerking tussen 

patiënten en de medische wereld: specialisten, 

onderzoekers en farmaceutische industrie. Hierbij is 

zeker ook een rol weggelegd voor patiënten-

organisaties en we zullen deze ontwikkeling daarom 

nauwlettend volgen.  

 

 

SPAEN 2013 

Op 9, 10 en 11 oktober vertegenwoordigden Jack 

Asselbergs en ik onze Contactgroep bij het jaarlijkse 

SPAEN congres in Londen. SPAEN is het netwerk van 

Europese patiëntenorganisaties voor Sarcoma, GIST 

en Desmoid. Het programma en de presentaties zijn 

te vinden via deze link: www.sarcoma-

patients.eu/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=231:fourth-spaen-

conference&catid=28:home  

 

Er werden interessante presentaties gegeven door 

experts maar het was ook goed om van gedachten 

te wisselen met collega-organisaties uit Europa. 

Altijd goed om ervaringen uit te wisselen en van 

elkaar te leren. Ook bij dit congres kwam het belang 

van samenwerking tussen medische onderzoekers en 

patiënten weer aan de orde.  

 

Winette van der Graaf (GIST-specialist aan het 

Radboud Medisch Centrum in Nijmegen) gaf een 

presentatie over samenwerking bij medisch 

onderzoek naar GIST en Sarcoma op Europese- 

(EORTC) en wereldschaal (World Sarcoma Network). 

 

 

Transatlantic Conference on Personalized 

Medicine 

Op 7 november werd aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam een internationale conferentie gehouden 

http://www.sarcoma-patients.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=231:fourth-spaen-conference&catid=28:home
http://www.sarcoma-patients.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=231:fourth-spaen-conference&catid=28:home
http://www.sarcoma-patients.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=231:fourth-spaen-conference&catid=28:home
http://www.sarcoma-patients.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=231:fourth-spaen-conference&catid=28:home
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over gepersonaliseerde medicijnen voor kanker. Dit 

zijn medicijnen die specifiek gericht zijn op een 

bepaalde verandering in het DNA van een kankercel.  

 

Glivec, het bekende medicijn voor GIST (en CML), is 

eigenlijk het eerste voorbeeld van een dergelijk 

medicijn, maar inmiddels wordt dit principe ook bij 

andere soorten kanker toegepast. Deze conferentie 

werd bijgewoond door experts uit Europa en de 

Verenigde Staten.  

 

Eén van de sprekers was Brian Druker, die een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling 

van Glivec en het middel als eerste heeft toegepast. 

Hij kreeg een dag na deze conferentie voor dit werk 

een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit.   

 

Trends die op deze conferentie aan de orde 

kwamen: 

- genetisch onderzoek zal in de toekomst steeds 

goedkoper worden. Daardoor zal het mogelijk 

worden om door onderzoek van DNA te 

voorspellen of iemand grote kans op kanker 

heeft en wordt het mogelijk om proactief te 

handelen, zoals nu al bij bepaalde vormen van 

borstkanker het geval is.  

- nieuwe medicijnen worden steeds meer op een 

specifieke soort kanker gericht, in het extreme 

geval zelfs op een individuele patiënt 

(“personalized”). Daardoor worden de medicijnen 

extreem duur. De verwachting is wel dat op den 

duur de prijs weer zal dalen doordat de productie 

kosten lager worden, patenten vervallen en het 

aantal patiënten dat baat heeft bij deze aanpak 

zal toenemen. 

- doordat deze medicijnen op kleine groepen of 

zelfs individuele patiënten toegepast worden 

werkt de traditionele methode van clinical trials 

niet meer. De regelgeving voor toelating van 

medicijnen is hierdoor steeds meer een 

hinderpaal bij de ontwikkeling van nieuwe 

medicijnen. Uiteraard is het wenselijk om de 

veiligheid en doeltreffendheid van nieuwe 

medicijnen te testen, maar dat is moeilijk als je 

met hele kleine aantallen moet werken. 

- ook hier werd duidelijk naar voren gebracht dat 

de patiënt centraal moet staan en actief zal 

moeten participeren in onderzoek. Hierbij kunnen 

patiëntenorganisaties en sociale media een rol 

spelen. Er werd zelfs de suggestie gedaan om 

patiënten mee te laten praten bij het opstellen 

van nieuwe Europese onderzoeksprogramma’s. 

1st Rare Disease Patiënt Organisation Digital 

Media Lab 

Op 12 november heb ik een workshop bijgewoond 

in Milaan over het gebruik van internet en sociale 

media door patiëntenorganisaties voor zeldzame 

ziektes. De workshop was georganiseerd door 

Novartis en werd bijgewoond door 35 

vertegenwoordigers van Europese 

patiëntenorganisaties. Daaronder waren diverse 

collega’s van GIST patiënten verenigingen.  

 

Internet en sociale media zijn bij uitstek van belang 

voor patiënten met zeldzame ziekten zoals GIST. Bij 

de conferentie in Rotterdam vertelde Brian Druker 

dat rond het jaar 2000, toen Glivec net werd 

toegepast, hij op chatrooms (sociale media 

bestonden toen nog niet) zag dat patiënten aan 

elkaar doorvertelden wat hij gezegd had.  

 

De workshop bestond uit 5 sessies: 

- De website 

- Facebook 

- Twitter 

- You Tube 

- Best practices met concrete voorbeelden 

 

Er werd aandacht besteed aan zowel technische 

aspecten als aan de vraag hoe je social media nuttig 

kunt gebruiken als onderdeel van het hele 

communicatiebeleid van een patiëntenorganisatie. 

Het was nuttig om met collega’s uit Europa 

ervaringen uit te wisselen. Ons bestuur ziet de 

mogelijkheden van sociale media en wil hier de 

komende tijd mee aan de slag. Deze workshop 

kwam daarom op het juiste tijdstip. 

 

 

Vacature Bestuurslid Medische Zaken 
 

Wij zoeken 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 
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- 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 

 

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  

 

 

Afscheid bestuursleden 
 

Op 1 oktober heeft onze 

penningmeester Peter Verhaagen 

afscheid genomen. Peter volgde 

vorig jaar oktober Gonny Panis 

op als penningmeester met de 

kanttekening deze functie tijdelijk 

te willen doen mede gelet op zijn 

leeftijd. Peter was toen 79 jaar! 

Gonny Panis heeft Peter dat jaar prima ondersteund 

waardoor het voor hem mogelijk was zijn 

bestuurlijke verantwoordelijkheid in te vullen.  

Precies 1 jaar later hebben we in Henk Mijnsbergen 

een opvolger gevonden. We zijn Peter zeer 

erkentelijk voor zijn inzet en wensen hem het 

allerbeste toe.  
 

Per 1 januari stopt Laurens van Bavel met zijn 

bestuursfunctie medische zaken. Laurens is ons 

komen versterken in 2011 toen Edwin van 

Ouwerkerk Moira afscheid nam. Wij waren blij met 

Laurens een arts in ons bestuur te krijgen. Laurens 

heeft zijn werk gecombineerd met een tijdrovende 

huisartsenpraktijk in Tilburg. Daarnaast was Laurens 

SCEN-arts en begin dit jaar benoemd in de 

Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Deze 

extra werkzaamheden maakten 

het niet langer mogelijk bij ons 

bestuurslid te blijven.  
Wij danken Laurens voor zijn 

inzet voor onze lotgenoten die 

hem advies vroegen, de goede 

contacten met de specialisten 

die altijd klaar stonden voor 

advies en de verzorging van 

medisch inhoudelijke informatie op onze website, 

daarbij uitstekend ondersteund door Paul van 

Kampen. Ook Laurens wensen we het allerbeste toe. 

 

 

TERUGBLIK CONTACTDAG 2013 

 

De 10e editie 
door Jack Asselbergs 

 

Op 21 september kwamen vanaf 09.30 uur 140 

lotgenoten, velen met partner, naar het 

congrescentrum “De Soester Duinen”, de plek waar 

we ook vorig jaar te gast waren. Mede door het 

aantrekkelijk programma en het goede weer was het 

een zeer geslaagde dag waar we veel positieve 

reacties op kregen. Na de registratie en koffie werd 

de dag geopend door voorzitter Jack Asselbergs.  

 

 
 

Hij verwelkomde in de stampvolle zaal alle 

aanwezigen, waaronder onze inleiders, Dr. An 

Reyners van het UMC Groningen, onze lotgenoten 

Lenie Flaton en Adinda Vandaele, Coen Volker en 

Sanne van Helmondt van het Helen Downing 

Instituut en Prof. Peter Huijgens van het VU medisch 

centrum Amsterdam. Ook werden genoemd de 

vertegenwoordigers van onze koepelorganisatie NFK, 

Pieter Houwers, projectleider bedrijfsvoering en 

Susan Boereboom, medewerker relatiebeheer. 

Verder Helma Dollevoet en Bas te Rijt van Novartis 

en Liesbeth de Boer van Pfizer. 

 

En last but not least: de bestuursleden die in de 

opbouwperiode van de contactgroep tussen 2003 en 

2008 de trekkers waren van onze GIST-organisatie. 

Ton de Keijser, Lenie Flaton, Hilbrand Bruinsma, 

mailto:info@contactgroepgist.nl


 December 2013 - 6 

Edwin van Ouwerkerk Moria en teamleider medische 

informatie Carolien Verhoogt.  

 

Traditioneel noemde de voorzitter de namen van de 

lotgenoten die ons zijn ontvallen sinds de vorige 

contactdag en die wij deze dag in het bijzonder 

missen.  

 

Rob Hooghart, overleden op 24 september 2012 

Brigitte Staelens, 26 november 2012  

Rita Boudry, 4 januari 2013 

Ellen de Vet-Bijl, maart 2013 

Clementine Renders, 29 april 2013 

Teun Huisman, 6 mei 2013 

Cees Hilhorst, 30 mei 2013 

 

Daarna volgden enkele momenten van stilte. 

Benadrukt werd dat we vandaag ook denken aan 

hun naasten en de niet bij onze contactgroep 

aangesloten overleden lotgenoten. Ook  onze 

lotgenoten die thans in zware omstandigheden 

verkeren, werden alle sterkte toegewenst. 

 

Jack gaf aan dat GIST tot voor het jaar 2000 een 

vrijwel ongeneesbare ziekte was. Traditionele 

kankerbehandelingen zoals chemotherapie of 

bestraling leverden nauwelijks resultaat op. Met een 

kleine kans van slagen was operatief ingrijpen in die 

tijd de enige manier van behandelen. Waren er 

uitzaaiingen dan was de ziekte vaak binnen enkele 

maanden na de diagnose fataal. Na succesvolle trials 

werd in 2002 het middel Imatinib (Glivec) door 

Novartis op de markt gebracht. Naar het voorbeeld 

van de Amerikaanse Life Raft Group, die GIST-

patiënten in Amerika en elders bij elkaar bracht, 

werd in ons land door enkele patiënten een initiatief 

genomen om een lotgenotendag te organiseren. Dit 

leidde tot een eerste kennismaking van 15 

lotgenoten en hun naasten in juni 2003. Al snel 

daarna, in oktober 2003, werden de statuten van de 

oprichting van de Life Raft Groep Nederland 

getekend. In 2009 werd deze naam gewijzigd in 

Stichting Contactgroep GIST, een beter herkenbare 

benaming. In 2007 sloot de Belgische GIST-

organisatie zich bij ons aan.  
 

Er is veel veranderd in de afgelopen 10 jaar. We 

begonnen met 15 lotgenoten en we verwachten 

binnenkort de 300e lotgenoot te kunnen 

verwelkomen. Op het gebied van lotgenotencontact, 

voorlichting en belangenbehartiging zijn grote 

stappen gezet. De aansluiting bij de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en 

later facilitaire ondersteuning door de NFK hebben 

ons meer speelruimte gegeven om de organisatie 

langzaam maar zeker toekomstbestendig te maken 

en minder kwetsbaar door de afhankelijkheid van 

een enkeling. We zetten ons allemaal op vrijwillige 

basis in voor onze groep. Dat geldt ook voor een 

betrokken groep lotgenoten die het bestuur terzijde 

staat.  

 

 
 

Ook op medisch en wetenschappelijk gebied is veel 

veranderd. We hopen dat na Glivec en Sutent binnen 

enkele maanden als derdelijns medicijn Stivarga 

(Regorafenib) door de EMA European Medicine 

Agency) wordt goedgekeurd en beschikbaar komt. 

Gelukkig wordt het sporadisch al “for compassionate 

use” gebruikt. Via voortschrijdend inzicht in de 

pathologie weten we steeds meer over de diverse 

mutaties binnen GIST en zijn er nieuwe 

ontwikkelingen rond bloedonderzoek waardoor er 

steeds meer inzicht komt in GIST. De komende 10 

jaar zullen er ongetwijfeld meer mogelijkheden 

komen voor een verdere beheersing van GIST en een 

toename van de overlevingskans, mede door een 

meer op de individuele patiënt gerichte behandeling. 

 

Jack memoreerde de eerste officiële 

ledenraadpleging over onze dienstverlening die 

begin dit jaar op ons verzoek door de NFK is 

georganiseerd. Een hoog percentage van onze 

lotgenoten heeft hieraan medewerking gegeven, 

waardoor we een representatief beeld kregen. Men 

is in het algemeen tevreden over de activiteiten van 

de contactgroep op het gebied van 

informatievoorziening, voorlichting en 

lotgenotencontact. Op het terrein van publiciteit en 

belangenbehartiging moet meer gebeuren. Het 
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bestuur pakt deze signalen op bij de actualisering 

van ons beleidsplan waarmee we aan de slag zijn. 

Prioriteit krijgt een marketing- en communicatieplan 

met als belangrijkste actiepunten het ontwerpen en 

invoeren van een nieuwe huisstijl, vernieuwing van 

de website en inzet van sociale media. 

 

De voorzitter wees op het belang van een grote 

betrokkenheid van de lotgenoten bij de ontwikkeling 

van beleid. We proberen hen zo goed mogelijk te 

informeren, te attenderen op symposia en advies te 

vragen zoals eerder dit jaar over de zorgstandaard 

kanker. Het zou fijn zijn als die betrokkenheid ook 

zal leiden tot meer vrijwilligers vanuit onze groep, 

want dat zal hard nodig zijn. Als we onze ambitie 

opschroeven hebben we extra handjes nodig voor 

projecten als bijvoorbeeld sociale media en de 

redactie van de nieuwsbrief.  

 

Jack stelde 3 nieuwe bestuursleden voor, lotgenoot 

Gerard van Oortmerssen (algemeen bestuurslid, 

aangetreden in juni), lotgenoot Henk van Rooijen, 

(secretaris) en Henk Mijnsbergen (penningmeester). 

Zij beginnen hun werk in oktober. Hun inbreng en 

frisse kijk kan dus direct worden ingezet bij het 

maken van het nieuwe beleidsplan. Peter Verhaagen 

wordt hartelijk bedankt voor zijn bereidheid het 

penningmeesterschap de afgelopen periode te 

vervullen. Jack deelde mee dat Laurens van Bavel  

met zijn werk als bestuurslid medische zaken, na 

afloop van zijn benoemingsperiode op 1 januari a.s.,  

gaat stoppen. Laurens is begin dit jaar benoemd in 

de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie van 

zijn werkgebied in Noord-Brabant en kan het 

bestuurslidmaatschap daardoor niet meer 

combineren met zijn huisartsenpraktijk. We hopen 

wederom een arts te vinden voor de functie 

bestuurslid medische zaken. De aanwezigen worden 

gevraagd ook in het eigen netwerk rond te kijken. 

Op die wijze hebben we 3 jaar geleden Laurens ook 

gevonden. 

 

Tot slot noemde Jack de organisatoren van deze 

dag: Ronald Postma, Jo Gabriëlse en Rob Buzink. 

Susan Boereboom van de NFK  zorgde voor de 

nodige ondersteuning en  Ton Jansen fungeerde als 

aanspreekpunt van het bestuur. Gert Jan Govers zal 

wederom weer voor een mooie fotoreportage 

zorgen. Jack dankte ieder voor zijn inzet. 

 

Na deze officiële opening verzorgde Dr. A.K.L. (An) 

Reyners, medisch oncoloog UMC Groningen  een 

lezing over het thema “GIST, gisteren, vandaag en 

morgen”. Zij maakte indruk door haar duidelijke en 

toegankelijke verhaal, haar openheid en de wijze 

waarop de vragen werden beantwoord.  

 

Aansluitend vertelden Lenie Flaton en onze Vlaamse 

lotgenoot Adinda Vandaele hun levensverhaal. Lenie 

behoort tot de oprichters van de Contactgroep,  

Adinda is GIST-patiënt vanaf 2003. Het waren twee 

indrukwekkende en emotionele inleidingen, 

indringende persoonlijke verhalen over ervaringen 

met GIST die grote indruk maakten. Het verhaal van 

Lenie is in deze nieuwsbrief opgenomen. 

 

Tijdens de uitstekend verzorgde lunch was er alle 

ruimte voor onderling contact. Zangeres Merel 

Koman, ondersteund door een pianist verzorgde een 

kort optreden. 

 

Na de gebruikelijke groepsfoto waren er drie 

keuzeprogramma’s waarvoor men zich tevoren kon 

opgeven. Een  wandeling onder leiding van gidsen in 

natuurgebied de Soesterduinen, een workshop 

“kanker en angst” van het Helen Dowling Instituut 

onder leiding van Coen Volker en Sanne van 

Helmondt en een gesprek met het bestuur onder 

andere over de resultaten van de ledenraadpleging. 

 

De afsluitende plenaire bijeenkomst werd verzorgd 

door Prof. Dr. P.C. (Peter) Huijgens, internist-

hematoloog en stafhoofd hematologie VU medisch 

centrum Amsterdam. Hij hield een meeslepend  en 

humorvol verhaal over het thema “relatie arts-

patiënt”. Zijn inleiding viel zeer goed in de smaak en 

werd ervaren als inspirerend en motiverend. 

 

Na de borrel was er een geanimeerd koud en warm 

buffet, een gezellige afsluiting van een geslaagde 

10e contactdag waarna ieder weer naar huis vertrok, 

mét de roos die traditioneel aan ieder wordt 

meegegeven. 

 

Hulde voor iedereen die een bijdrage heeft verleend 

aan het welslagen van dit jaarlijks hoogtepunt van 

onze contactgroep!!! 

 

De sheets van de inleidingen van Dr. Reyners, de 

workshop van Helen Dowling Instituut en Prof. 

Huijgens zijn te zien op onze website 

www.contactgroepgist.nl onder het kopje publicaties. 

De foto’s, gemaakt door Gert Jan Govers zijn te 

vinden op onze website, u dient hiervoor in te 

http://www.contactgroepgist.nl/
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loggen, zie de aanduiding rechtsboven op de 

homepage. 

 

 

“Contactdag” 
Contactdag is heel speciaal… 

Dat beamen we denk ik allemaal… 

Minder zwaar is deze last… 

Want we houden elkaar met warmte vast… 

En als je soms denkt de je het niet redt… 

Is daar altijd dat sterke veilige net… 

Om elkaar begripvol op te vangen in zware tijden… 

Want die zijn helaas soms niet te vermijden… 

Een voor allen en allen voor een… 

In onze Contactgroep sta je nooit echt alleen… 

En wat de toekomst ook brengen mag… 

Gisteren was weer zo’n prachtige dag… 

Dat schept mooie herinneringen, zo speciaal… 

Dit is waar ik positieve energie uit haal… 

Die herkenning, het begrip, veel lach en af en toe 

een traan… 

Samen blijven we sterk in het Gist leven staan. 

Nogmaals bedankt voor de mooie dag 

 

Joosje van Velzen-Mels 

 

 

MEDISCH NIEUWS 

 

Ontwikkelingen rond GIST-medicijnen: 

een overzicht 
door Paul van Kampen 

 

De afgelopen periode zijn er 

weer verschillende 

nieuwsberichten op onze site 

verschenen over nieuwe 

medicijnen voor GIST. Sommige 

van die berichten gingen over 

verzoeken om middelen officieel 

geregistreerd te krijgen. Dat ging dan over 

regorafenib of masitinib. Andere berichten maakten 

melding van ontwikkelingen bij lopend onderzoek 

naar nieuwe middelen, bijvoorbeeld de trials met 

ponatinib of BKM120. Vaak gaat het om de 

zoektocht naar middelen die gebruikt kunnen 

worden wanneer imatinib en sunitinib geen soelaas 

meer bieden, maar soms wordt ook gezocht naar 

middelen die in de toekomst juist zouden kunnen 

concurreren met deze standaard GIST-

geneesmiddelen. 

 

Het is zeer positief dat er van alles gebeurt op dit 

terrein. Een verbreding van het aantal middelen dat 

beschikbaar is om GIST te behandelen, is uiteraard 

een prima zaak. Maar we kunnen ons ook 

voorstellen dat u in de veelheid aan berichten af en 

toe de draad een beetje kwijtraakt waar het gaat om 

de ontwikkelingen rond nieuwe GIST-medicijnen. In 

dit artikel proberen we een overzicht te geven van 

wat er momenteel zoal speelt op dit terrein. 

 

Huidige middelen 

Op dit moment zijn er in Europa twee middelen 

officieel geregistreerd voor GIST: imatinib 

(merknaam Glivec®, van producent Novartis) en 

sunitinib (merknaam Sutent®, van producent Pfizer).  

 

Imatinib  

Imatinib staat nog steeds met stip op één en wordt 

gebruikt bij verschillende situaties. Ten eerste als een 

primaire tumor lastig geopereerd kan worden. Het 

doel van dit zogeheten neo-adjuvant gebruik van 

imatinib is dat de tumor krimpt, waarna de 

slagingskans van de operatie groter wordt. Ten 

tweede is er het adjuvant gebruik van imatinib: na 

een succesvolle operatie waarbij al het zichtbare 

tumormateriaal is verwijderd, wordt bij patiënten die 

een groot risico lopen dat de ziekte terugkomt, 

tegenwoordig gewoonlijk drie jaar imatinib 

voorgeschreven. Het is aangetoond dat het door dit 

adjuvante gebruik van imatinib langer duurt voor er 

eventuele uitzaaiingen optreden. De derde 

toepassing van imatinib is wanneer er uitzaaiingen 

zijn vastgesteld. Het doel is dan palliatief, gericht op 

het tegengaan van verdere groei van de tumoren.  

 

Imatinib is het eerstelijnsmiddel als er uitzaaiingen 

zijn. Dat wil zeggen dat het het eerste medicijn is dat 

de behandelend arts zal voorschrijven om te 

proberen de tumoren onder controle te krijgen en te 

houden. Slechts bij een kleine groep GIST-patiënten 

blijkt imatinib helemaal niet te werken. Bij de meeste 

patiënten slaat het wel aan, soms korte tijd, soms 

lange tijd tot zelfs meer dan tien jaar. Als op een 

bepaald moment vastgesteld wordt dat met imatinib 

de uitzaaiingen niet meer goed genoeg onder 

controle gehouden kunnen worden, komt sunitinib 

in beeld.  

 

Sunitinib  

Sunitinib slaagt er vaak in de groei van de tumoren 

weer tot staan te brengen. Wel werkt dit medicijn in 



 December 2013 - 9 

de meeste gevallen minder lang dan imatinib en 

veroorzaakt het over het algemeen wat meer 

bijwerkingen.  

 

De standaarddosering van sunitinib is 50 mg per dag 

bij een schema van steeds vier weken wél, gevolgd 

door twee weken géén inname. Onderzoek heeft 

aangetoond dat het een goed idee kan zijn om in elk 

individueel geval te overwegen of een continue 

dosering van 37,5 mg wenselijk is. De bijwerkingen 

zijn dan soms minder en er zijn aanwijzingen dat het 

de tijd dat het middel goed werkt zou kunnen 

verlengen. Uit ander recent onderzoek blijkt voorts 

dat het tijdwinst kan opleveren om sunitinib te 

blijven slikken, ook wanneer er toch weer groei van 

de tumoren is vastgesteld. 

 

Middelen in de ontwikkeling 

Over imatinib en sunitinib valt uiteraard nog veel 

meer te zeggen. Velen van u zijn 

ervaringsdeskundige als het gaat om deze middelen. 

Hier willen we het echter houden bij de genoemde 

algemene feiten en recente ontwikkelingen. We 

willen nu vooral verder kijken naar andere middelen, 

die zich in uiteenlopende fasen van ontwikkeling 

bevinden. Een proces dat loopt van 

laboratoriumonderzoek, via allerlei trials, naar de 

procedure voor registratie om het op de markt te 

mogen brengen. Dit alles vormt een proces van vele 

jaren. Relatief vergevorderd zijn regorafenib en 

masitinib. 

  

De registratie van geneesmiddelen 

Voordat een geneesmiddel voor een bepaalde 

behandeling op de markt kan worden gebracht, 

moet het eerst officieel daarvoor geregistreerd 

worden. Het Europese Geneesmiddelenbureau EMA, 

gevestigd in Londen, is de instelling die dit proces 

coördineert voor de Europese markt. Wanneer een 

producent een verzoek voor registratie van een 

medicijn heeft ingediend bij het EMA, dan worden 

allerlei procedures doorlopen die, vaak na ongeveer 

één jaar, resulteren in een advies van het CHMP, het 

wetenschappelijke comité dat de aanvraag 

beoordeelt. Het CHMP geeft dat advies aan de 

Europese Commissie die de uiteindelijke beslissing 

neemt. 

 

Regorafenib 

Regorafenib is ontwikkeld door Bayer en is op de 

markt gebracht onder de merknaam Stivarga®. Het 

is, behalve voor GIST, ook getest als middel bij dikke 

darmkanker. Halverwege 2012 zijn de resultaten 

gepresenteerd van de studie (met de naam GRID-

onderzoek), waarbij regorafenib getest werd als 

derdelijns middel bij de behandeling van GIST.  

 

Uit die studie is gebleken dat regorafenib een 

positieve werking heeft bij een meerderheid van de 

GIST-patiënten die geen baat meer hebben bij 

imatinib en sunitinib. Hoewel de tijd dat het middel 

de ziekte volledig onder controle houdt niet 

spectaculair lang is (bij ongeveer 50% van de 

patiënten is er 5 maanden of minder geen 

tumorgroei, bij de andere helft langer), betekent dit 

toch een uitbreiding van het aantal mogelijkheden 

om GIST te behandelen. Zeker ook omdat er 

aanwijzingen zijn dat regorafenib, ook nadat weer 

progressie is vastgesteld, toch een remmend effect 

blijft hebben op de verdere ontwikkeling van de 

tumoren. 

 

Voorts bleek uit het GRID-onderzoek dat de meest 

voorkomende bijwerkingen van regorafenib 

verhoogde bloeddruk, vermoeidheid, diarree en 

huidreacties zijn. 

 

Voor de behandeling van uitgezaaide dikke 

darmkanker is regorafenib inmiddels overal officieel 

geregistreerd. Voor de behandeling van GIST is dit 

proces nog gaande. In de VS, Canada en Japan is het 

middel in de loop van 2013 al officieel geregistreerd 

als derdelijns middel voor GIST. Voor de Europese 

markt is het wachten op dit moment op de indiening 

van een registratieverzoek door producent Bayer. 

Mocht dat op korte termijn gebeuren, dan zou in de 

tweede helft van 2014 een beslissing over de 

invoering op de Europese markt verwacht kunnen 

worden.  

 

Hierop vooruitlopend heeft de European Society for 

Medical Oncology (ESMO), in de meest recente 

versie van haar gezaghebbende richtlijn voor de 

behandeling van GIST, al de aanbeveling 

opgenomen regorafenib te gaan voorschrijven als 

derdelijns middel zodra het middel op de markt 

beschikbaar is. 

 

Masitinib 

Een ander middel dat al een flinke route heeft 

afgelegd is masitinib. Een belangrijk verschil met 

regorafenib is dat het niet getest wordt als derdelijns 

middel, maar als eerste- en tweedelijnsmiddel. 

Oftewel: niet om te gebruiken wanneer imatinib en 
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sunitinib niet meer werken, maar als alternatief voor 

(of: concurrent van) deze huidige middelen. 

 

Masitinib is ontwikkeld door AB Science, een relatief 

kleine, Franse medicijnenproducent. Het middel is 

sinds enkele jaren al op de markt als 

diergeneesmiddel (onder de merknamen Masivet® 

en Kinavet®), maar nog niet als menselijk medicijn. 

Momenteel wordt het (onder de merknaam 

Masican®) voor menselijk gebruik getest bij 

verschillende aandoeningen, waaronder naast GIST 

ook alvleesklierkanker en de spierziekte ALS. 

 

Bij het testen bij mensen van nieuwe geneesmiddelen 

worden achtereenvolgens drie soorten studies 

uitgevoerd: 

 

Fase  I-onderzoek: Er wordt gekeken naar de 

veiligheid van het middel en hoe het lichaam het 

opneemt en verwerkt. Er is maar een klein aantal 

deelnemers en er wordt geëxperimenteerd met 

verschillende dosissen. 

Fase II-onderzoek: Er wordt gekeken naar de 

werkzaamheid van een veilig geachte dosis, meestal 

bij een beperkt aantal patiënten. Centraal staat de 

balans tussen gewenste en ongewenste effecten van 

het middel. 

Fase III-onderzoek: Er wordt bij een veel grotere 

groep patiënten (meerdere onderzoekscentra, 

meerdere landen) gekeken naar de effectiviteit, 

verdraagbaarheid en veiligheid van het middel. 

 

Van 2005 tot 2010 is een klein fase II-onderzoek 

uitgevoerd waarin masitinib werd gegeven aan GIST-

patiënten als eerste middel, nadat er bij hen 

uitzaaiingen waren vastgesteld, dus in plaats van 

imatinib. In deze studie werd onder meer een 

progressievrije periode van 41 maanden gemeten. 

Dit betreft een mediaan, hetgeen wil zeggen dat de 

helft van de deelnemers korter dan 41 maanden 

geen tumorgroei had en de andere helft langer. Dat 

zijn cijfers die positief afsteken tegen de prestaties 

van imatinib. Het onderzoek omvatte echter weinig 

deelnemers en vanwege de opzet van het onderzoek 

is voorzichtigheid geboden bij het maken van 

vergelijkingen.  

 

Eind 2008 is gestart met een fase III-studie, waarin 

aanzienlijk meer mensen deelnemen en waarin op 

meer betrouwbare wijze imatinib en masitinib 

worden vergeleken als eerstelijnsmiddel bij GIST-

patiënten met uitzaaiingen. Deze studie wordt 

uitgevoerd in meerdere landen en loopt nog. In 

Nederland doet het Erasmus MC/Daniel den Hoed 

mee. 

 

Ook is er onderzoek naar de werking van masitinib 

als tweedelijnsmiddel, dus als alternatief voor 

sunitinib, wanneer imatinib niet meer werkt. Tussen 

2009 en 2012 is een fase II-studie uitgevoerd, waarin 

masitinib en sunitinib werden vergeleken. De 

onderzoekers stelden vast dat, in termen van 

progressievrije periode, masitinib iets beter scoorde 

als sunitinib, terwijl de bijwerkingen van masitinib 

duidelijk milder waren. De omvang van deze fase II-

studie was echter weer erg beperkt, hetgeen de 

hardheid van de conclusies aantastte.  

 

En ook in dit geval is er vervolgens een grotere fase 

III-studie opgestart, die meer duidelijkheid moet 

gaan geven over de effectiviteit van masitinib 

vergeleken met sunitinib. Deze nieuwe studie loopt 

pas sinds kort; in Nederland doen het UMCG 

(Groningen), LUMC (Leiden) en NKI-AVL 

(Amsterdam) mee. 

 

De meest gemelde bijwerkingen van masitinib zijn 

misselijkheid, diarree, zich slap voelen, gezwollen 

oogleden en spierkrampen. 

 

Op grond van de resultaten van het fase II-

onderzoek waarin masitinib werd vergeleken met 

sunitinib, heeft de producent eind 2012 een 

registratieverzoek ingediend bij het EMA, om 

masitinib op de markt te mogen brengen als 

tweedelijnsmiddel bij uitgezaaide GIST. Afgelopen 

november kwam het bericht dat er een negatief 

advies is uitgebracht en dat betekent in de praktijk 

gewoonlijk dat het verzoek zal worden afgewezen. 

Het comité dat de beoordeling moest doen vond 

onder meer de resultaten van het fase II-onderzoek 

niet overtuigend genoeg. Waarschijnlijk betekent dit 

dat de producent (die overigens te kennen heeft 

gegeven in beroep te zullen gaan tegen het 

negatieve advies) zal moeten wachten op resultaten 

van het genoemde onlangs gestarte fase III-

onderzoek. Op grond daarvan kan eventueel een 

nieuw registratieverzoek bij het EMA in worden 

gediend. Bij elkaar kan dat meerdere jaren duren.  

 

Overige middelen 

Behalve regorafenib en masitinib worden er nog 

meer nieuwe middelen getest voor de behandeling 

van GIST.  De meeste zijn net als de bovengenoemde 
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medicijnen gericht op directe blokkering van het 

gemuteerde KIT-gen dat de groei van GIST-tumoren 

aanstuurt. Ook dit zijn allemaal middelen die op –nib 

eindigen. Zo zijn er trials gaande met ponatinib, 

crenolanib, dovitinib en pazopanib. 

 

Ponatinib (merknaam Iclusig®, van ARIAD 

Pharmaceuticals) is in 2013 goedgekeurd voor de 

behandeling van bepaalde vormen van leukemie 

(CML). De resultaten van laboratoriumonderzoek 

geven aan dat ponatinib een sterk remmende 

werking heeft op KIT. Vooral interessant is het feit 

dat het middel bij veel meer secundaire mutaties 

werkzaam lijkt te zijn dan imatinib en sunitinib. Met 

name bij de tot dusverre moeilijk behandelbare exon 

17-mutaties werden duidelijk betere resultaten 

gemeten. Daarom is halverwege 2013 (alleen in de 

VS) een fase II-studie gestart. Onlangs kwam het 

bericht dat deze studie tijdelijk geen nieuwe 

deelnemers rekruteert, vanwege vragen omtrent 

enkele gevaarlijke bijwerkingen die het middel zou 

kunnen veroorzaken (bloedstolsels en vernauwing 

van bloedvaten). 

 

Crenolanib (van AROG Pharmaceuticals) wordt in de 

V.S. getest als tweedelijnsmiddel bij GIST in een fase 

II-studie die enkele jaren geleden is begonnen. Het 

middel lijkt vooral interessant voor GIST-patiënten 

waarbij een PDGFRA (D842V) mutatie is vastgesteld. 

De resultaten van deze studie worden verwacht in de 

tweede helft van 2014.  

 

Dovitinib (van Novartis) wordt in verschillende 

Europese landen (niet in Nederland) in een fase II-

onderzoek getest als tweedelijnsmiddel bij GIST. 

Voorlopige resultaten wijzen op een progressievrije 

periode die vergelijkbaar is met die van sunitinib. 

 

Pazopanib (merknaam Votrient®, van 

GlaxoSmithKline) is geregistreerd als medicijn voor 

bepaalde vormen van nierkanker en sarcomen, maar 

niet voor GIST, omdat de werking bij GIST nog niet 

bewezen is. Momenteel wordt de werking van 

pazopanib bij GIST onderzocht in fase II-studies die 

lopen in Frankrijk en in de Scandinavische landen. 

Het gaat daarbij om de werking als 

tweedelijnsmiddel, dus voor wanneer imatinib niet 

meer goed werkt om de tumoren te controleren. 

 

Behalve naar middelen die proberen het gemuteerde 

KIT-gen direct aan te pakken, wordt er ook in andere 

richtingen gezocht, dus om de werking van dat gen 

op een andere, indirecte manier de voet dwars te 

zetten. 

 

Voorbeelden hiervan zijn de trials met de 

zogenaamde PI3 kinase-remmers BKM120 en 

BYL719. Deze stoffen worden getest in combinatie 

met imatinib als derdelijnsbehandeling. Het betreft 

fase I- en II-studies, hetgeen betekent dat hier nog 

een lange weg te gaan is. In Nederland neemt het 

LUMC in Leiden deel aan de trials met BKM120 en 

BYL719. 

 

Weer een andere route om het gemuteerde KIT-gen 

te beteugelen is via het chaperon-eiwit HSP90. Een 

voorbeeld hiervan is de trial met de stof AT13387, 

die dat HSP90-eiwit beïnvloedt, en dat wordt 

uitgevoerd in verschillende centra in de VS. Het gaat 

om fase II-onderzoek, waarbij AT13387, al dan niet in 

combinatie met imatinib, wordt gebruikt als 

derdelijnsbehandeling. 

 

Meer gedetailleerde informatie over trials is onder 

andere te vinden op deze twee websites: 

- https://www.clinicaltrialsregister.eu/  

- http://clinicaltrials.gov/  

  

Kortom… 

…er gebeurt inderdaad van alles op het gebied van 

(toekomstige) GIST-medicijnen. Het gebruik van de 

standaardmedicijnen imatinib en sunitinib wordt 

verder verfijnd. Er lopen registratieverzoeken voor 

nieuwe middelen en voor nog veel meer andere 

worden studies uitgevoerd in verschillende stadia 

van het ontwikkelingsproces. De pijplijn is lang, maar 

het is er ook druk. En hoewel we natuurlijk vooral 

geïnteresseerd zijn in wat er uiteindelijk met een 

positief resultaat uit tevoorschijn komt, is dat toch 

zeker hoopgevend te noemen. 

 

 

Kijk voor (meer) actueel nieuws regelmatig op 

www.contactgroepgist.nl !! 

 

 

NFK-BERICHTEN 

 

Kies de juiste polis 
 

De polis van je zorgverzekeraar valt binnenkort weer 

op de mat. Ook dit jaar zijn er weer veranderingen in 

polisvoorwaarden en vergoedingen. De Keuzehulp 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://clinicaltrials.gov/
http://www.contactgroepgist.nl/
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Zorgverzekering (http://zorgverzekering.npcf.nl/) 

helpt je bij het kiezen van die zorgverzekeraar die 

het beste bij je past. 

 

Hoe weet je of jouw zorgverzekering (nog) past bij je 

zorgvraag? Vergoedt jouw polis bijvoorbeeld een 

pruik en hoe zit het met de vergoeding van 

ziekenvervoer? Met name aanvullende verzekeringen 

verschillen in hun vergoedingen. Reden genoeg om 

eens goed te kijken of je huidige verzekering nog bij 

je past.  

 

Vergelijk de polissen 

Maar waar moet je op letten als je een 

zorgverzekering kiest? Om je te helpen is er nu de 

Keuzehulp Zorgverzekering . Deze helpt je alle 

belangrijke informatie op een rij te zetten die nodig 

is om verzekeringspolissen te vergelijken en te 

kiezen. De Keuzehulp Zorgverzekering is een 

initiatief van patiëntenfederatie NPCF, de 

Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties, Spierziekten Nederland, 

de Hart&Vaatgroep, Diabetesvereniging Nederland, 

Longfonds en Zorgbelang Nederland. 

 

Wat kan de Keuzehulp voor je doen? 

Met de Keuzehulp Zorgverzekering kun je aanvinken 

welke zorg je nodig denkt te hebben in 2014. Je kunt 

de zorg aanvinken die voor uw eigen situatie 

belangrijk is: algemene zorg of zorg specifiek voor 

kanker, longziekten, hart & vaatziekten, diabetes en 

spierziektes. De Keuzehulp Zorgverzekering geeft 

uitleg welke zorg onder de basisverzekering valt, 

welke kosten van het verplichte eigen risico afgaan 

en waar je je aanvullend voor kunt verzekeren. Ook 

legt de Keuzehulp het verschil uit tussen een 

restitutiepolis en een naturapolis.  

 

Opzeggen en opnieuw afsluiten  

Wil je van verzekeraar veranderen, geef dit dan tijdig 

door. Voor 1 januari moet je je huidige verzekering 

opzeggen. Daarna heb je tot 1 februari 2014 de tijd 

om een nieuwe verzekeraar te kiezen.  

 

 

Op Europees niveau onderhandelen over 

prijs kankermedicijnen noodzaak 
 

'Zorg kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te 

worden', luidde de voorpagina van de Volkskrant 

vanochtend. Er moet daarom een 

maximumvergoeding komen voor 

kankergeneesmiddelen vinden oncologen, 

gezondheidseconomen en patiëntengroepen. De 

Kankerpatiëntenbeweging ziet een oplossing in 

prijsonderhandelingen op Europees niveau om de 

kosten binnen de perken te houden. 

 

Er komen steeds meer betere medicijnen op de 

markt voor de behandeling van kanker. 'Dat is een 

goede ontwikkeling', aldus Anemone Bögels. Maar 

helaas zijn deze medicijnen vaak duur en voor 

kleinere patiëntengroepen. Het gaat meestal om 

targeted therapy ofwel doelgerichte behandeling. 

Ook groeit het aantal kankerpatiënten fors waardoor 

de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. ‘Er moet 

echt iets gebeuren’.  

 

Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt dat er nu 

zestig kankermedicijnen zijn die meer dan 10.000 

euro per jaar per patiënt kosten. Deze middelen 

worden betaald uit een speciale pot waarover 

ziekenhuizen met verzekeraars onderhandelen. Veel 

van deze nieuwe kankermedicijnen genezen niet 

maar verlengen het leven. 

 

Een dure levensverlengende behandeling is niet 

altijd voor iedereen de beste optie. Volgens Bögels is 

het belangrijk dat arts en patiënt de behandelopties 

goed bespreken. De kwaliteit van leven moet daarbij 

voorop staan. Als de behandeling het leven kort 

verlengt, maar gepaard gaat met zware bijwerkingen 

is het de vraag of je door moet gaan. Je kunt ook 

voor kiezen het bestrijden van klachten en 

psychosociale zorg. Huisartsen en oncologen 

moeten de patiënt ondersteunen in het maken van 

de juiste keuze. Prijs kan daarbij ook een onderwerp 

van gesprek zijn. 

 

De vraag wat een medicijn kost is echter heel 

relevant, vindt Bögels. De kosten van de 

oncologische zorg moeten beheersbaar blijven. 

Nederland moet daarom op Europees niveau 

onderhandelingen voeren over de prijs. Als wij in 

Nederland als enige scherpe prijsonderhandelingen 

voeren, lopen Nederlandse patiënten het risico dat 

zij het medicijn als enige niet krijgen. Oncologen en 

patiëntenorganisaties spelen daarbij een belangrijke 

rol.  

 

Daarnaast moeten patiëntenorganisaties, 

behandelaars en het College voor Zorgverzekeraars 

(CVZ) samen kijken welke middelen voor vergoeding 

in aanmerking komen. Waarbij zij kritisch kijken naar 

http://zorgverzekering.npcf.nl/


 December 2013 - 13 

de meerwaarde van het medicijn op indicatieniveau. 

Men moet daarbij niet één plafond hanteren. Drie 

maanden langer leven heeft een andere waarde bij 

kankers waar nog geen behandeling beschikbaar is, 

dan bij kankers waar al meerdere behandelopties 

voor handen zijn. 

 

Ook moeten de eisen voor de vergoeding van een 

nieuwe geneesmiddel flexibeler. Werkzame 

middelen moeten eerder beschikbaar komen voor 

patiënten. De farmaceut moet nu een heel dossier 

aanleveren voordat een nieuw middel voor 

vergoeding in aanmerking komt. Voor kleine 

patiëntengroepen betekent dit een lang proces 

waardoor het een kostbare aangelegenheid wordt. 

Belangrijk is dan wel dat er een uniforme registratie 

komt voor de kankerbehandeling in brede zin, zodat 

ook in het echte leven gemonitord kan worden of 

een nieuw middel toegevoegde waarde heeft ten 

opzichte van de bestaande behandeling. 

 

 

Beoordelingsmethode voor afsluiten van 

verzekering moet veranderen 
 

Verzekeringsmaatschappijen sluiten ex-

kankerpatiënten vaak uit van een levensverzekering 

vanwege hun medische verleden, zo meldde het tv-

programma Meldpunt recent.  

Verzekeraars wijzen ex-kankerpatiënten vaak af 

omdat ze het risico op terugkeer van de ziekte te 

groot vinden. Een voorbeeld is Helga Groen, ex-

borstkankerpatiënt, die van hypotheek wilde 

veranderen en daarvoor een nieuwe 

levensverzekering moest afsluiten. Zij kreeg een 

afwijzing omdat haar risico op overlijden hoger zou 

zijn dan gemiddeld.  

 

Volgens Richard Weurding van het Verbond van 

Verzekeraars moet de medische adviseur die de 

taxatie maakt, in haar geval, contact opnemen met 

de behandelend arts of huisarts om meer te weten 

te kunnen komen. Ook kan men een adviseur in de 

arm te nemen om samen het proces te doorlopen.  

 

Anemone Bögels, directeur van de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiënten, is het daar niet mee 

eens. Volgens haar worden ex-kankerpatiënten vaak 

afgewezen. ‘Het komt vooral voor bij mensen die op 

jonge leeftijd kanker hebben gehad en die hun leven 

willen opbouwen. En dan na tien jaar geconfronteerd 

worden met hun verleden omdat ze dan geen 

verzekering kunnen afsluiten. Je kunt dit terugleggen 

bij de patiënt. Maar ik vind dat de verzekeraars ook 

zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om het 

probleem op te lossen. Wij doen al een aantal jaar 

pogingen om samen met de Bond van Verzekeraars 

te komen tot een andere manier van beoordelen van 

deze groep patiënten. En wij krijgen daar geen 

beweging in.’ 

 

Volgens Bögels klopt de door verzekeraars 

gehanteerde beoordelingsmethode niet. ‘De risico’s 

worden ingeschat op basis van overlevingstabellen 

die in het buitenland worden gemaakt. In Nederland 

heb je een perfecte kankerregistratie en een betere 

kans op overleving. De risico-inschatting moet 

gemaakt worden op basis van gegevens in 

Nederland en niet op het buitenland.‘ 

 

Naar aanleiding van de discussie gaat de 

kankerpatiëntenbeweging opnieuw in overleg met 

het Verbond van Verzekeraars om te komen tot een 

op Nederlandse situatie toegesneden beoordeling 

op basis van de Nederlandse Kankerregistratie.  

 

 

De Nederlandse Federatie van  

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK),  

een vervolgverhaal (5)  
door Ton Jansen 

 

In de nieuwsbrieven 

van 2012 en in die 

van januari en mei 

van dit jaar heb ik 

onder meer verslag 

gedaan van de 

besprekingen over samenwerking tussen de NFK en 

het KWF. De nieuwsbrief van september sloeg ik 

over met mijn vervolgverhaal, want er was toen geen 

nieuws te melden. En ik zal nu uitleggen waarom er 

nog steeds geen nieuws te melden is. 

 

Eerder heb ik uitgelegd dat een toenemende overlap 

in de activiteiten van NFK en KWF aanleiding was om 

met elkaar te overleggen over nieuwe vormen van 

samenwerking. Er werd een traject van ongeveer een 

jaar afgesproken waarin concrete voorstellen 

ontwikkeld zouden worden voor nauwe 

samenwerking tussen de beide organisaties. In het 

vorige bericht schreef ik daarover: 

“Zo’n traject moet met alle zorgvuldigheid omgeven 

zijn. Je moet heel goed weten welke taken je uitvoert, 
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waar er overlappingen of hiaten zijn. Welke taken wil 

je taken samenvoegen, welke taakverdeling wil je en 

op welke terreinen wil je niet verder gaan dan 

samenwerken. Kortom heel veel vragen. Niet alleen 

voor de betrokken organisaties, maar in het geval van 

de NFK ook voor de aangesloten 

patiëntenorganisaties. Daarom is er voor de 

begeleiding van het proces externe deskundigheid 

ingeschakeld en is er een zo geheten Participatiegroep 

Positionering ingesteld. Deze komt tijdens het gehele 

traject geregeld bijeen, om de gang van zaken te 

volgen en adviezen te geven.” 

   

En zo zijn we gestart. Er is een concept-document 

opgesteld, een zo geheten ‘Visiestuk’ dat over en 

weer is besproken en van commentaar, 

verbeteringen en wijzigingen werd voorzien. De 

Algemene Leden Vergadering kon met de 

uitgangspunten instemmen en de verwachting was 

dat er binnen de voorgenomen tijd een uitgewerkt 

voorstel op tafel zou liggen. 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.  

 

Na de zomermaanden is de draad weer opgepakt en 

heeft het NFK-bestuur zich over de zaak gebogen en 

is de eerder genoemde Participatiegroep 

Positionering weer enkele malen bijeen geweest. Het 

heeft op dit moment weinig nut om op alle 

overwegingen, veronderstellingen en mogelijke 

strategieën in te gaan. Het wachten is op concrete 

voorstellen en stappen. Iedereen is er van overtuigd 

dat in het belang van de patiënten een nauwere 

samenwerking noodzakelijk is in welke vorm dan 

ook. 

 

En alleen al om die reden doet iedereen zijn uiterste 

best  om dat te bereiken. Op dit moment is hierover 

geen verder nieuws te melden en u weet nu waarom. 

In de volgende nieuwsbrieven zal ik u nauwgezet op 

de hoogte houden. 

 

We maken al bijna twee jaar gebruik van de 

ondersteunende diensten van de NFK. Toen in het 

begin van het vorige jaar de vrijwillige medewerkers 

Ellen en Helmer hun werkzaamheden beëindigden, 

ontstond er plotseling een hiaat in de 

werkzaamheden die door de mensen van de NFK 

heel snel werd opgevuld. Wij maakten al gebruik van 

enkele diensten van de NFK en inmiddels is daar 

ondergebracht:  de telefoon- en postverwerking, de 

ledenadministratie, het beheer van de website en de 

financiële administratie. Voor drukwerk,  Kanker.nl, 

PR en communicatie kunnen we gebruik maken van 

de ervaring van de betreffende medewerkers van de 

NFK. Sinds kort worden ook onze vergaderingen van 

het bestuur gehouden op het kantoor van de NFK.  

 

We zijn blij met de deskundigheid en betrokkenheid 

en loyaliteit van de medewerkers. De kleine 

aanloopproblemen, misverstanden en foutjes die 

nou eenmaal onvermijdelijk zijn, vallen hierbij in het 

niet. 

 

Enkele jaren geleden heeft de NFK deze 

ondersteunende en uitvoeren taken aan de hand van 

de het beleidsdocument “Samen aan de Slag” 

doelbewust ter hand genomen omwille van de 

kwaliteit en continuïteit van de patiëntenorganisaties. 

Er werd onder leiding van Pieter Houwers een 

speciale afdeling in het leven geroepen voor 

ondersteunende facilitaire diensten die de 

organisaties de mogelijkheid zou bieden hiervan 

gebruik te maken. De begeleidingsgroep die deze 

afdeling volgt en begeleidt is aan aantal keren bijeen 

geweest en is positief over de bereikte resultaten.  

 

Nog belangrijker is dat de organisaties die van de 

diensten gebruik maken volgens onderzoek ook 

tevreden zijn. Bijna elke organisatie neemt wel één 

of meer diensten af. Onze Contactgroep GIST was, 

begin 2012 een van de weinige 

patiëntenorganisaties die een breed pakket van 

diensten af nam en daarvoor een 

dienstverleningsovereenkomst had getekend. Eind 

2013 hebben inmiddels 13 van de 24 bij de NFK 

aangesloten patiëntenorganisaties zo’n 

samenwerkingsovereenkomst getekend en naar 

verwachting zullen daar in 2014 nog een zestal bij 

komen. 

 

Dit is niet alleen gunstig voor de afzonderlijke 

organisaties die zich van meer kwaliteit en 

continuïteit verzekerd weten, het draagt ook bij tot 

een sterke kankerpatiëntenbeweging. En dat is goed 

nieuws in een tijd waarin de stem van de patiënt 

steeds duidelijker gehoord moet worden en zijn 
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inbreng in het publieke debat van steeds groter 

belang zal zijn. 

 

Kijk voor meer en actueel nieuws ook regelmatig 

op de website van de NFK: 

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

 

 
 

NIEUWS VANUIT/OVER ANDERE ORGANISATIES 

 

AMC zoekt deelnemers aan onderzoek 

arts-patiënt communicatie 
 

Onderzoekers van het Academisch Medische 

Centrum (AMC) in Amsterdam zijn op zoek naar 

mensen van 18 jaar en ouder die in de afgelopen 5 

jaar zijn gediagnosticeerd met kanker. Zowel mensen 

die kanker hebben of hebben gehad. Het onderzoek 

wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en 

heeft betrekking op de communicatie tussen arts en 

patiënt tijdens een slecht-nieuwsgesprek. De 

informatie die de onderzoekers via dit onderzoek 

verzamelen, willen zij gebruiken om de 

communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren, 

vooral wat betreft de manier waarop artsen met 

emoties van patiënten omgaan. Zo wordt er een 

bijdrage geleverd aan betere zorg voor toekomstige 

patiënten met kanker. 

 

Wat wordt er van u verwacht?  

Nadat u aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in 

deelname, ontvangt u nadere informatie over dit 

onderzoek en wat er van u verwacht wordt bij 

deelname. De onderzoeker neemt telefonisch 

contact met u op om een afspraak te maken 

(december 2013 / januari 2014). Wij vragen u dan 

om eenmalig naar de onderzoekslocatie te komen. 

Tijdens het onderzoek vragen wij u onder andere om 

een aantal vragenlijsten in te vullen en een videofilm 

te bekijken van een gesprek tussen een arts en zijn 

patiënt(e). U wordt dus niet zelf onderzocht. 

Deelname neemt ongeveer 2 uur in beslag. U kunt 

met uw deelname, naar wij hopen, een bijdrage 

leveren aan betere zorg voor toekomstige patiënten 

met kanker. U ontvangt daarnaast een vergoeding 

van 25 euro.  

 

 

Deelname 

Wanneer u interesse hebt om deel te nemen dan 

kunt u uw contactgegevens (naam, leeftijd en 

telefoonnummer) doorgeven aan de onderzoeker. 

Haar contactgegevens vindt u hieronder. U verplicht 

zichzelf hiermee niet tot deelname, maar geeft alleen 

aan dat wij u telefonisch mogen benaderen.  

 

Aanmelden of vragen: 

Leonie Visser 

Afdeling Medische Psychologie - AMC 

Email: n.c.visser@amc.uva.nl 

Telefoon: 020- 566 8737 

 

 

De NPCF 
door Jack Asselbergs 

 

Via het lidmaatschap van de Nederlandse Federatie 

van Kankerpatiëntenorganisaties is onze 

Contactgroep aangesloten bij de Nederlandse 

Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). 

 
De NPCF is een samenwerkingsverband van 

patiënten- en consumentenorganisaties die zich 

sterk maken voor alle mensen die zorg nodig 

hebben, nu of in de toekomst. De Patiëntenfederatie 

bestaat in 2013 20 jaar. 

 

De NPCF is een koepel van een groot aantal 

organisaties. Deze organisaties werken allemaal 

landelijk of regionaal vanuit patiëntenperspectief op 

het terrein van volksgezondheid 

(beleidsontwikkeling, innovatie en 

belangenbehartiging). 

 

Via het lidmaatschap van de Nederlandse Federatie 

van Kankerpatiëntenorganisaties NFK zijn wij 

aangesloten bij de NPCF. 

 

De aangesloten leden zijn: 

 ANBO 

 Antroposana 

 Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland 

 De Hart & Vaatgroep 

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

 Huidpatiënten Nederland 

 Huis voor de Zorg 

 Longfonds (voorheen Astma Fonds) 

 Multiple Sclerose Vereniging Nederland 

 Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten 

 Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde 

 Nederlandse Patiëntenvereniging voor 

Acupunctuur 

 Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties 

 Nederlandse Obesitas Vereniging 

 Nederlandse patiënten Vereniging 

 Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 

 Nierpatiënten Vereniging 

 Parkinson Vereniging 

 Per Saldo 

 Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland 

 Stichting Kind en Ziekenhuis 

 Vereniging Samenwerkende Ouder- en 

patiëntenorganisaties 

 Vereniging Spierziekten Nederland 

 Wervelkolom 

 Zorgbelang Gelderland 

 Zorgbelang Groningen 

 Zorgbelang Nederland 

 Zorgbelang Noord-Holland 

 Zorgbelang Zuid-Holland 

 

 
 

Doelstellingen van de NPCF zijn: 

- Wij behartigen de belangen van alle patiënten, en 

van iedereen die zorgpremie betaalt; 

- Wij zeggen dat de opvattingen en ervaringen van 

patiënten en consumenten, samen met de normen 

van beroepsgroepen, de maat moeten zijn voor de 

kwaliteit van zorg; 

- Wij vinden dat patiënten optimale keuzevrijheid 

moeten hebben. Dat ze met de juiste informatie 

zelf kunnen beslissen welke arts ze bezoeken of in 

welk ziekenhuis ze behandeld willen worden; 

- Wij helpen de patiënt in zijn zoektocht naar de 

juiste zorg. Via onze website en 

www.zorgkaartnederland.nl helpen we de patiënt 

aan informatie die nodig is om de weg naar de 

juiste zorg te vinden; 

- Wij willen dat patiënten een sterke positie hebben 

in de gezondheidszorg, en dat hun vraag en 

behoefte leidend zijn; 

- Wij streven ernaar dat de gezondheidszorg nu en 

in de toekomst gebaseerd is op solidariteit en voor 

iedereen toegankelijk en betaalbaar is. 

 

Meer informatie: www.npcf.nl  

 

 

VERHALEN VAN LOTGENOTEN 

 

Ervaringsverhaal (deel 1) 
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. Jullie kunnen de eerste perikelen lezen, het 

verhaal was echter zo groot 

geworden, dat ik de redactie gevraagd heb om 

voorlopig het eerste gedeelte te delen met jullie.  

 

Ik heb lang geaarzeld om mijn verhaal uiteindelijk op 

papier te zetten. Het valt voor mij niet mee, ik vind 

het confronterend, emotioneel beladen en vooral 

een verhaal dat ik dacht verwerkt te hebben…...  

 

Mijn GIST heeft me 

officieel vanaf 2001 in 

zijn greep, soms in de 

houdgreep en soms 

geeft het me lucht om 

weer op adem te 

komen. Mijn 

problemen blijken 

achteraf gezien al veel 

langer te spelen. Ik zal 

mijn verhaal daar dan 

ook mee beginnen. Als 

jonge tiener werd ik 

veelvuldig geplaagd 

met buikpijnen die door mijn huisarts altijd met een 

korreltje zout werd genomen. Je kunt het die man 

niet kwalijk nemen, tja je bent een tiener in de 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.npcf.nl/
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puberteit en die hebben altijd wel een pijntje hier of 

daar. De pijnen waren moeilijk te omschrijven of 

werden doodweg niet begrepen.  

 

Ik weet nog goed, ik zat op een morgen, eind 

jaren ’80,  in de klas en voelde me hondsberoerd… Ik 

kon mezelf niet meer echt bij de les houden…. mijn 

lerares stond dit oogluikend toe, het was tenslotte 

maandagmorgen…. Ik zette het toen vervolgens echt 

op een sprintje, de klas in rep en roer achterlatend. 

Eenmaal boven de wasbak begon ik  duidelijk bloed 

te spuwen. Ik wist niet wat het precies betekende op 

dat moment, maar ik was zo nuchter om dit toch 

even te melden bij mijn lerares. Ik heb nog nooit 

iemand zo wit zien worden bij het aanzien van wat ik 

had geproduceerd. Ik werd in de auto gezet, tien 

kilometer naar huis gereden, terwijl ik in Terneuzen 

was…. Want je moest eerst braaf naar de huisarts 

volgens het ziekenhuis…… Achteraf allemaal 

kostbare tijd die verloren ging, want het bleek om 

een maagbloeding te gaan. Mijn maag werd toen 

gespoeld met ijswater, was verschrikkelijk om mee te 

maken, het bezorgt me nog de koude rillingen.  

 

De uitslagen van de  onderzoeken werden later 

omschreven als stress…….tja, daar zou ik nu geen 

goed woord voor over hebben gehad.  Het is niet bij 

deze ene maagbloeding gebleven, vele situaties die 

ik toen niet kon plaatsen, waren ook bloedingen 

geweest. Maar door mij niet herkend als dusdanig. 

 

Een van de grootste maagbloedingen en ook de 

laatste, was andere koek. Jan en ik waren toen in 

Breda om een hond op te halen. Ik was al een hele 

middag zeer kort aangebonden. Het begon al in de 

auto, we konden de weg niet vinden en ik riep al in 

mijn frustraties, die hond kan me wat, we gaan terug 

naar huis.…Toen bijna de maat vol was, vonden wij 

het adres waar we moesten zijn. De eerste 

kennismaking met Boy, de dobermann, maakte voor 

mij veel goed. Het was inmiddels eind van de 

middag en ik had vreselijke buikpijn. Voordat we de 

rit, met Boy naar huis gingen maken, besloot ik nog 

maar een bezoekje te brengen aan het kleine 

kamertje….. Pfffff, net op tijd…..Heel de inhoud van 

mijn maag lag in de pot. Bloed tot mijn grote schrik . 

Ik kon nog naar Jan roepen. De vrouw des huizes 

dacht dat het toiletpapier op was en stond met een 

rol toiletpapier in haar handen en zag dat ik tegen 

de vlakte ging. Een halve tien liter emmer is 

vervolgens door mij gevuld met bloed en ik raakte in 

shock. Met loeiende sirenes ben ik toen afgevoerd 

naar de Baronie….. Ver weg van mijn familie die 

midden in de nacht nog een ritje Breda moesten 

maken omdat ik niet meer vervoerd kon worden 

naar Terneuzen. Ik zal nooit het gezicht vergeten van 

mijn moeder….. 

 

Die avond werd ik geconfronteerd met een volgend 

probleem, het bloed wat ik moest krijgen, ik had AB 

positief, kwam niet overeen met het bloed dat was 

besteld en gecontroleerd. Grote paniek, want ik 

raakte verder in shock. Ze kwamen er toen achter 

dat er antistoffen in mijn bloed aanwezig waren. 

Tegen de morgen werd dit probleem opgelost en 

het eerste gevaar was geweken. Later kwamen ze 

daar nog op terug….. er werden drie vragen gesteld. 

Heb je eerder bloed gehad, ben je zwanger geweest 

of heb je een ernstige infectie gehad? Vooral het 

tweede veroorzaakte veel roering, mijn ouders waren 

not amused , als jullie begrijpen wat ik bedoel……. 

Als ik daar aan denk word ik lichtelijk nog rood tot 

achter mijn oren….. Bloedtransfusies ja, ernstige 

infectie…wist ik niet….en zwanger….NEE ABSOLUUT 

NIET…..maar mijn vader heeft toen Jan wel even bij 

hem geroepen, die arme kerel….. 

 

Een aantal onderzoeken zijn  toen opgestart, 

waaronder gastroscopie, röntgenfoto’s en tenslotte 

een CT-scan. Allemaal heel vervelende onderzoeken, 

die door mij niet altijd op prijs werden gesteld. 

Voornamelijk de onwetendheid en de slechte 

communicatie tussen mij en de doctoren. Veel 

geheimzinnigheid en er werd veel voor mij 

verzwegen. Alles ging via mijn ouders, ik denk daar 

nog veel aan. Had ik destijds maar wat meer 

informatie gekregen…. 

 

Uiteindelijk werd daar door een dokter wat vreemds 

gevonden, iets wat op een bolletje leek. Met een 

gastroscopie en een CT-scan werd er uiteindelijk aan 

de hand van de bevindingen besloten om een 

operatie uit te voeren. Ze wilde dat heel graag in 

Breda doen. Het was duidelijk dat ze dat niet uit 

handen wilde geven aan het streekziekenhuis in 

Terneuzen.  

 

Een goede maand later is dat dan ook gebeurd. Een 

zware tijd en misschien achteraf heel erg onderschat 

door mezelf en mijn omgeving. Ik werd wakker met 

veel toeters en bellen en mijn ouders werd 

medegedeeld dat er besloten was om mijn maag 

niet in zijn geheel te verwijderen. Daar vond men mij 

te jong voor. Het verdict was dat er een grote 
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hoeveelheid leiomyomen was verwijderd, maar dat 

niet alles was weggenomen. Tenslotte het was 

goedaardig voor 99.9 procent. Het kon in de 

toekomst wel de andere kant opgaan, maar dat 

waren problemen voor later….  Ik was verder een 

jonge meid en ze waren er van overtuigd dat ik goed 

zou herstellen.  

 

Grotendeels hadden ze hier gelijk in, een goede zes 

maanden later waren de chirurgen en de internist 

heel erg tevreden en ik werd zonder enige vorm van 

nacontrole naar huis gestuurd.  

 

Dat dit nog een grote nasleep zou hebben wist ik 

toen gelukkig niet, maar dat vertel ik jullie graag een 

andere keer. Tot zover mijn eerste deel van mijn 

ervaringsverhaal, nogmaals een grote confrontatie. 

Maar wel goed, het is een vorm van verwerking. Dat 

is nu wel duidelijk voor me…… 

 

Wordt vervolgd……. 

 

 

15 jaar GIST een proces van vallen en 

opstaan 
door Lenie Flaton 

 

In 1998 werd er aan 

mijn milt en maag een 

tumor ontdekt. Ze 

noemden het een 

leiomyosarcoom. Het 

zou een eenmalige 

operatie zijn. Ik dacht 

“daar ben ik mooi van 

af”. Maar in 1999 kreeg ik allerlei uitzaaiingen in mijn 

buikwand. Voor de operatie had ik een bioptie 

gehad. Bij het terug trekken van de naald waren 

sporen achtergebleven. Na zoveel mogelijk weg 

gehaald te hebben, konden ze me niet meer 

garanderen dat ik “schoon” was. Toen sloeg de angst 

en onzekerheid toe. 

 

En ja hoor, na 2 jaar een nieuwe tumor, deze kon 

niet meer geopereerd worden. Chemo en bestraling 

zou niet helpen. Mijn enige optie was meedoen aan 

het wetenschappelijk onderzoek in Leiden. Daar 

werd de diagnose GIST gesteld en kon ik meedoen 

aan het onderzoek met Glivec. Dit medicijn was 

oorspronkelijk ontwikkeld voor een bepaald soort 

leukemie patiënten en was ook op GIST-patiënten 

uitgeprobeerd.  

 

Ik kwam in fase III van het onderzoek waarin de 

dosering 400 en 800 mg werd vergeleken. Ik kreeg 

800 mg. De bijwerkingen waren de eerste maanden 

hevig: moe, misselijk, diarree, huiduitslag. Maar het 

medicijn sloeg aan, de tumor kromp van 10 naar 6 

cm. Wat een opluchting. De bijwerkingen werden 

ook minder. Na het onderzoek mocht ik van 600 

naar 400 mg.   

 

Als je voor het eerst de diagnose GIST krijgt, wil je er 

natuurlijk alles van weten. Ik had er nog nooit van 

gehoord en zocht op internet. In Nederland kon ik 

niets vinden. Uiteindelijk kwam ik terecht op een 

Amerikaanse website van The Life Raft Group. Hier 

vond ik veel informatie en was er een mailgroep 

voor lotgenoten.  

 

Via internet kwam ik in contact met een Nederlandse 

patiënte. Zij kende nog een paar lotgenoten. We 

mailden met elkaar totdat we in 2003 elkaar eens 

wilden ontmoeten. Op een mooie zomerdag zaten 

we in de tuin van de latere voorzitter Ton de Keijser. 

Acht lotgenoten en hun partners. Het klikte tussen 

ons. Ondanks dat we ziek waren, hebben we veel 

gelachen.  

 

Wel vonden we dat er iets gedaan moest worden om 

Nederlandstalige informatie over GIST te krijgen. 

Drie maanden zijn we er tegenaan gegaan en op 16 

oktober 2003 werd de Life Raft Group Nederland 

opgericht, later de Contactgroep GIST. Een website 

en een mailgroep was gemaakt. Met behulp van de 

oncologen werd de medische informatie vertaald. 

Contact werd gelegd met de farmaceut.  

 

Druppelsgewijs melden zich lotgenoten aan. Op de 

1ste Contactdag in 2004 waren we verbaasd dat er al 

zoveel lotgenoten de website hadden gevonden. Dat 

gaf ons motivatie om door te gaan.  

 

2005 werd een moeilijk jaar, van ons eerste groepje 

overleden 4 lotgenoten: Arthur Krugten, Marlies 

Bruinsma, Ineke de Keijser en Gretie Hegge. Twee 

jaar later René Kerremans en Peter v.d. Meer. Ze 

waren resistent geworden en het inmiddels 

verkrijgbaar tweede medicijn Sutent kon hen ook 

niet meer redden. De vraag was waarom worden 

sommigen resistent en waarom slaan de medicijnen 

bij de één wel en bij de ander niet aan? Reden 

temeer om ons in te zetten voor meer onderzoek. 
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De samenwerking met de oncologen en farmaceuten 

werd intensiever. We sloten ons aan bij het KWF en 

het fonds PGO. In Europa werden netwerken gelegd 

en wetenschappelijke congressen bezocht. In 2009 

ben ik gestopt als bestuurslid. 

 

Ondertussen was mijn tumor al die jaren stabiel 

gebleven. Maar de driemaandelijkse CT-scan maakte 

dat je nooit van je angst en onzekerheid af kwam.  

In 2008 durfden ze pas te opereren. Er was toen nog 

niet veel medisch inzicht in de juiste aanpak. Nu is er 

meer ervaring en zijn er protocollen opgesteld.  

 

Dan denk je na de operatie, daar ben ik vanaf. Begon 

aan een nieuwe baan, had er weer veel zin in. Dat 

viel tegen, kon het werktempo niet meer aan en me 

niet concentreren. De verwerking kwam eruit. Ik 

hoefde niet meer te vechten en me groot te houden. 

Al die jaren kwamen keer op keer in mijn gedachten 

voorbij.  

 

Na een jaar moest ik stoppen met werk. Ik voelde 

me afgeschreven. Kwam niet eens meer in 

aanmerking voor een re-integratietraject.  

Na een paar maanden rust ben ik vrijwilligerswerk 

gaan doen voor dementerende ouderen. Dat bracht 

mijn voetjes weer op de grond.  

 

Na de operatie moest ik nog een half jaar Glivec 

slikken. In 2010 werden er toch weer uitzaaiingen 

gevonden. Wat een teleurstelling. Het was een 

breekpunt voor mij. Elke dag een pilletje slikken dat 

gaat nog wel, maar niet weer die angst en 

onzekerheid. Voor het eerst ging ik praten met een 

psycholoog. Zij kon mij na een paar maanden weer 

de motivatie geven om het proces in te gaan.  

 

Gelukkig was Glivec weer aangeslagen en is alles 

onder controle. Zo lang de uitzaaiingen stabiel 

blijven mag ik, op mijn verzoek, 1x per jaar een MRI-

scan. Dat geeft mij na al die jaren wat ruimte om 

mijn leven een andere richting te geven.  

 

Zo ben ik van ongeneeslijk ziek naar chronisch ziek 

gekomen.  

 

Ik hoop van harte dat er voor alle GIST patiënten en 

andere soorten van kanker een op maat gemaakt 

medicijn ontwikkeld kan worden, zodat kanker een 

chronische ziekte is waarmee met vallen en opstaan 

te leven valt. 

 

“Leven” 
Op een dag veranderde plots het “gewone” leven… 

En leek de grond onder mijn voeten het te 

begeven… 

Het leven sloeg opeens een heel andere toon.. 

Veel wankelde en niets was meer gewoon…. 

Moest met die toon nieuwe levensmuziek zien te 

componeren… 

Veel dingen op een andere manier leren waarderen… 

Heftig in het hoofd, zwaar was die enorme storm… 

Doch, heel langzaam kregen die andere gedachten 

toch vorm… 

Weer genieten van ‘n gesprek, warmte en ‘t 

schenken van een lach… 

En af en toe rouwen om wat je kwijt bent, want ook 

dat mag… 

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn… 

En soms voel je jezelf beroerd, kwetsbaar en klein… 

Tussen alles door groeit wel het besef: ik moet het tij 

zien te keren… 

In deze nieuwe situatie dingen anders zien te 

incasseren… 

Blijf dus stevig knokken, omdat je verder wilt in het 

leven… 

Houd je hoofd zoveel als kan stoer opgeheven… 

Probeer te genieten van simpele en mooie kleine 

dingen… 

Zo leer je elke dag steeds wat beter dingen te 

overwinnen… 

En ook al ben je vaak nog zo vermoeid… 

Soms besef je ineens: ik ben door alles echt sterker 

gegroeid… 

 

 
Joosje van Velzen-Mels 

 

 

Vervolgbijdrage van Peter 
door Peter Gombeir 

 

Het eindejaar komt er aan. Snel. Een rush. Overal. 

Maar even goed tijd nemen voor jezelf. Voor mij nog 

altijd de leukste periode van het jaar. Gezellig samen 

met vrienden en familie. Met mensen die er echt toe 

doen. Lekker eten en drinken. Een jaar afsluiten en 
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terugblikken. Een nieuw jaar starten, met nieuwe 

dromen en nieuwe uitdagingen.  

 

Een paar weken geleden had ik nog 

eens een controle. Alles goed. Het 

blijft even goed altijd spannend. 

Enkele dagen liep ik op een wolkje 

rond. Roze. Blauw. Hemelswit. Maakt 

niet zoveel uit. Even kon ik de wereld 

aan. En was ik het even zelfs een 

beetje vergeten. Jammer genoeg duren die dingen 

nooit lang.  

 

Want hoe je ook probeert, je wordt er altijd mee 

geconfronteerd. Al is het maar 's ochtends. Voor de 

spiegel. Ernaast kijken is moeilijk. De rits. De donkere 

plekken waar ooit buisjes zaten. En je kan er dan wel 

cool over doen. Je zit er mooi mee. Verdwijnen 

zullen ze niet. Moet je maar mee leren leven, naar 

het schijnt. 

 

Of je gaat naar de bank. Weer een uitzonderlijke 

aanbieding. Volgens hen. Een leuke dame die alles 

mooi uitlegt. Alleen maar voordelen voor mij. "Je 

moet wel nog een doktersattest hebben, voor de 

verzekering, maar dat is maar een formaliteit hoor, 

vooral op jouw leeftijd." Juist ja. Ze verbleekte een 

beetje toen ik het zei. Van lacherig naar doodserieus 

in een tijdsspanne van 5 minuten. Dat ze nog zo 

"een geval" had. Dat hij inderdaad wel meer moest 

betalen. Dat ik een risico ben. Dat ze het 

hoofdkantoor moest bellen. Van joviale kerel naar 

een risicovol geval in een tijdsspanne van 5 minuten. 

Leuk. 

 

En dan stap je buiten. In de wetenschap dat het altijd 

een stempel blijft. Niet direct zichtbaar. Maar wel 

eentje die je je leven lang meedraagt. Veel kan je er 

niet aan doen. Het is nu eenmaal zo. Je hebt er zelf 

niet voor gekozen. Proberen anderen te helpen. Als 

een medelid zich inschrijft voor Alpe d’HuZes 2014, 

een bijdrage overmaken bijvoorbeeld. Alle kleine 

beetjes helpen. Want dat lijkt me op dit moment een 

betere investering dan mijn centen bij de bank 

achter te laten. 

 

 

 

U heeft ongetwijfeld ook een boeiend 

(ervarings)verhaal! Schroom niet om dit voor de 

volgende nieuwsbrief in te zenden via 

info@contactgroepgist.nl 

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 
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