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VOORAF 

 

Vragenlijst EGV 
Bij deze nieuwsbrief is separaat de vragenlijst 

‘Monitoring overheveling geneesmiddelen voor 

vormen van kanker’ bijgevoegd. De vragenlijst 

is afkomstig van de Stichting Eerlijke 

Geneesmiddelen Voorziening (EGV). Deze 

stichting kijkt samen met patiënten-

verenigingen naar de ervaringen met de 

overheveling van de medicijnverstrekking van 

de ‘reguliere’ apotheek naar ziekenhuizen. Dit 

geldt o.a. ook sinds 1 januari 2013 voor de 

middelen Glivec (imatinib) en Sutent (sunitinib). 

 

De ingevulde vragenlijst kan zonder postzegel 

verstuurd worden naar de Stichting EGV, 

Antwoordnummer 5299, 3000 VB Rotterdam.  

 

De vragenlijst kan ook digitaal worden 

ingevuld op www.monitorgeneesmiddelen.nl 

(kies voor ‘Oncologie’ en daarna ‘Vragenlijst – 

help mee!’) 

 

 

Jaarverslag 2012 
Bij deze nieuwsbrief vindt u tevens het 

Jaarverslag 2012 van de Contactgroep GIST, 

zoals opgesteld door het bestuur.  

 

 

IN MEMORIAM 

 

Cees Hilhorst (1940 – 2013) 

door Jack Asselbergs 

 

Op 30 mei jl. overleed onze secretaris Cees 

Hilhorst. 

 
 

Cees was GIST-patiënt sinds 2007 en werd eind 

van dat jaar lid van de CGG. Ik ontmoette hem 

op de contactdag van 2008 en vroeg hem 

secretaris/penningmeester te worden als 

opvolger van Lenie Flaton. In maart 2009 werd 

Cees bestuurslid. 

 

Cees was een uitermate plezierige man, rustig, 

fijnbesnaard, weloverwogen. Rationeel 

ingesteld, geen man van uitvoerige 

beschouwingen. Zijn werk deed hij zoals hij 

was, zorgvuldig, zakelijk, nuchter. In juni 2010 

werd de tumor aan zijn twaalfvingerige darm 

verwijderd, helaas kwam de GIST snel terug.  

Cees kreeg Glivec, daarna de dubbele dosis. 

Medio 2011 werd geconstateerd dat dit geen 

succes had, Cees werd er ook extreem moe van. 

Door een vernauwing tussen maag en dunne 

darm lag Cees enkele weken ter observatie in 

de Daniel Den Hoed-kliniek. Daarna kreeg hij 

Sutent, in november bleek ook dat niet aan te 

slaan, de tumoren in de buik bleven groeien.  
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Het enige alternatief was doorgaan op 

experimentele basis. Dat werd een trial met 

Pazopanib in combinatie met chemo docetaxel 

in een aantal kuren. Cees verdroeg de kuur 

goed, had het gevoel dat het beter ging.  

 

Helaas bleek in maart 2012 uit de scan dat de 

tumoren waren gegroeid en er nieuwe waren 

bijgekomen. Een enorme teleurstelling omdat 

Cees zich goed voelde. Na overleg werd 

besloten met Prof. Hans Gelderblom in overleg 

te gaan over deelname aan een onderzoek dat 

hij zou starten, een combinatie van Glivec met 

BKM. Cees kwam door de screening maar ging 

eerst met Els op vakantie, genoot van lange 

wandelingen zonder al te vermoeid te worden.  

 

Half april begon hij aan het onderzoek in 

Leiden. Half mei vertelde hij ons nog 

voldoende energie te hebben om een aantal 

taken voor de CGG uit te voeren en zelf wel 

aan te geven wanneer het te veel zou worden. 

Hij wilde zo lang mogelijk actief blijven voor de 

CGG, we moesten niet schromen hem dingen 

te vragen te doen. We waren onder de indruk 

van zijn inzet. Waarschijnlijk voelde hij dat zijn 

werk hem hielp als afleiding, het gaf hem ook 

positieve energie. Helaas kreeg Cees zes weken 

later het vreselijke bericht dat ook deze trial 

niet had geholpen, de groei had zich 

doorgezet, er waren nu ook plekken op de 

lever te zien. Het werd een zeer belastende tijd 

voor Cees, door de druk van de tumoren kreeg 

hij steeds meer problemen met eten en moest 

hij overgaan op vloeibaar voedsel. 

 

Begin augustus kreeg Cees te horen dat hij “for 

compassionate use” Regorafenib mocht krijgen 

ook al was dat derde lijn middel voor GIST nog 

niet in Europa geregistreerd. Als contactgroep 

hebben wij ook gelobbyd dat dit middel 

beschikbaar zou worden gesteld. Cees was een 

van de eerste uitbehandelde GIST patiënten 

wereldwijd die het ging gebruiken. Werken 

voor de CGG was voor Cees vanaf dat moment  

niet meer mogelijk.  

 

Regorafenib leek aanvankelijk soelaas te 

bieden maar de bijwerkingen werden te 

belastend en in overleg met Prof. Gelderblom 

besloot Cees te stoppen, een diep ingrijpend 

besluit, er waren geen alternatieven meer. Cees 

koos bewust voor kwaliteit van leven. 

 

We hadden regelmatig contact met Cees, via 

telefoontjes, bezoekjes en waren onder de 

indruk van zijn sterke geest en de liefdevolle 

zorg van Els. Cees voelde zich beter omdat er 

geen bijwerkingen meer waren en het eten 

ging ook weer. Cees hoopte de Kerst te halen 

en verheugde zich op het feest met zijn 

dochters en kleinkinderen. Elk contact daarna 

verbaasde ons. Cees voelde zijn tumoren 

groeien maar voelde zich naar 

omstandigheden goed. Hij genoot van zijn tuin 

waar hij graag zat. En hij stelde elke keer een 

nieuw doel, zo ook zijn 73
e
 verjaardag op 18 

april. Hij genoot van deze dag, het was fijn 

hem in die gemoedstoestand thuis namens de 

CGG te mogen gelukwensen. Cees vertelde dat 

zijn HB lager werd en hij af en toe bloed kreeg. 

Die situatie veranderde niet, Cees werd steeds 

zwakker. Kort daarna, tijdens het laatste 

telefoongesprek dat we met Cees hadden, 

vertelde hij dat het niet langer ging, hij was op.  

 

De volgende dag belde Els met het bericht dat 

Cees was overleden. 

 

Cees heeft lang gevochten tegen zijn ziekte, 

heeft alle alternatieven die er waren 

aangegrepen om zijn ziekte beheersbaar te 

houden. Het is voor Cees een zware geestelijke 

belasting  geweest dat allemaal te moeten 

verwerken, zeker toen het lange wachten kwam, 

Cees bleef vechten maar moest zich uiteindelijk 

overgeven.  

 

We zullen deze bijzondere man missen, hij 

heeft zich enorm ingezet voor onze 

contactgroep, onze lotgenoten en tot het laatst 

welgemeende belangstelling getoond. We 

hebben kostbare herinneringen aan Cees en 

die koesteren we in dankbaarheid ter 

nagedachtenis. En we hebben veel respect voor 

Els die Cees zo enorm liefdevol heeft verzorgd 

zodat Cees thuis kon blijven. 

 

We wensen Els en zijn dochters Marleen, Roos 

en Klaartje en verdere familie alle sterkte toe. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

Als gebruikelijk in dit 

bestuurswoord weer 

informatie over onze 

bestuurlijke activiteiten sinds 

de vorige nieuwsbrief van 

eind mei. 

 

Op 24 juni hadden we 

bestuursvergadering. We stonden stil bij het 

overlijden op 30 mei van onze secretaris Cees 

Hilhorst, de functie die hij vanaf voorjaar 2009 

vervulde totdat hij in het najaar van vorig 

najaar zijn werk overdroeg, ik heb het 

secretariaat sindsdien waargenomen. Een in 

memoriam is opgenomen in deze nieuwsbrief.  

 

We verwelkomden ter vergadering ons nieuwe 

algemeen bestuurslid Gerard van Oortmerssen, 

hij introduceerde zich in de vorige nieuwsbrief. 

 

Het jaarverslag is vastgesteld, het is integraal 

opgenomen in deze nieuwsbrief. Ook het 

financieel jaarverslag 2012, voorzien van een 

accountantsverklaring is vastgesteld onder 

décharge van het door penningmeester Peter 

Verhaagen gevoerd financieel beheer en 

aangeboden aan onze subsidiegevers KWF 

Kankerbestrijding en het Fonds PGO van het 

ministerie van VWS. Onze financiële situatie is 

goed.  

 

Het vrijwilligershandboek werd definitief 

vastgesteld, het is een “levend” document dat 

geregeld wordt bijgehouden om zaken te 

actualiseren. Onze vrijwilligers hebben met dit 

uitgebreide handboek een compleet overzicht 

van alle relevante bestuurlijke en 

organisatorische regelingen binnen de 

contactgroep inclusief onze (inter)nationale 

contacten. Hiermee voldoen we aan een 

subsidievoorwaarde van KWF Kankerbestrijding. 

Besloten is de tenaamstelling van onze 

lotgenoten en hun naasten, aangesloten bij de 

Contactgroep GIST aan te passen aan de 

juridische structuur van de stichtingsvorm. We 

zijn geen vereniging die leden heeft. De term 

lid die we gebruikten schept verwarring naar 

buiten, een stichting heeft donateurs. In 

overleg met de NFK hebben we de volgende 

wijzigingen aangebracht: lid wordt donateur, 

wie tot nu toe bij ons als donateur stond 

geregistreerd wordt nu sympathisant. Dit 

betreft degenen die uit sympathie een 

jaarlijkse bijdrage geven of wie niet als 

donateur kan worden ingeschreven omdat 

hij/zij geen (ex)patiënt of naaste is. Deze 

wijzigingen zijn inmiddels op de website 

aangebracht en zullen ook in onze 

brochure/folder bij een actualisering worden 

verwerkt. 

 

Gerard heeft een mediatraining voor 

bestuurders van patiëntenorganisaties gevolgd 

en een congres van het Erfocentrum 

bijgewoond, in deze nieuwsbrief doet hij over 

beide bijeenkomsten verslag.  

 

Ton Jansen deed verslag van zijn ervaringen op 

het congres van New Horizons in Miami, in 

deze nieuwsbrief gaat hij daar verder op in. Het 

integraal verslag van het congres wordt op de 

website geplaatst. 

 

Besloten werd de donateurs die nog niet 

hebben betaald een herinnering te sturen. 

Inmiddels hebben de meeste lotgenoten de 

bijdrage van € 25 overgemaakt. Ik verzoek de 

donateurs die nog niet hebben betaald dit zo 

spoedig mogelijk te doen. Indien de bijdrage 

voor iemand te hoog is kan dat via 

info@contactgroepgist.nl met ons besproken 

worden. 

 

We zijn door GIST-specialisten benaderd om 

een subsidieverzoek van de 5 Nederlandse 

GIST-centra bij Alpe d’HuZes/KWF te 

ondersteunen. Het projectvoorstel betreft de 

oprichting van een centrale GIST-databank  

van de GIST-centra en een onderzoek met als 

doel de  behandeling van gemetasteerde GIST 

patiënten te optimaliseren aan de hand van het 

tumor genotype, het fenotype van de patiënt, 

farmacokinetieke data en het ontstaan van 

secundaire mutaties. De aanvraag hebben we 

van harte ondersteund, samenwerking tussen 

de centra op dit gebied is van groot belang om 

het inzicht in het verloop van GIST te kunnen 

volgen. Het betreft een relevant en 

belangwekkend onderzoek dat aansluit bij 

mailto:info@contactgroepgist.nl
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recente ontwikkelingen en gericht is op 

optimalisatie van de behandeling op maat van 

individuele GIST-patiënten. Het projectvoorstel  

is inmiddels op advies van de 

beoordelingscommissie Alpe d’HuZes van de 

wetenschappelijke raad van KWF 

Kankerbestrijding geselecteerd en wordt thans 

uitgewerkt. De Contactgroep wordt daarbij 

door de aanvragers betrokken. Daarna  komt 

er een definitieve beslissing. In de volgende 

nieuwsbrief van december hopen we de 

goedkeuring te kunnen berichten en zal er 

verder meer inhoudelijke informatie volgen. 

 

We ontvingen een uitnodiging voor het 

publiekssymposium “Kanker: de nieuwste 

ontwikkelingen in onderzoek en zorg” van het 

Europees Kanker Congres in  samenwerking 

met KWF Kankerbestrijding, deze is per email 

ter kennis gebracht  van onze donateurs, we 

hopen op 1 oktober lotgenoten in 

Congrescentrum de RAI in Amsterdam te 

kunnen treffen. 

 

Dan iets over de vacatures, Laurens heeft zijn 

collega’s in zijn Brabantse regio geattendeerd 

op de functie van bestuurslid medische zaken 

die zoals bekend op 1 januari beschikbaar 

komt. Helaas zijn hier geen reacties op 

gekomen. We gaan nu een oproep doen in het 

blad Arts en Auto van oktober. Als u suggesties 

heeft voor kandidaten, laat het ons horen. 

Laurens is destijds in het bestuur gekomen op 

aanbeveling van een lotgenoot wiens huisarts 

hij was! 

 

Naar aanleiding van de oproep vacature 

penningmeester heeft lotgenoot Frans Degen 

ons in juni geattendeerd op Henk Mijnsbergen 

te Beers. Begin juli meldde lotgenoot Henk van 

Rooijen te Almelo zich in verband met de 

vacature secretaris. Beide kandidaten hebben 

kennisgemaakt met het bestuur en zijn in onze 

bestuursvergadering van 9 september 

benoemd per 1 oktober. Peter Verhaagen 

neemt dan afscheid als penningmeester. Vanaf 

deze plaats hartelijk dank aan Peter die bereid 

was na het vertrek van Gonny een jaar als 

penningmeester te fungeren zodat we de tijd 

hadden naar een definitieve opvolger te 

zoeken.  

 

In deze vergadering van 9 september is het 

bericht besproken over de goedkeuring door 

de Europese autoriteiten van het 

registratieverzoek om Regorafenib op de markt 

te brengen voor de behandeling van 

uitgezaaide dikke darmkanker (mCRC). Dat 

verzoek was eind vorig jaar door Bayer 

ingediend bij het European Medicines Agency 

(EMA). Daarom was een aanvraag voor de 

behandeling van GIST nog niet mogelijk. Wij 

hebben inmiddels bij Bayer geïnformeerd 

wanneer deze aanvraag  wordt ingediend. 

Indien dat spoedig gebeurt kan een besluit 

komend voorjaar verwacht worden. 

 

We hebben bericht gekregen van de European 

Cancer Patient Coalition dat onze aanvraag 

voor het lidmaatschap is gehonoreerd. 

Onze brochures  raken op, we werken aan een 

geactualiseerde versie, onze vrijwilliger Paul 

van Kampen besteedt daar veel tijd aan. Eind 

van het jaar hopen we de nieuwe brochure 

beschikbaar te hebben. 

 

De organisatie van de Contactdag is toegelicht, 

de werkgroep heeft veel werk verricht voor 

deze 10e editie, de belangstelling is boven 

verwachting groot met ongeveer 140 personen. 

Met instemming nam het bestuur kennis van 

het besluit van de werkgroep alsnog een warm 

buffet te houden op het eind van het 

programma, dit naar aanleiding van diverse 

reacties van lotgenoten. 

 

Besloten wordt de bestuursvergaderingen 

voortaan ten kantore van de NFK in Utrecht te 

houden, dat is goed met openbaar vervoer 

bereikbaar en handig vanwege de 

beschikbaarheid van medewerkers van de NFK 

voor raad en daad. 

 

Het advies concept Zorgstandaard Kanker van 

KWF/NFK werd door het bestuur 

onderschreven, dit concept is eerder voor 

opmerkingen ter kennis gebracht van de 

lotgenoten, er zijn geen reacties 

binnengekomen. 

 

Besloten is in oktober een brainstormsessie te 

houden over hoe we onze positionering naar 

de buitenwereld zien, hoe we die positie het 

beste inhoud kunnen geven en wat  onze 
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beleidsprioriteiten voor de komende jaren zijn. 

Daarop volgend zal een marketing en 

communicatieplan worden gemaakt met 

aandacht voor de middelen die we nodig 

hebben om die ambitie waar te maken, daar 

hoort zeker bij een eenduidige huisstijl voor 

onze communicatiemiddelen en actieve inzet 

van sociale media. Duidelijk is nu al dat er 

behoefte zal zijn aan meer vrijwilligers. We 

zullen dit alles gaan bespreken met de 

klankbordgroep vanuit de lotgenoten. We 

willen graag onze donateurs betrekken bij ons 

beleid en gebruik maken van hun kennis en 

ervaring. 

 

In de vergadering zijn de aanvragen om 

subsidie 2014 bij het Fonds PGO van het 

ministerie van VWS en bij KWF 

Kankerbestrijding voorbereid en verder 

afgerond in een aparte bestuursvergadering op 

16 september. 

 

Al met al een drukke periode waarin gelukkig 

ook voldoende tijd was om te genieten van de 

prachtige zomermaanden. Het is fijn dat we dit 

jaar verder kunnen met een weer volledig 

ingevuld bestuur met 3 nieuwe gezichten,  dat 

zal ongetwijfeld weer verdere impulsen geven 

aan onze Contactgroep.  

 

Bestuur en onze andere vrijwilligers zijn er klaar 

voor. Hulde voor aller inzet! 

 

 

Introductie nieuw bestuurslid (1) 
door Henk van Rooijen 

 

Mag ik mij even voorstellen: Henk van Rooijen. 

Soms noem ik mezelf deftig: Hendrik. 

 

 “Prettige dag 

verder”, zegt men 

tegenwoordig bij 

wijze van 

afscheidsgroet. Al 

zal die wens vaak 

alleen maar uit 

gewoonte geuit 

worden, in mijn 

beleving is het 

nooit een cliché. 

Zes jaar geleden 

lag ik in het ziekenhuis, opgegeven door de 

artsen. Elke dag daarna die ik mag leven is een 

geschenk.  

 

“Word je dan full-time-patiënt?” vroeg mijn 

dochter toen ik haar vertelde dat ik me zou 

aanmelden om secretaris te worden van de 

Contactgroep GIST. Het antwoord op haar 

vraag is natuurlijk nee. Toen ik uit het 

ziekenhuis werd ontslagen met de boodschap 

dat ik misschien toch niet dood zou gaan, 

omdat ik niet leed aan gewone kanker, maar 

aan een tumor die mogelijk met een medicijn 

(Glivec) onder de knie te krijgen zou kunnen 

zijn, toen was ik wel een tijdje full-time-patiënt. 

Maar zie, het wonder is geschied: ik ben 

schijnbaar een toonbeeld van gezondheid 

geworden. Ik ga het nu even niet hebben over 

mijn beperkingen.  

 

Ik heb energie over. In het verleden heb ik veel 

van mijn tijd en aandacht besteed aan 

zorgtaken binnen mijn gezin: ik was zogezegd 

huisman, maar de kinderen zijn uitgevlogen. 

Ooit heb ik Nederlandse taal- en letterkunde 

gestudeerd. Dat betekent dat ik zoiets ben als 

een autoriteit op het gebied van schrijven. Ik 

ben ook een eeuwige student, want sinds twee 

jaar ben ik bezig met het vergaren van stof 

voor een proefschrift over de geschiedenis van 

de kleding van onze voorouders in de 16e en 

17e eeuw, een hele klus voor een 69-jarige.  

 

Ooit was ik leraar; verder werkte ik voor 

uitgeverijen als vertaler en redacteur.  

Tussendoor deed ik examen bloemsierkunst. 

Maar toen mijn vrouw een belangrijke functie 

kreeg op haar vakgebied, kristallografie (een 

onderdeel van de scheikunde), heb ik ervoor 

gekozen om de huiselijke taken op me te 

nemen: luiers verschonen, koken, wassen, 

ramen lappen, stofzuigen. De mensen in 

Almelo, waar wij kwamen te wonen, vonden 

het aanvankelijk maar vreemd dat er een vent 

met een baby in een draagzakje op-de-rug zijn 

oudere kind kwam brengen naar/halen van 

school. In Amsterdam, waar we eerst woonden, 

viel dat niet zo op omdat daar wel vaker met 

rolpatronen en relaties geëxperimenteerd 

werd. 
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Van mijn keuze om de huishouding te gaan 

doen heb ik nooit spijt gehad, maar het heeft 

er wel toe geleid dat ik als mens in een nogal 

geïsoleerde positie terecht kwam. Daarom ben 

ik, toen daar tijd voor was, weer colleges gaan 

lopen. Maar toen kwam die akelige ziekte, die 

jullie allemaal kennen. Toen moest er voor mij 

gezorgd worden. Het heeft me heel wat moeite 

gekost om dat te accepteren.  

 

Nu gaat het dus beter en ik wil graag wat voor 

mijn medepatiënten doen. Niet alleen uit 

naastenliefde, maar ook voor mezelf: om mijn 

leven iets meer zin te geven naast dat gepruts 

aan mijn proefschrift, wat ook maar een 

eenzame bezigheid is. Daarom heb ik me ook 

aangemeld om het secretariaat van de 

contactgroep op me te nemen; naast studeren, 

zwemmen en tuinieren is schrijven altijd een 

hobby van me geweest en gebleven.  

 

 

Introductie nieuw bestuurslid (2) 
door Henk Mijnsbergen 

 

Ik ben Henk Mijnsbergen, 

67 jaar, woonachtig in 

Beers (bij Cuijk) en 

getrouwd met Ella. Wij 

hebben twee kinderen en 

twee kleinkinderen.  
 

Per 1 oktober 2013 ben ik 

toegetreden tot het 

bestuur van de Contactgroep GIST als opvolger 

van de huidige penningmeester Peter 

Verhaagen. 

 

Na een financieel/administratieve opleiding 

heb ik enige jaren in Bergen op Zoom gewerkt, 

ben in 1973 terechtgekomen in Cuijk en heb 

vanaf toen tot 2006 (de mogelijkheid van 

uittreden op 60-jarige leeftijd was er toen nog) 

in de onderwijswereld gewerkt. 

 

Die gehele werkzame periode ben ik directeur 

geweest van diverse onderwijsbureaus, eerst in 

de regio Land van Cuijk, daarna in de regio 

Noord-Brabant/Limburg/Gelderland en op het 

laatst op landelijk niveau. 

 

Een onderwijsbureau ondersteunt de 

schoolbesturen bij alle werkzaamheden die 

niet zijn gelieerd aan de kinderen, kortom alles 

behalve lesgeven. Dus o.a. bestuurlijke 

ondersteuning, financiële en administratieve 

ondersteuning, personeelsadministraties en 

gebouwenbeheer. 

 

Naast mijn werk deed ik en doe ik enkele 

vrijwilligersactiviteiten zoals via de Stichting 

Welzijn Ouderen Cuijk het ondersteunen en 

begeleiden van ouderen bij het op orde 

houden van hun administraties. 

Tevens ben ik penningmeester van een 

Stichting die het beheer heeft over enkele 

bejaardenwoningen in ons dorp. 

Zodoende ben ik in contact gekomen met GIST, 

want de voorzitter van die stichting, GIST-

lotgenoot Frans Degen, heeft mij gevraagd of 

ik interesse had en bereid was de functie van 

penningmeester op me te nemen. Met plezier 

heb ik aan dit verzoek gehoor gegeven, hoewel 

de ziekte en alle er mee verband houdende 

zaken en organisaties tot voor kort voor mij 

onbekend waren.  

 

Na de fase van kennismaking en introductie in 

de afgelopen periode is de wereld van GIST 

aardig wat duidelijker geworden. 

Naast de voornoemde bezigheden vraagt ook 

onze tuin de nodige aandacht, zijn wij met de 

caravan regelmatig te vinden in alle hoeken 

van Europa en maken we ook graag reizen 

naar andere continenten. 

In de winter ben ik regelmatig bezig met 

genealogie en heb zo een goed beeld van mijn 

voorouders gekregen. 

Voorts ben ik lid van een Visserskoor en treden 

we ongeveer 30 keer per jaar op in verpleeg- 

en verzorgingshuizen, bij de Zonnebloem en 

Ouderenverenigingen. 

 

Ik hoop als penningmeester van de 

Contactgroep GIST gedurende  

meerdere jaren een bijdrage te kunnen leveren 

aan een financieel gezonde organisatie en te 

bevorderen dat de doelstellingen van de 

Contactgroep GIST verder gestalte kunnen 

worden gegeven. 
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Mediatraining 
door Gerard van Oortmerssen 

 

Novartis heeft ons bestuur de mogelijkheid 

aangeboden om een mediatraining te volgen. 

Omdat het de bedoeling is dat ik me als 

algemeen bestuurslid met name op 

communicatie en PR ga richten heb ik me voor 

deze training aangemeld. Ik ben altijd wel “in” 

voor het volgen van een goede training, je 

bent nooit te oud om te leren.  

 

De training werd gegeven op 2 juli door het 

bureau Hill & Knowlton in Amsterdam. Vlak 

vóór de training begon ik echter te twijfelen: 

had ik er wel verstandig aan gedaan me op te 

geven, zou dit wel een goed bestede dag 

worden? Ik heb in de loop van mijn leven per 

slot van rekening al de nodige ervaring met 

media opgedaan: vele interviews in vakbladen, 

dagbladen, diverse malen op de radio en ook 

op televisie in Nederland en zelfs in het 

buitenland. Maar ik heb er geen moment spijt 

van gehad.  

 

De training werd gegeven door twee 

uitstekende trainers (een communicatie 

adviseur en een ervaren journalist), aan een 

groep van ongeveer tien bestuursleden van 

(kanker)patiëntenverenigingen. Er werd veel 

geoefend: iedereen werd tweemaal voor de TV 

camera geïnterviewd en dat interview werd 

daarna teruggespeeld en besproken in de 

groep. Het kwam erop aan om duidelijk te 

maken waar je vereniging voor staat, om de 

boodschap kernachtig over te brengen en je 

niet in de war te laten brengen door de 

journalist en je niet te laten verleiden tot 

uitspraken die de journalist graag wil horen. 

Heel nuttig, dat kan je niet vaak genoeg 

oefenen!  

 

Wat ik eigenlijk nog het meest interessant 

vond was om een hele dag op te trekken met 

collega’s van andere patiëntenverenigingen en 

ervaringen te delen. De diverse interviews 

gaven veelal ook aanleiding tot interessante 

discussies. Al met al een nuttige dag! 

 

 

 

 

MEDISCH NIEUWS 

 

New Horizons – Internationale 

Conferentie over GIST 
door Ton Jansen 

 

Elk jaar komen onderzoekers, oncologen 

farmaceuten en vertegenwoordigers van 

patiëntenorganisaties bijeen om kennis en 

ervaring uit te wisselen en vormen van 

samenwerking te verkennen. Dit jaar werd de 

conferentie van “New Horizons GIST” (NHG) 

gehouden van woensdag 7 tot vrijdag 9 juni in 

Miami, Florida, USA. en was georganiseerd 

door het bestuur van New Horizons en 

gefinancierd door Novartis, Pfizer en Bayer. In 

totaal waren er 38 deelnemers, waarvan 22 

patiëntvertegenwoordigers, 10 sprekers, 4 

vertegenwoordigers van de farmaceutische 

bedrijven en 2 stafleden van de Life Raft Group 

voor organisatorische ondersteuning. 

 

Hoofdonderwerp van de conferentie was  

‘Clinical Trials’ , een bekend begrip in de 

medische wereld. Het is een werkwijze waarbij 

men volgens strikte protocollen en 

voorschriften door middel van onderzoek en 

testen wil vaststellen in hoeverre een bepaald 

medicijn of een bepaalde behandelings-

methode werkzaam of zinvol is.  Geen 

geneesmiddel wordt toegelaten als het niet 

met succes door de fase van clinical trial is 

heen gekomen.  

 

De aandacht ging uit naar de actuele stand van 

zaken, de beste praktijkvoorbeelden, de 

knelpunten, de kansen en bedreigingen en de 

meest gewenste aanpak en benadering en dat 

alles gezien vanuit het belang van de patiënt 

en de mogelijkheden  voor de patiënten-

organisaties (advocay groups) om die belangen 

te behartigen. 

 

Er waren lezingen en voordrachten, gevolgd 

door vragen en vaak levendige discussies. Er 

waren workshops en groepsgesprekken. De 

conferentie werd afgesloten met het 

vaststellen van een strategisch actieplan. 

 

De eerste voordracht was van Dr. Peter 

Reichardt, onder meer directeur van het 
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Sarcomacentrum in Berlijn/Brandenburg. Hij 

betoogde dat in de komende paar jaar niet 

veel te verwachten is van nieuwe medicijnen of 

doorbraken op dat gebied. Er is echter heel 

veel de winnen door wat nu al voor handen is 

beter te benutten, waarbij de juiste en tijdige 

diagnose en tijdige ingrepen en medicatie van 

groot belang zijn. 

 

Dr. Peter Larson van Novartis en Dr. Ewa 

Matczak van Pfizer vertellen over de 

ontwikkeling en onderzoek naar medicijnen. Er 

zijn nogal wat medicijnen tegen kanker in 

ontwikkeling. Sommige kunnen effectief zijn 

voor GIST. Glivec is zeer succesvol en verdere 

verbeteringen zijn hooguit te verwachten van 

een combinatie met andere medicijnen. Pfizer 

meldt dat gewerkt wordt aan de verfijning van 

de al bestaande middelen. Dovitinib die nu 

wordt ingezet bij nierkanker zou ook wel eens 

relevant kunnen zijn voor GIST. 

 

Louise Binder, voormalig advocaat, 

vertegenwoordigt The International 

Community of Woman Living with HIV/AIDS. 

Zij hield een meeslepend en inspirerend 

betoog over belangenbehartiging en het 

opkomen voor patiënten en hoe je daarbij de 

farmaceuten, de medische wereld en de 

politiek benadert. 

 

Op de tweede dag van het congres gingen Dr. 

Jonathan Trent en Jim Hughes in op het hele 

proces van clinical trials en alles wat zich 

daarbij voor doet. Piga Fernadez van de 

Alianza GIST uit Chili vertelt, samen met drie 

vertegenwoordigers uit andere Zuid-

Amerikaanse landen, hoe men voor de 

belangen van de patiënten op komt door 

voorlichting, door overleg met medici en door 

te strijden voor toegankelijkheid tot de 

noodzakelijke medicijnen. 

 

De derde dag begon met het verslag van Dr. 

Anette Duensig van de Universiteit van 

Pittsburgh van het zo geheten LRG D-Day 

Project, het onderzoek dat mogelijk is gemaakt 

door de gift van $ 2 miljoen van een 

Nederlandse GIST-patiënt. Het onderzoek kent 

vier onderdelen: 1. Sequencing – de mutaties 

identificeren die van belang zijn bij GIST, 2. 

Drug Screening – opsporen van effectieve 

geneesmiddelen die in aanmerking komen 

voor clinical trials, 3. Gene Knockdown – 

opsporen van genen die uitgeschakeld moeten 

worden en 4. Validation Studies- aangeven 

welke onderzoeksresultaten waardevol zijn. 

 

Roberto Pazmino van de Life Raft Group gaf 

een uiteenzetting van het LRG-patiënten-

registratiesysteem, waarin vanaf het jaar 2000 

geanonimiseerde gegevens van duizenden 

patiënten zijn opgenomen en een groeiend 

aantal steeds worden bijgehouden.  Daarin is 

informatie terug te vinden van de eerste 

clinical trials met Gleevec. Het is een uiterst 

waardevolle bron voor inzicht in de effecten 

van behandeling en de werking en bijwerking 

van medicijnen en vele andere zaken. Roberto 

doet een oproep aan alle patiënten, ook in 

andere landen om mee te doen om op die 

wijze meer te weten te komen over het verloop 

en de behandeling van GIST. Op dezelfde wijze 

en om dezelfde reden is er een Tissue Bank 

(weefselbank) opgezet. De databank bevat alle 

gegevens die door de patiënt zelf worden 

aangeleverd, stelt vele institutionele barrières 

terzijde en maakt het de LRG mogelijk om 

sneller dan op de conventionele manier 

gegevens naar buiten te brengen. 

 

Dr. Markus Wartenberg, directeur van het 

Duitse “Das Lebenshaus” ging in op de 

betrokkenheid en deelname van de patiënt bij 

de clinical trials. Hij stelt dat de patiënten en 

hun vertegenwoordiger een unieke inbreng 

kunnen hebben gebaseerd op eigen 

ervaringskennis. Ook kunnen zij een rol spelen 

bij de rekrutering en er voor zorgen dat de 

trials een breder gehoor krijgen. 

 

Vervolgens discussieerde men onder leiding 

van Bob Chapman van de American Cancer 

Society en Christina Parsons Perez van de 

Catayst Consulting Group  plenair en 

groepsgewijs over de conclusies en 

aanbevelingen van deze conferentie. Vanuit 

diverse invalshoeken werd het thema 

benaderd; vanuit het patiënten-perspectief 

vanuit de medische invalshoek, vanuit de 

bekostiging en vanuit politiek en wetgeving. 

 

Van alle aanbevelingen neem ik de vier die van 

het hoogste belang werden aangemerkt: 
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• Vanaf het begin dienen patiënten 

betrokken te worden bij clinical trials 

• Placebo’s mogen bij clinical trials voor GIST 

niet beschikbaar gesteld worden 

• Aangezien er een variëteit aan GIST-types is 

moeten er clinical trials zijn voor elk type 

GIST 

• In elke clinical trial behoort een “mutational 

testing” opgenomen te zijn. 

 

Zoals gebruikelijk werd aan alle deelnemers 

gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. 

De uitkomsten daarvan geven aan dat iedereen 

zeer tevreden geweest is over de inhoud van 

het congres. Op een schaal van 6.0 was de 

score 5.2. Vooral dat men van de laatste 

(medische) ontwikkelingen op de hoogte werd 

gebracht, werd zeer belangrijk gevonden. In de 

toekomst zou men daar nog meer aandacht 

aan willen besteden. Verder vond men de  

organisatie en de accommodatie uitstekend. 

Men het eerste, de organisatie, ben ik het 

helemaal eens.  De accommodatie was ook wel 

goed, zeer luxe en gelikt, maar de zaal had 

geen vensters, alleen spiegels aan alle wanden, 

de ramen op de kamers konden niet open wat 

een opgesloten gevoel gaf en buiten was het 

altijd zwaar bewolkt, meestentijds regen, koel 

en harde wind. Maar dat geeft allemaal niet, 

want de sfeer was goed, de onderlinge 

contacten vriendschappelijk en de conferentie 

nuttig. 

 

Uiteraard is er nog veel meer te zeggen over 

het congres. Vorig jaar maakte ik voor de 

Nieuwsbrief ook een beknopte samenvatting 

van de conferentie in Parijs en vermeldde 

daarbij dat een uitgebreid congresverslag 

spoedig zou volgen en dat we daar in de 

volgende nieuwsbrieven op terug zouden 

komen. Helaas hebben wij door onvoorziene 

omstandigheden dat verslag nooit gekregen 

en daarom kwamen er ook geen vervolg 

artikelen. Dit jaar ook niet, want een integraal 

en uitgebreid verslag is ons al toegestuurd en 

daar heb ik voor dit verhaal al dankbaar 

gebruik van gemaakt.  Wie in dat volledige 

verslag geïnteresseerd is, verwijs ik graag naar 

onze website, waar u van het complete verhaal 

plus bijlagen (in het Engels) kennis kunt nemen. 

 
 

NPCF beschrijft visie op persoonlijk 

gezondheidsdossier 
door Annemaret Bouwman  

 

“Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, 

maar een patiënt moet wel de keuze hebben” 

 

Patiëntenfederatie NPCF wil dat elke patiënt 

een persoonlijk gezondheidsdossier – PGD - 

kan krijgen. In het PGD kunnen patiënten hun 

medische gegevens inzien, bepalen met wie ze 

gegevens delen, aanvullende informatie 

leveren aan hun arts en bijvoorbeeld een 

dagboek bijhouden van klachten. Ook moet 

het mogelijk worden om medische apps te 

koppelen aan het PGD.  

 

Loes Bierma, senior beleidsmedewerker van de 

NPCF, licht toe waarom er een PGD moet 

komen: ‘We hebben in 2012 een panel-

onderzoek laten uitvoeren. Daaruit bleek dat 

12% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder 

een dossier aanlegt van zijn medische 

gegevens. Deze mensen nemen de moeite om 

hun gegevens op te vragen bij de huisarts, de 

apotheek en bij ziekenhuizen. Vooral mensen 

die chronisch ziek zijn, willen een actieve rol 

spelen in de zorg. Zij hebben te maken met 

verschillende zorgverleners, die niet of 

onvoldoende met elkaar communiceren. 

Bovendien hebben zij informatie die ze graag 

willen delen. Zij weten immers op welke 

medicijnen ze goed of slecht op reageren, 

herkennen bepaalde soorten pijn of klachten, 

zien vaak verbanden die artsen niet zien of 

hebben ideeën over de mogelijke oorzaak van 

hun klachten. Omdat hun medische informatie 

nu nog in handen van verschillende 

zorgverleners is, kunnen ze heel moeilijk de 

regie over hun behandeling voeren. De NPCF 

vindt dat er voor deze mensen een PGD moet 

komen: een systeem waarin zij niet alleen 

gemakkelijk gegevens van diverse 

zorgverleners kunnen inzien en ‘inladen’, maar 
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ook hun eigen gegevens kunnen bijhouden en 

doorsturen’.  

 

Voor die 12% is het PGD inderdaad heel nuttig. 

Maar zit de rest er ook op te wachten? 

‘Wij denken dat veel mensen er voordeel van 

hebben als zij de regie over hun zorg kunnen 

nemen. En dat ze dat ook kunnen, zeker als ze 

daarin begeleid worden. Hoeveel regie iemand 

neemt en op welk moment kan verschillen. De 

een vindt het misschien voldoende om te 

weten wat er op hoofdlijnen in zijn dossier 

staat, de ander wil precies weten welke 

informatie de specialist aan de huisarts heeft 

gestuurd en vice versa. Niet elke patiënt kan en 

wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel 

de keuze hebben’.  

 

Ruim zeven jaar geleden heeft minister Borst de 

eerste stap gezet richting een Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD). De patiënt kan op dit 

moment nog steeds geen volledig overzicht 

krijgen van alle medische gegevens. Waarom is 

het zo lastig om dit te realiseren? 

‘Ik vermoed dat er bij het bouwen van de 

huidige EPD’s te weinig vanuit de patiënt is 

gedacht. Het uitgangspunt was niet: wat heeft 

de patiënt nodig om zijn zorg zo goed 

mogelijk te managen? Maar: wat heeft de ene 

dokter nodig van de andere om de patiënt zo 

goed mogelijk te helpen? In Australië hebben 

ze dat anders aangepakt. Daar stond de 

patiënt van begin af aan centraal in de 

uitwisseling van medische gegevens. Met het 

Personally Controlled Electronic Health Record 

(PCEHR), zoals men het daar noemt, kunnen 

zowel patiënten als zorgverleners gegevens 

centraal opslaan en benaderen.  

In Nederland is het niet toegestaan om alle 

medische informatie op een centrale server op 

te slaan. Dat komt omdat de privacyregels in 

Europa vrij streng zijn. Dus bedenken we 

systemen om toegang te krijgen tot andere 

systemen waar medische informatie 

opgeslagen staat, bijvoorbeeld het Huisartsen 

Informatie Systeem (HIS). Vier zorginstellingen 

en Ordina hebben bijvoorbeeld samen Quli 

ontwikkeld,  waar een PGD onderdeel van is. 

Ook andere leveranciers zijn bezig met het 

PGD door informatiesystemen te combineren’.  

 

Waarom bouwen we eigenlijk niet een nieuw 

systeem? 

‘Het is niet erg waarschijnlijk dat zorgverleners 

een nieuw systeem willen adopteren. Er 

bestaan immers al (regionale) systemen waar 

zij prima mee uit de voeten kunnen. Daarom 

geven we de voorkeur aan een pragmatische 

aanpak. We streven ernaar dat de patiënt zijn 

PGD in 2014 kan vullen met medische 

informatie vanuit het Landelijk Schakelpunt 

(LSP, voorheen landelijk EPD). Hij kan dan zijn 

medische gegevens van huisartsen, apothekers, 

huisartsenposten, ziekenhuisapothekers en 

medisch specialisten die bij dit LSP zijn 

aangesloten, inzien en ‘inladen’. Daarnaast kan 

de patiënt zijn PGD vullen via het 

patiëntenportaal van het ziekenhuis waar hij 

behandeld wordt.  

 

En de zorgverleners. Wat vinden die eigenlijk 

van een PGD?  

‘Er zijn zorgverleners die als coach naast de 

patiënt willen staan. Zij propageren 

zelfmanagement en vinden dat een PGD 

noodzakelijk is om dat mogelijk te maken. Er 

zijn ook zorgverleners die nog niet goed weten 

wat ze er mee moeten of zich beperkt voelen 

door de systemen die ze gebruiken. Die kijken 

de kat uit de boom. Tot slot is er nog een 

kleine groep die het helemaal niet ziet zitten’. 

 

Wanneer verwacht je dat het PGD voor iedereen 

beschikbaar is? 

‘Ik denk dat het binnen vijf à tien jaar voor 

iedereen mogelijk zal zijn een PGD bij te 

houden. Waarschijnlijk komen er drie of vier 

organisaties bovendrijven die medische 

informatie in verschillende systemen slim aan 

elkaar kunnen knopen. We streven er ook naar 

dat er een standaard komt. Dan is voor elke 

zorgverlener duidelijk hoe deze zijn informatie 

moet aanleveren voor de patiënt. We hopen 

dat de druk vanuit patiënten op een gegeven 

moment zo groot wordt, dat zorgverleners min 

of meer ‘gedwongen’ worden de medische 

gegevens van een patiënt beschikbaar te 

stellen voor zijn PGD. Dat kan het proces 

behoorlijk versnellen’.  
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Wordt het PGD gratis aangeboden of gaat het 

geld kosten? 

‘Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er in 

eerste instantie gezocht wordt naar manieren 

om het PGD gratis aan te bieden. 

Zorgverzekeraars zijn wellicht bereid hierin te 

investeren, omdat een PGD zelfmanagement 

mogelijk maakt en dus kostenbesparend werkt. 

Andere manieren om het PGD te bekostigen, is 

door data van patiënten anoniem beschikbaar 

te stellen en farmaceuten en onderzoekers 

voor deze data te laten betalen. Tot slot is het 

ook denkbaar dat het basisdeel van het PGD 

gefinancierd wordt uit de opbrengsten van de 

‘schillen’ eromheen. Ik heb het dan over 

slimme toepassingen, waarmee je je ziekte nog 

beter mee kunt managen. Bijvoorbeeld een 

betaalde app die je helpt om je gezondheid te 

monitoren of preventieve maatregelen te 

nemen’.  

 

Zijn patiënten niet bezorgd over hun privacy? 

‘Wat we van veel patiënten horen als het gaat 

om privacy is: “Doe zoveel mogelijk om het 

PGD veilig te maken, want het gaat over onze 

medische gegevens. Maar laat ons wel zelf de 

afweging maken of we het uiterst kleine risico 

dat onze gegevens op straat komen te liggen, 

aanvaardbaar vinden”. Sommige mensen 

vinden het belangrijker dat ze hun zorg goed 

kunnen regelen dan dat ze een risico van 

bijvoorbeeld 1% te lopen dat er iemand bij hun 

informatie komt. Het is eigenlijk een beetje te 

vergelijken met autorijden. Je weet dat je een 

risico loopt, maar je aanvaardt het en stapt 

toch die auto in’.  

 

De visie ligt er. Hoe gaan jullie nu verder? 

‘We hopen dat iedereen de visie omarmt en 

die als richtinggevend beschouwt. Binnenkort 

bespreken we met een aantal partijen wat de 

volgende stappen zijn om het PGD te 

realiseren. We denken er over om een 

coöperatie op te richten. Zorgverzekeraars en 

ICT-leveranciers mogen zich daarbij aansluiten 

als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Door goed samen te werken, hopen we de 

ontwikkeling van het PGD te versnellen. 

Daarnaast willen we proberen om patiënten te 

mobiliseren, zodat er druk ontstaat op 

zorgaanbieders en zorgverleners. Dan moeten 

ze wel ‘om’. 

Meer informatie over het PGD is te vinden op 

de website van de NPCF: www.npcf.nl > NPCF 

over…> Persoonlijk Gezondheidsdossier. Bekijk 

hier ook het filmpje over  ‘Het persoonlijk 

gezondheidsdossier; wat en hoe?’    

  

Op http://youtu.be/R6Hz3-SFJpM vindt u 

filmpjes waarin patiënten uitleggen waarom zij 

behoefte hebben aan een PGD. 

 

 

10 vragen over het persoonlijk 

gezondheidsdossier  
door NPCF (zie ook voorgaand artikel) 

 
 

1) Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier 

(PGD)? 

Een PGD is een digitaal hulpmiddel voor de 

patiënt om: 

• relevante gezondheidsinformatie te 

verzamelen, te beheren en te delen;  

• regie te kunnen nemen over de eigen 

gezondheid en zorg; 

• zelfmanagement te ondersteunen via 

gestandaardiseerde 

gegevensverzamelingen voor 

gezondheidsinformatie en geïntegreerde 

digitale zorgdiensten. 

 

Het PGD is breder dan alleen medische zorg. 

Het kan ook worden gebruikt voor preventie of 

gedragsverandering.  

 

2) Voor wie is een PGD bedoeld?  

In principe voor iedereen: jongeren en ouderen, 

kinderen en ouders, chronisch zieken en niet-

chronisch zieken enzovoort. 

 

3) Welke informatie bevat een PGD? 

Een PGD bevat informatie die afkomstig kan 

zijn uit verschillende bronnen. Het kan gaan 

http://www.npcf.nl/
http://youtu.be/R6Hz3-SFJpM
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om medische gegevens die de patiënt van zijn 

zorgverleners krijgt, maar het kan net zo goed 

informatie zijn die de patiënt zelf vastlegt: 

eigen aantekeningen, informatie van andere 

patiënten (organisaties en lotgenoten) en 

gegevens die gegenereerd zijn via 

(thuis)meetapparatuur. 

  

4) Is een PGD verplicht? 

Het PGD is geen verplichting. Niet iedere 

patiënt kan of wil een PGD gebruiken. 

Bijvoorbeeld omdat ze geen behoefte hebben 

aan een actieve rol in het zorgproces of het 

gevoel hebben dat een PGD voor hen weinig 

toevoegt. Ook de arts-patiëntrelatie kan een 

barrière zijn voor patiëntparticipatie. Tot slot is 

niet iedereen in staat om een PGD bij te 

houden.  

 

5) Wie bepaalt wat er in een PGD komt? 

De patiënt bepaalt welke gegevens in zijn PGD 

komen en wie deze mag inzien. Zo kan de 

patiënt ervoor kiezen om de gegevens die 

zorgverlener X in zijn EPD-systeem reageert 

wel of niet ‘in te laden’. Hij kan ook zelf 

gegevens registreren. 

 

6) Wie heeft er zeggenschap over het PGD? 

De patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger 

heeft zeggenschap over het PGD. 

 

7) Wat is het verschil tussen een PGD en een 

EPD? 

Het PGD kan gezien worden als het 

informatiesysteem van de patiënt. Het EPD 

(elektronisch patiëntendossier) is een 

informatiesysteem dat een zorgverlener of 

zorginstelling gebruikt om medische gegevens 

van patiënten te verwerken. Een voorbeeld van 

een EPD is het Huisartsen Informatie Systeem 

(HIS). 

 

8) Hoe verhoudt het PGD zich tot het EPD? 

Een EPD en PGD kunnen elkaar versterken. 

Wanneer EPD en PGD met elkaar worden 

verbonden, krijgen zowel de patiënt als de 

zorgverlener een beter en meer volledig 

dossier tot hun beschikking. De patiënt ziet 

welke gegevens in EPD-systemen over hem 

worden geregistreerd. De zorgverlener krijgt 

toegang tot informatie die de patiënt zelf 

bijhoudt of, indien gedeeld, via een andere 

zorgverlener gekregen heeft.  

 

9) Hoe verhoudt het PGD zich tot een 

zorgportaal? 

Een zorgportaal is een digitale omgeving 

waarin een zorgorganisatie (bijvoorbeeld een 

ziekenhuis) diensten aanbiedt. Patiënten 

kunnen op een zorgportaal bijvoorbeeld online 

een afspraak maken met hun behandelaar, 

online met hun arts chatten of digitale 

voorlichtingsfolders inkijken.  

 

Niet op alle portalen heeft de patiënt inzage in 

zijn gegevens. Ook kan de patiënt niet altijd 

zelf medische gegevens bijhouden. Wanneer 

de patiënt wel inzage heeft in zijn gegevens, 

gaat het meestal alleen om gegevens die door 

behandelaars binnen de desbetreffende 

zorginstelling worden geregistreerd. Een 

patiënt die op meerdere plekken zorg krijgt, 

heeft met die portalen dus nog zeker geen 

integraal medisch dossier tot zijn beschikking. 

Een PGD is echter organisatie-overstijgend. 

Idealiter bevat het de gegevens van meerdere 

zorgverleners (ziekenhuis, huisarts, apotheek 

etc.) en van meerdere zorgorganisaties over 

meerdere zorgtrajecten.  

 

10) Heeft een patiënt recht op inzage 

in/afschrift van het medisch dossier? 

Elke patiënt heeft en rechtstreeks recht op 

inzage en/of afschrift van het door de arts 

aangelegde medisch dossier. Dat inzagerecht 

omvat ook de schriftelijke informatie in het 

dossier die is verkregen van andere 

(behandelende) artsen. Van dit inzagerecht is 

uitgezonderd die informatie in het dossier die 

over andere personen gaat en waarvan 

kennisneming door de patiënt schade zou 

kunnen toebrengen aan de privacy van 

anderen. 

 

 

Congres Genetisch Testen 
door Gerard van Oortmerssen 

 

Op 24 mei woonde ik namens 

onze Contactgroep het congres: 

“Wat worden we wijzer van 

genetisch testen?” in de Jaarbeurs 

in Utrecht bij. Het congres was 
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georganiseerd ter gelegenheid van het 12 1/2 

jarig bestaan van het Erfocentrum (Nationaal 

Centrum Erfelijkheid).  

 

Het congres werd bijgewoond door een zeer 

gevarieerd gezelschap: medische professionals, 

gynaecologen, oncologen, onderzoekers op 

het gebied van klinische genetica, maar ook 

patiënten en vertegenwoordigers van 

patiëntenorganisaties.  

 

Het programma was interessant en informatief. 

In de ochtend was er een plenaire sessie waarin 

de stand van zaken van genetisch onderzoek 

werd behandeld: wat weten we en wat kan er 

allemaal? Maar ook de vraag: “wat willen we 

eigenlijk?” kwam aan de orde. Ethische 

aspecten spelen een belangrijke rol. Moeten 

we alles wat kan ook willen? Uit een onderzoek 

van Erfocentrum blijkt dat Nederlanders in het 

algemeen positief staan tegenover genetisch 

testen: 63% van de ondervraagden geeft aan 

zich te willen laten testen als er een erfelijke 

vorm van borst- of darmkanker voorkomt in de 

familie. Deze problematiek stond extra in de 

belangstelling van de media door de publiciteit 

rondom Angelina Jolie, de filmster die beide 

borsten liet amputeren omdat ze erfelijk belast 

is.  

 

Tijdens discussie bleek duidelijk dat er haken 

en ogen zitten aan genetisch testen. Het lijkt 

een individuele beslissing, maar de uitslag 

heeft ook consequenties voor andere 

verwanten en kan tot spanningen in families 

leiden. Dankzij de snelle ontwikkeling van 

medische technologie wordt genetisch testen 

steeds goedkoper en daarmee komt ook 

preventief testen op afwijkingen steeds meer 

binnen bereik. Op dit moment worden 

pasgeborenen al standaard op 18 erfelijke 

ziekten gescreend. In sommige landen is dat 

aantal al hoger: in de Verenigde Staten test 

men op 54 afwijkingen! Hoe ver moeten we 

daarin gaan? 

 

Na de lunch konden workshops naar keuze 

worden bijgewoond.  

Ik heb twee workshops bijgewoond die het 

best aansloten bij de problematiek waar we als 

Contactgroep GIST mee te maken hebben. 

Allereerst: “Kanker in de familie”. In ongeveer 

5% van de gevallen is er bij kanker sprake van 

een erfelijke aandoening. In het geval van GIST 

ligt dat percentage voor zover nu bekend veel 

lager. Er is een familiale variant van GIST 

bekend, maar er zijn wereldwijd maar 12 

families bekend die hieraan lijden. Erfelijke 

factoren bij GIST hebben mijn bijzondere 

aandacht omdat ik vermoed dat er in mijn 

persoonlijke geval sprake is van erfelijke 

aanleg: mijn broer is evenals ik aan een GIST 

tumor in de maag geopereerd, met dezelfde 

mutatie (PDGFRA exon 18) en ik heb via onze 

Contactgroep nog een familielid gevonden 

met GIST. DNA-onderzoek heeft uitgewezen 

dat we niet de familiale variant hebben, maar 

hoe erfelijkheid dan een mogelijke rol speelt is 

nog een raadsel.  

 

De tweede workshop ging over het onderwerp 

“Van test naar diagnose en therapie op maat”. 

Hierin werd behandeld hoe kennis over een 

beschadiging van een gen kan leiden tot op 

maat ontwikkelde medicijnen. Uiteindelijk zal 

de ontwikkeling leiden tot gepersonaliseerde 

medicijnen. Een mooi perspectief, maar ook 

hier komen ethische en politieke vragen op: 

hoeveel geld wil de maatschappij besteden aan 

de genezing van een enkele persoon of een 

heel kleine groep patiënten? We zullen 

hierover na moeten denken om goede keuzes 

te kunnen maken.  

 

 

Studie slapende tumorcellen 
van de website 

 

Vorige maand werden de resultaten 

gepresenteerd van een studie die is uitgevoerd 

door leden van de onderzoeksgroep van de 

Amerikaanse Life Raft Group. Het betreft een 

studie naar het bestrijden van zogenaamd 

slapende tumorcellen bij GIST. 

 

Het laboratorium van dr. Anette Duensing, 

University of Pittsburgh Cancer Institute, heeft 

de studie uitgevoerd, in samenwerking met Dr. 

Maria Debiec-Rychter, Katholieke Universiteit 

van Leuven. Cancer Research heeft de 

resultaten op 20 juni 2013 online gepubliceerd.  

 

Behandeling DREAM-complex  
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De bevindingen van de studie lijken de deur te 

openen naar toekomstige therapeutische 

interventies die het DREAM-complex 

aanpakken. Dit DREAM-complex is onlangs 

geïdentificeerd als een additionele regulator 

voor het optreden van het verschijnsel celslaap. 

Dit houdt in dat kankercellen ophouden met 

groeien maar wel blijven bestaan. Ze worden 

niet gedood als gevolg van een behandeling. 

Dit komt veelvuldig voor in het geval van 

behandeling met Imatinib (Glivec). 

 

Behandeling Imatinib effectiever 

De onderzoekers hebben de vorming van het 

DREAM-complex afgeremd door het 

aanpakken van de kinase die hiervoor 

verantwoordelijk is (genaamd DYRK1A). De 

behandeling met Imatinib werd hierdoor 

effectiever doordat er meer GIST-cellen 

definitief onschadelijk werden gemaakt. 

 

Bron 

Het onderzoeksverslag, met als hoofdauteur S. 

Boichuk van het laboratorium van Dr. Duensing, 

is getiteld: The DREAM complex mediates GIST 

cell quiescence and is a novel therapeutic target 

to enhance imatinib-induced apoptosis.  

 

 

Regorafenib in Europa goedgekeurd 

voor dikke darmkanker 
van de website 

 

Vorige week hebben de Europese autoriteiten 

het registratieverzoek goedgekeurd om het 

middel Regorafenib op de markt te brengen 

voor de behandeling van uitgezaaide dikke 

darmkanker (mCRC). Dat verzoek was eind 

vorig jaar door Bayer ingediend bij de 

European Medicines Agency (EMA). 

 

Regorafenib (merknaam Stivarga ®) is ook 

getest als derdelijnsmiddel voor de 

behandeling van GIST, dus voor patiënten die 

geen baat meer hebben bij imatinib (Glivec ®) 

en sunitinib (Sutent ®). Als zodanig is het 

eerder dit jaar al goedgekeurd in de VS 

(februari) en Japan (augustus).  

 

De goedkeuring van het middel voor mCRC 

maakt de weg vrij voor Bayer om een nieuw 

registratieverzoek in te dienen bij de EMA om 

het in Europa op de markt te mogen brengen 

voor de behandeling van GIST. Afhankelijk van 

het moment waarop Bayer dit verzoek 

daadwerkelijk indient en de snelheid waarmee 

dit verzoek wordt behandeld, zou de registratie 

van regorafenib als derdelijnsmiddel bij GIST in 

Europa ergens in de eerste helft van 2014 een 

feit kunnen zijn. 

 

 

Kijk voor (meer) actueel nieuws regelmatig 

op www.contactgroepgist.nl !! 

 

 

NFK-BERICHTEN 

 

In deze rubriek vindt u een selectie van 

nieuwsberichten vanuit de NFK. Nog veel meer 

nieuws is te vinden op de website van de NFK: 

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

 

 
 
Update Kanker.nl 
 

Informatie op maat via Kanker.nl 

Kanker. Wat betekent het voor mij als patiënt, 

of als naaste? Welke onderzoeken en 

behandelingen zijn er, welke ervaringen 

hebben andere mensen met dezelfde soort 

kanker, in dezelfde leeftijdscategorie, in 

dezelfde levensfase? Wat staat me te wachten? 

Op verschillende momenten zoeken mensen 

naar verschillende informatie. En via 

verschillende kanalen. Internet is daarbij een 

belangrijke informatiebron. Maar hoe weet je 

welke informatie betrouwbaar is, of hoe zorg je 

ervoor dat je alleen de informatie vindt, die 

relevant is voor jouw situatie? 

 

Niet wijzer of vrolijker van internet 

Linda: “Toen ik hoorde over de tumor, deed ik 

wat veel mensen doen. Ik ging via Google op 

zoek naar informatie en mensen met dezelfde 

diagnose. Surfend over het internet kwam ik er 

al snel achter dat ik daar niet wijzer van werd, 

en al helemaal niet vrolijker. Ik kwam op 

verschillende plekken terecht, betrouwbare en 

onbetrouwbare. Las verhalen die ik helemaal 

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


 

 September 2013 - 15 

niet wilde lezen, over mensen die dood gingen. 

Of Drika: “Ook ik ben internet meteen gaan 

afstruinen toen ik hoorde dat ik eierstokkanker 

had. Van deze informatie werd ik erg onrustig. 

Omdat ik het idee kreeg dat er niet zoveel 

overlevingskansen waren. Mijn kansen op 

herstel waren toen nog onzeker. Pas tijdens de 

operatie kon de exacte toestand onderzocht 

worden.”” Kortom: Hoe weet je welke 

informatie betrouwbaar is. En hoe ‘bescherm’ 

je jezelf tegen confronterende informatie of 

ervaringen die je op dat moment niet kunt of 

wilt behappen.  

 

 
 

Betrouwbaar en ‘gecontroleerd’ 

De e-patiënt wil meer: betrouwbare informatie, 

behandelingen of bijwerkingen kunnen 

vergelijken en de mogelijkheid om 

‘gecontroleerd’ te zoeken naar informatie die 

op dat moment relevant is, passend bij de 

eigen informatiebehoefte. Het onlangs 

gelanceerde informatieplatform en sociaal 

netwerk Kanker.nl probeert op deze nieuwe 

informatiebehoefte een antwoord te bieden. 

Het platform is een initiatief van KWF 

Kankerbestrijding, IKNL (Integraal 

Kankercentrum Nederland), IKZ (Integraal 

Kankercentrum Zuid) en NFK (Nederlandse 

Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties). In 

2010 zijn zij gestart met een verkenning van 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-

health en communities. Internationale 

platformen als PatientsLikeMe.com, 

Curetogether.com, Inspire.com en de 

MacMillan Cancer Community dienden als 

inspiratie. Het resultaat is een platform dat niet 

alleen een veilige omgeving biedt voor het 

delen van ervaringen, maar ook een podium 

voor betrouwbare medische informatie en 

organisaties. Hiervoor zijn criteria opgesteld. 

En bovendien kunnen bezoekers zelf aangeven 

in welke mate zij de informatie waarderen en 

of er informatie ontbreekt, waarmee de basis 

wordt gelegd voor betrouwbare user 

generated content. Informatie die verder gaat 

dan de behandeling en bijvoorbeeld ook helpt 

bij nazorg of het leren leven met kanker. 

 

Hoe werkt Kanker.nl 

De medische bibliotheek bevat informatie over 

ruim 50 kankersoorten, inclusief behandelingen 

en nazorg. Een semantische zoekmachine zorgt 

ervoor dat zoeken op bijvoorbeeld 

mesothelioom, ook de resultaten toont van 

borstvlieskanker of asbestziekte. Daarnaast 

kunnen bezoekers een profiel aanmaken. Voor 

iedereen zichtbaar, of alleen voor andere 

ingelogde deelnemers. Met een profiel kun je 

anderen zoals jij vinden. Een uitgebreid 

matchingssysteem helpt je om zelf te bepalen 

welke personen je wel of juist niet wilt vinden. 

Drika: “Ik vind het een meerwaarde dat je op 

Kanker.nl kunt zoeken naar mensen met 

overeenkomsten. Zelf vind ik leeftijd erg 

belangrijk, omdat jongeren met kanker te 

maken hebben met andere problemen. Op 

Kanker.nl. kun je heel gemakkelijk nieuwe 

mensen leren kennen die hetzelfde hebben 

meegemaakt; je verstuurt eerst een berichtje 

en al snel is het contact gelegd. Of je neemt 

deel in een discussiegroep. Uit 

lotgenotencontact haal ik energie om weer 

verder te gaan. Je staat er niet alleen voor en 

met deze steun kun je er weer tegen aan!” 

 

Beter voorbereid op gesprekken en beslissingen 

Kanker.nl helpt patiënten en naasten om zich 

beter voor te bereiden op gesprekken met 

behandelaars, maar ook op gesprekken met 

familie, werkgevers of vrienden. Nu kanker 

meer en meer een chronische ziekte wordt, 

ontstaan er nieuwe vraagstukken. De 

collectieve kennis en ervaring van 

(ex)kankerpatiënten is hierbij zeer waardevol. 

Zeker in de fases dat er minder contact (nodig) 

is met behandelaars. 

 

Nieuwe inzichten door koppelingen en 

onderzoek 

Het koppelen van kennis en ervaringen van 

(ex-)patiënten kan ook leiden tot nieuwe 
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inzichten, ideeën die buiten het platform 

verder kunnen worden onderzocht. Jeana Frost 

was drie jaar lang werkzaam voor 

PatientsLikeMe.com en achterhaalde 

bijvoorbeeld dat ALS-patiënten soms 

antidepressiva slikken, omdat die als bijwerking 

een droge mond geven. Dat heft de 

overvloedige speekselproductie op, waar ze 

veel hinder van hebben. Communities van 

patiënten kunnen dit soort zaken blootleggen. 

Frost werkt inmiddels nauw samen met het 

team van Kanker.nl en hoopt ook met 

Kanker.nl te komen tot nieuwe inzichten die 

patiënten, specialisten en onderzoekers verder 

kunnen helpen.  

 

Unieke combinatie 

De combinatie van betrouwbare medische 

content, een sociaal netwerk, de 

laagdrempelige werking (ontwikkeld samen 

met patiënten en ex-patiënten) en de brok 

techniek die nieuwe inzichten en informatie op 

maat mogelijk maakt, maakt Kanker.nl tot een 

uniek platform. Hoe completer je profiel, hoe 

meer informatie op maat je ontvangt. Over 

relevante onderzoeken, relevante lopende en 

nieuwe discussies, vergelijkbare deelnemers 

etc. Een platform met als doel om de kwaliteit 

van zorg en leven voor kankerpatiënten en hun 

naasten verder te verbeteren. 

 

 

Leefstijl heeft grote invloed op 

werking chemokuur 
 

‘Eten van grapefruit samen met kankermedicijn 

kan levensgevaarlijk zijn’ 

Het Erasmus MC bericht dat behandelaars 

onvoldoende rekening houden met 

persoonsgebonden zaken als voeding, roken 

en alternatieve middelen. Terwijl dit juist 

factoren zijn die invloed hebben op de 

effectiviteit van sommige anti-

kankermedicijnen en van chemotherapie.  

Het eten van vette voeding of van ‘gezonde’ 

grapefruit samen met sommige 

kankermedicijnen, kan leiden tot gevaarlijk 

hoge concentraties van de medicijnen in het 

bloed. Grapefruit kan ervoor zorgen dat 

enzymen in de lever tijdelijk minder goed 

werken, met als gevolg dat medicijnen minder 

goed afgebroken kunnen worden. Als gevolg 

hiervan kunnen medicijnspiegels verdubbelen, 

wat voor sommige medicijnen levensgevaarlijk 

kan zijn.  

 

Medicijn-concentraties in bloed meten 

‘En zo zijn er veel meer persoonlijke factoren 

die de werking van anti-kankermedicatie 

beïnvloeden en waar artsen en patiënten nu te 

weinig of geen rekening mee houden. Dat 

moet veranderen’, zegt prof.dr. Ron Mathijssen, 

internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in 

het Erasmus MC in zijn rede afgelopen 

september bij de aanvaarding van zijn ambt als 

hoogleraar Geïndividualiseerde Oncologische 

Farmacotherapie. ‘Het beste zou zijn de 

medicijn-concentraties in de bloedbaan 

regelmatig te meten. Doe je dit niet, dan is het 

toedienen van de medicatie als autorijden 

zonder snelheidsmeter. Je denkt dat je 130 rijdt, 

maar dat doe je mogelijk helemaal niet’, zegt 

Mathijssen.  

 

Sommige medicijnen niet op nuchtere maag 

Anti-kankergeneesmiddelen kunnen ook 

reageren op vet in de voeding. Sommige 

medicatie lost op in vet, bijvoorbeeld het 

middel lapatinib, wat gebruikt wordt tegen 

borstkanker. Het slikken van dit medicijn 

tijdens het eten van vette voeding 

verviervoudigt de blootstelling! ‘Patiënten 

wordt nu geadviseerd lapatinib op de nuchtere 

maag in te nemen. Door dit kostbare medicijn 

met voeding in te laten nemen zou je dus een 

forse kostenreductie kunnen bewerkstelligen.’  

 

Minder medicijn in het bloed door roken 

Leefstijl beïnvloedt ook de concentratie van 

anti-kankermedicatie. Roken bijvoorbeeld kan 

de bloedconcentraties verlagen. Mathijssen: 

‘Neem bijvoorbeeld patiënten die tegen 

darmkanker irinotecan krijgen en tegelijkertijd 

roken. Roken jaagt de lever aan, waardoor 

allerlei enzymen worden gestimuleerd om 

sneller te gaan werken. Ook gaan eiwitten die 

betrokken zijn bij de uitscheiding van 

irinotecan en haar afbraakproducten sneller 

werken. We hebben gemeten dat rokers een 40 

procent lagere spiegel van het medicijn in hun 

bloed hebben dan niet-rokers.’ 
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Leefstijl en voeding moet onderwerp worden in 

spreekkamer 

De kankerpatiëntenorganisaties pleiten ervoor 

dat leefstijl en voeding standaard een 

gespreksonderwerp wordt tussen behandelaar 

en patiënt. Zo kan de patiënt te weten komen 

of het verstandig is bepaalde voeding tijdens 

de behandeling achterwege te laten 

 

 

Het UVW - ook dát nog…  
door Trudi van Heijst 

 

Wat kom je tegen als je weer aan het werk 

gaat? 

Je bent ziek en je hoofd staat echt niet naar de 

baan die je - tijdelijk -  hebt moeten 

achterlaten. Maar er komt een dag dat die 

baan en je werkgever weer deel van je leven 

gaan uitmaken. Welke problemen kun je dan 

tegenkomen? Trudi van Heijst, tot 1 januari 

2012 jurist bij het UWV, geeft uitleg naar 

aanleiding van vragen van lotgenoten.  

 

Je werd ziek tijdens een dienstverband of 

tijdens het ontvangen van een WW-uitkering 

(WerkloosheidsWet). Vroeg of laat krijg je dan 

waarschijnlijk te maken met het UWV 

(Uitvoeringsinstituut Werknemers 

Verzekeringen). Gedurende de eerste twee 

ziektejaren, om precies te zijn gedurende 104 

weken, heeft de werkgever het loon 

doorbetaald (ten minste 70%) of is na een 

periode de WW-uitkering gewijzigd in een 

uitkering op grond van de Ziektewet (ZW-

uitkering of ziekengeld). 

 

Aanvraag WIA   

Ben je na die eerste 104 weken nog steeds 

geheel of gedeeltelijk ziek, dan kan het zijn dat 

je recht hebt op een uitkering op grond van de 

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

(WIA). Een WIA-uitkering moet je aanvragen. 

Als het goed is, zal het UWV daarover een 

bericht sturen, waarin ook wordt verteld hoe je 

dat moet doen. Als je een aanvraag hebt 

ingediend, krijg je een oproep om bij een 

verzekeringsarts te komen. 

 

Het onderzoek door de verzekeringsarts  

De verzekeringsarts beoordeelt of er als gevolg 

van de ziekte beperkingen zijn om te werken, 

maar vooral ook of er mogelijkheden zijn om 

te werken. De verzekeringsarts baseert zich 

daarbij op gegevens van de bedrijfsarts of de 

ziektewetarts, de behandelend artsen, maar 

vooral ook op de indruk die hij (of zij) zelf van 

je krijgt en van wat je hem vertelt. De indruk 

die de verzekeringsarts opdoet tijdens het 

gesprek kan heel bepalend zijn voor diens 

oordeel. Doe je daarom nooit beter, stoerder, 

sterker voor dan je bent. Het is geen 

sollicitatiegesprek!  

 

Vermeld alle klachten en beperkingen 

Vermeld al de klachten en beperkingen die je 

ondervindt: tijdens het werk dat je misschien 

alweer doet bij de werkgever, gewoon thuis in 

het huishouden of bij de eigen verzorging. Als 

je alweer gedeeltelijk werkt bij de werkgever en 

je doet alleen lichte werkzaamheden, of je 

productie is minder per uur dan voordat je ziek 

werd, zeg dat dan. Geef ook aan hoe lang je 

nodig hebt om (thuis) uit te rusten voordat je 

weer tot iets anders in staat bent. 

 

Klachten om rekening mee te houden 

Een paar jaar geleden hebben de artsen van 

het UWV ingezien dat na bestralingen, 

chemokuren en ingrijpende behandelingen als 

bijvoorbeeld een stamceltransplantatie, er 

langdurig klachten kunnen blijven bestaan, 

zoals ernstige vermoeidheid, oog- en 

longklachten. Er is een afspraak om daar 

rekening mee te houden bij de beoordeling. 

Als je deze klachten of nog andere hebt, noem 

ze dan en geef aan welke beperkingen je 

daarvan ondervindt. De verzekeringsarts kan 

informatie inwinnen bij de behandelend artsen, 

na jouw toestemming. Eventueel kun je zelf die 

informatie opvragen en daarbij mogelijk een 

beetje sturen, door jouw behandelend arts(en) 

duidelijk te maken welke problemen jou 

beperken.  

 

Arbeidskundig onderzoek  

Als de verzekeringsarts zich een beeld heeft 

gevormd, maakt hij een rapportage en stuurt 

die naar de arbeidsdeskundige voor een 

arbeidskundig onderzoek. Indien de 

verzekeringsarts van mening is dat jij - al dan 

niet tijdelijk - niet tot arbeid in staat bent, 

wordt er geen arbeidskundig onderzoek 

gedaan. Ben je volgens de verzekeringsarts wel 
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tot arbeid in staat, dan volgt er een oproep bij 

de arbeidsdeskundige. Die oproep en de 

beslissing die dan genomen wordt, wordt in 

een volgend artikel besproken.  

 

 

NIEUWS VANUIT ANDERE ORGANISATIES 

 

The GIST Cancer Journal 
door Lift Raft Group (persbericht) 

 

The Lift Raft Group (LRG), de overkoepelende 

wereldwijd opererende organisatie van GIST-

patiëntenverenigingen, heeft een medisch-

wetenschappelijk tijdschrift specifiek gericht op 

GIST aangekondigd.  

 

In het komende najaar verschijnt de 1
e
 GIST 

Cancer Journal. Het is de bedoeling dat het 

tijdschrift ieder kwartaal verschijnt. Het 

Engelstalige tijdschrift is na de verschijning ook 

online te bekijken via de interactieve website 

www.thegistcancerjournal.org.  

 

Voor meer informatie wordt tevens verwezen 

naar de website van LRG: 

www.liferaftgroup.org  

 

 

VERHALEN VAN LEDEN 

 

Vervolgbijdrage van Peter 
door Peter Gombeir 

 

Gers Pardoel sloot mijn 

zomer af. Op Marktrock 

Poperinge. Al jaren de afsluit 

van de zomervakantie. 

Vroeger betekende dit de 

laatste uitstap voor het weer 

naar school gaan. Een 

opwarmertje, want iedereen 

was er. Even bijpraten. En 

feesten. Het was een leuke show. Niet echt 

mijn ding. Maar hij nam me mee. Naar Rome 

en Parijs. Op zijn bagagedrager. Onderweg een 

broodje bakpao. Het moet allemaal kunnen.  

 

Het was een mooie zomer. Veel uitstapjes. 

Zelfs even in Nederland geweest. Niet naar 

Amsterdam, dat hebben we al wel gehad. Nee, 

een roadtrip. Breda. Arnhem. Haarlem. Een 

beetje een ongewone keus misschien. Er zijn 

ongetwijfeld grotere klassiekers. Vreemd hoe 

België en Nederland zo dicht bij liggen, maar 

toch zo ver af. Het begon al in Breda. Compleet 

andere architectuur. Wel gezellig. Het was 

marktdag. Dezelfde sfeer als bij ons, al was het 

met een ander accent.  

 

We reisden door naar Arnhem. Voor Market 

Garden. Ja, de Tweede Wereldoorlog. Imposant. 

Maar toch raar, hoe weinig ermee gedaan 

wordt. Wij zijn hier grootse musea gewend, 

indrukwekkende sites en monumenten, vooral 

dan rond de Eerste Wereldoorlog. Niet in 

Arnhem. Een klein bezoekerscentrum in de 

schaduw van de brug. Ingetogen. Misschien 

past dit wel beter bij dit verhaal. Eén groot 

museum een paar kilometer verderop. Maar 

ook dit was heel anders dan wij gewoon zijn. 

Zat goed in elkaar.  

 

Van Arnhem naar Haarlem. Langs Amsterdam, 

zei de TomTom. Vreemd, hoe breder de weg, 

hoe trager we moesten rijden. Daar ga je dan, 

op een lege zesvaksbaan aan 90 per uur. Geen 

idee wat het idee hierachter is. Raar volkje, die 

Nederlanders. Met een slakkengangetje 

kwamen we aan. De reden van het bezoek? 

Museummaandag in Teylers. Het zal wel een 

Nederlandse feestdag zijn, dachten we. 

Waarom anders een activiteit organiseren op 

maandag. Niet dus. Zeer weinig volk. Kon ook 

moeilijk anders, iedereen was aan het werk. 

Wel amusant. En wat een museum. Moet je 

zeker eens bezoeken. 

 

Belgen blijven Belgen. Dus zochten we nadien 

de nodige terrasjes op. Om Belgisch bier te 

bestellen, noblesse oblige. Fijn dat de 

Nederlanders een inhaalbeweging maken en 

een goede biersmaak kweken. ’s Avonds 

dronken we nog een blonde Leffe op het 

marktplein. De klokken van de kerk luidden 

een half uur aan een stuk. Iets van een signaal 

dat de stadspoorten gingen sluiten vroeger. 

We kregen het serieus op onze heupen. Ook 

omdat het de laatste avond van de trip was. 

Gezellig mijmeren over wat bijna achter de rug 

was. De meneer die met de drankjes kwam, 

begon in het Engels tegen ons. Hij dacht dat 

we Denen of Zweden waren. Hij schrok zich 

een hoedje toen wij hem in vloeiend 

http://www.thegistcancerjournal.org/
http://www.liferaftgroup.org/
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Nederlands – of wat daar in onze contreien 

voor doorgaat – antwoordden. Tja, dat heb je 

met ons dialect. Vreemd hoe België en 

Nederland zo dicht bij liggen, maar toch zo ver 

af. 

  

 

Ervaringsverhaal 
door Jasper Smit 

Ik ben Jasper 

Smit, bijna 23 

jaar oud en ben 

geboren en 

getogen in 

Almelo. In het 

dagelijks leven 

werk ik in een 

Leerwerktraject 

binnen het 

speciaal onderwijs als Grafisch Medewerker in 

Almelo, een erg leuk en creatief beroep. Naast 

mijn werk maak ik in mijn vrije tijd websites als 

hobby en ben ik fanatieke supporter van 

Heracles Almelo, de plaatselijke voetbalclub 

hier in de stad. Ik ben, na er één jaar ertussen 

uit te zijn geweest, weer blij dat ik me heb 

aangesloten bij Contactgroep en hoop weer 

verder te gaan waar we zijn gebleven in 2011. 

Vooral lol maken en lief en leed samen te 

kunnen delen. 

 

Mijn ervaringsverhaal begint in 2004 toen mijn 

ziekteperiode begon. 

In 2004 is op een röntgenfoto van mijn longen 

geconstateerd dat er twee ‘bolletjes’ onderin 

mijn linkerlong zaten. Door het Twenteborg 

Ziekenhuis in Almelo werd verteld dat dit niets 

ernstigs kon zijn, omdat longkanker bij 

kinderen en jongeren niet voorkwam, we 

werden naar huis gestuurd met het advies 

enkele maanden te wachten en dan een 

nieuwe foto te laten maken. Mijn ouders 

vonden dit een slecht idee en hebben 

aangedrongen op een Second Opinion in een 

academisch ziekenhuis. Zo zijn we 

terechtgekomen bij de longarts van het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. 

Longarts Dr. Bert Arets van het WKZ vond het 

ook geen goed idee om enkele maanden te 

wachten met het maken van een nieuwe foto. 

In overleg is besloten om een CT-scan onder 

narcose te laten verrichten en gedurende die 

scan een biopt te nemen van de ‘bolletjes’.  

 

Tijdens het maken van de CT-scan onder 

narcose (op 13 september 2004) opperde de 

radioloog dat het verstandig zou zijn om niet 

alleen de longen te scannen, maar mijn hele 

lichaam. Tijdens deze scan werd een tumor van 

ongeveer 10 cm in mijn maag gezien. Op 18 

september 2004 is er een biopt uit de tumor in 

mijn maag genomen. Enkele dagen later, op de 

dag dat André Hazes is overleden, 23-09-2004, 

kregen we de uitslag van de genomen biopten. 

Het stond onomstotelijk vast dat de tumor in 

mijn maag een GIST-tumor was. Er werd ons 

beknopt uitgelegd wat GIST-kanker was en dat 

het bij kinderen in Nederland nog niet eerder 

geconstateerd was. In het UMC Utrecht (waar 

het WKZ onderdeel van is) hadden ze geen 

ervaring met GIST bij kinderen. Het advies was 

om me te laten behandelen in het Emma 

Kinderziekenhuis (onderdeel van het AMC 

Amsterdam). 

 

Een week later werd ik opgenomen in het 

Emma Kinderziekenhuis, hier hebben ze als 

eerste een kijkoperatie uitgevoerd 

(gastroscopie) om te inspecteren hoe de tumor 

in mijn maag er uitzag. Tevens hebben ze een 

stukje weefsel uit de tumor genomen om naar 

het lab te sturen. Mijn artsen, Dr. Arnauld 

Verschuur (kinderoncoloog) en Prof.dr. Daniël 

Aronson (kinderchirurg), hebben ons het 

behandelplan uitgelegd. In eerste instantie zou 

er een maagoperatie volgen om de primaire 

tumor te verwijderen. Na revalidatie zou het 

deel van mijn linkerlong worden weggenomen 

waarin de ‘bolletjes’ zaten. In eerste instantie 

gingen de artsen ervan uit dat de hele maag 

verwijderd moest worden. Tijdens de operatie 

(op 28 oktober 2004) bleek dat er ongeveer 

70% van mijn maag weggenomen moest 

worden. Dit stuk was de onderkant van de 

maag, en hierbij is ook een stuk darm 

weggehaald. De verwijderde tumor had een 

doorsnede van 10 cm. 

 

Veertien dagen later, op 11 november 2004, 

was ik goed hersteld van de maagoperatie en 

werd de longoperatie uitgevoerd. Tijdens deze 

operatie is de onderkwab van mijn linkerlong 

weggenomen. Op een MIBG-scan en een PET-
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scan werd geconstateerd dat ik ongeveer 20 

metastases in mijn lever had en dat er zich een 

paraganglioom (stabiel met 1 haard in de 

aortaboog met niet-verhoogde catecholamine) 

achter het borstbeen bevond. 

 

 
 

Om de metastases in mijn lever te behandelen 

moest ik Glivec slikken. Van 2004 tot 2006: 1 

maal daags 500 mg en sinds 2006 2 maal 

daags 400 mg. Vanwege de Glivec is mijn 

situatie al bijna zeven jaar stabiel. Momenteel 

heb ik dus nog een paraganglioom achter mijn 

borstbeen en twee chondromen. Door Dr. 

Verschuur is mijn situatie gekenmerkt als een 

‘Carney’s Triad’, een extreem zeldzaam 

syndroom. 

 

Huidige situatie 

Toen ik achttien jaar werd kon ik niet meer 

onderzocht worden op de afdeling 

Kinderoncologie van het Emma Kinder-

ziekenhuis, en verder is Dr. Arnauld Verschuur 

in een ziekenhuis in Marseille te Frankrijk gaan 

werken. Ik heb toen het besluit genomen om 

mij onder behandeling te laten stellen van 

Prof.dr. Winette van der Graaf van het 

Universitair Medisch Centrum St. Radboud in 

Nijmegen. Hier wordt om de zes maanden een 

MRI-scan gemaakt. De uitslagen zijn elke keer 

erg positief en ik zie de toekomst vol 

vertrouwen tegemoet. 

 

 

Alpe d’HuZes 2013 
door Jack Asselbergs 

 

Vorig jaar heb ik verslag gedaan van Alpe 

d’Huzes, ik beklom de berg op een tandem, dit 

werd mogelijk gemaakt door de stichting 

2climb2raise die dit in 2012 voor de eerste keer 

organiseerde. 

 

De stichting heeft daarna Dries van Agt en mij 

gevraagd ambassadeur van de stichting te 

worden. Het bestuur wilde naast een persoon 

met landelijke uitstraling ook graag iemand  

die zelf als patiënt heeft meegefietst en 

daardoor een goed invoelingsvermogen heeft 

van wat de deelnemers moeten doorstaan. 

Bovendien heb je als voorzitter van een 

kankerpatiëntenorganisatie goede ingangen in 

deze wereld en daar heeft het bestuur 

behoefte aan. Dries heb ik tijdens mijn verblijf 

nog ontmoet, hij verkocht er zijn boek “Op 

weg naar Alpe d’Huez”, de opbrengst was voor 

KWF. 

 

 
 

Begin juni ben ik in mijn functie van 

ambassadeur met de nieuwe groep 

deelnemers meegegaan naar Frankrijk, 

wederom een heel bijzondere ervaring, mooi 

en emotioneel met allemaal lotgenoten met 

hun eigen verhaal. Sommige deelnemers zaten 

in een cruciaal stadium maar wilden per sé 

deze uitdaging nog meemaken. Allemaal 

geweldige kanjers. We waren met een 

gezelschap van ongeveer 80 personen, 

deelnemers, familie, bestuursleden. Net als 

vorig jaar hadden we een hotel voor onze 

groep alleen en zagen we in de week dat we er 

waren weer een prachtig proces van mensen 

die intens naar elkaar toe groeiden omdat we 

allemaal, patiënt  en naasten, ervaringen delen, 

lotgenoten in optima forma! 

 

De klimtocht voor onze groep was op 

donderdag 6 juni. De dag ervoor kon ook 

geklommen worden maar ook gelopen. Ik had 

er tevoren geen moment aan gedacht om deze 
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keer te gaan lopen maar op dinsdag besloot ik 

dat wel te doen. Op die dag was de crematie 

van onze secretaris Cees Hilhorst, ik dacht die 

dag natuurlijk veel aan hem, Els en dochters. En 

ik voelde de drang de alpenreus wandelend te 

beklimmen, uit respect voor Cees en voor al 

onze lotgenoten die overleden zijn en zij die 

het heel zwaar hebben. 

 

 
 

Ik kocht in het KWF Kankerbestrijding centrum 

in het Palais des Sports in Alpe d’Huez kaarsjes 

die medewerkers de volgende dag in de 21 

bochten zouden plaatsen. Dan heb je het over 

vele honderden kaarsjes! Je kunt op een kaartje 

een tekst schrijven dat op het houdertje wordt 

geplakt. Ik koos voor een bepaalde bocht, daar 

had ik een bepaalde herinnering aan tijdens de 

fietstocht van vorig jaar. Met een aantal 

familieleden van lotgenoten die de volgende 

dag zouden klimmen zijn we omhoog gegaan, 

wat verderop ben ik met een bestuurslid van 

2climb2raise alleen verder gegaan omdat we 

ons eigen (hogere) tempo wilden lopen. In 

bocht 7 heb ik mijn kaarsjes opgezocht, een 

heel emotioneel moment. 

 

 
 

Na enkele minuten zijn we doorgegaan en 

voelde ik een ongekende wilskracht en energie 

in me. In een hoog tempo zijn we daarna 

verder gegaan, we hebben maar 1 x gerust en 

na 3 uur en 10 minuten kwamen we na de 15 

kilometer tocht over de meet. Een enorm 

hoogteverschil in eigenlijk dezelfde tijd als een 

wandeltempo op het vlakke. Maar boven was 

het licht wel echt uit bij me…. 

 

Maar het was een pracht ervaring, ook om te 

zien dat een 67-jarige gelijk op kan lopen met 

een gezond iemand die 20 jaar jonger is. 

Geheime krachten, dat ervaart iedereen die 

deze monsterberg probeert te bedwingen. 

Want je doet het misschien een beetje voor 

jezelf, maar je denkt toch vooral aan anderen 

die je mist, aan dierbaren, lotgenoten, vrienden 

die je door kanker kwijt bent geraakt. En je 

hoopt wat van je energie over te brengen aan 

mensen die het heel zwaar hebben met hun 

ziekte. Dat alles geeft je een enorme wilskracht 

om je doel te bereiken. 

 

Als je ook zo’n ervaring (en dan in dit geval op 

de tandem) wilt meemaken, geef je op bij 

www.2climb2raise.nl. Ik zou het leuk vinden 

volgend jaar ook een GIST-lotgenoot in onze 

groep te mogen ontmoeten. Je wordt medisch 

begeleid, het is een manier om te ontdekken 

dat je ondanks je ziekte toch tot zo’n prestatie 

in staat kunt zijn, dat is goed voor je 

zelfvertrouwen. 

 

 

U heeft ongetwijfeld ook een boeiend 

(ervarings)verhaal! Schroom niet om dit voor 

de volgende nieuwsbrief in te zenden via 

info@contactgroepgist.nl 

 

 

FOTO-IMPRESSIE CONTACTDAG 2014 

 

Tot slot in deze nieuwsbrief een sfeer-

impressie van de 10
e
 Contactdag op 21 

september jl. in Soestduinen in de vorm van 

een aantal foto’s en een gedicht (uit de HDI-

workshop). Met een record van 135 

aanwezigen was de dag een groot succes! 

 

De komende weken zullen op de website 

(www.contactgroepgist.nl) inhoudelijke 

verslagen geplaatst worden van de plenaire 

lezingen en workshops.  

http://www.2climb2raise.nl/
mailto:info@contactgroepgist.nl
http://www.contactgroepgist.nl/
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Angst voor Parijs. 

 

Stel je voor: datgene waar jij bang voor bent, 

kon gevangen worden 

en bewaard worden in Parijs. 

Dán zou je de moed hebben om 

overal in de wereld te gaan. 

Alle richtingen van het compas 

staan voor je open, 

behalve de graden oost of west 

van het echte noorden, 

die leiden naar Parijs. 

Toch, je zou niet 

je tenen durven 

planten op de lijn van de stadsgrens. 

Je zou niet werkelijk 

op een bergrug willen staan, 

mijlen ver, en aanschouwen hoe de lichten van 

Parijs 

aangaan in het vallen van de nacht. 

Alleen maar om aan de veilige kant te zijn, 

besluit je om maar helemaal 

weg te blijven uit Frankrijk. 

Maar dan lijkt het gevaar zelfs 

te dicht bij die grenzen, 

en je voelt 

dat het bange deel van jezelf weer de hele 

wereld bedekt. 

Je hebt een vriend nodig 

die je geheim leert kennen en zegt: 

“Bezoek eerst Parijs.” 

 

                                Truman M. Cooper 
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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 

Laurens van Bavel 

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
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