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IN DEZE NIEUWSBRIEF   

 

 Bestuursmededelingen 

 Contactdag 2013 

 Medisch nieuws 

 NFK-berichten 

 Nieuws vanuit andere organisaties 

 Verhalen van leden 

 Colofon 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

We hebben drukke tijden 

achter de rug vanaf de laatste 

nieuwsbrief van eind januari. 

We waren op 2 februari  

aanwezig met een stand op 

de Wereldkankerdag die in 

het UMC St. Radboud werd 

georganiseerd. We hebben 2 

prachtige nieuw ontworpen 

modern ogende banieren en vlaggen laten 

maken.  

 

In onze bestuursvergadering van 18 februari 

kregen we van de penningmeester bericht dat 

er in 2013 weer subsidie wordt ontvangen van 

KWF, zij het met een 10% korting omdat we in 

2012 nog niet voldeden aan de voorwaarden  

onze statuten aan te passen, we nog geen 

vrijwilligershandboek hadden en de 

patiëntervaringen nog niet werden 

gedocumenteerd.  Ronald heeft de eerste 

contouren van de 10e contactdag geschetst. 

Besloten wordt het bestuur van Sarcoma.nl uit 

te nodigen voor een overleg. Er wordt door 

Jack teruggekoppeld naar aanleiding van de 

nieuwjaarsbijeenkomst van de 

patiëntenkoepels en een bijeenkomst over de 

overheveling van medicijnen. Ton vertelt over 

de ontwikkelingen binnen de NFK. De 

ledenraadpleging is medio februari uitgezet 

door de NFK. Laurens heeft aangegeven na zijn 

eerste bestuurstermijn in 2014 te gaan stoppen, 

hij is naast huisarts ook scan-arts en nu ook 

benoemd in de regionale toetsingscommissie 

euthanasie. De werkbelasting wordt te groot 

om bestuurslid te blijven. Hij gaat op zoek naar 

een collega-arts als opvolger. 

 

Peter Gombeir heeft zich bereid verklaard vaste 

rubriekschrijver te worden voor de nieuwsbrief. 

Op 20 februari zijn de overeenkomsten van 

samenwerking ondersteunende diensten 2013 

met de NFK getekend.  Het betreft het 

onderbrengen bij de NFK  van het financieel 

beheer en de financiële administratie van de 

contactgroep, het ledenbeheer en het gebruik 

maken van door de NFK ontwikkelde ICT 

infrastructuur. Ook is een overeenkomst 

gesloten met NonProfit Support voor het 

samenstellen van de jaarrekening 2012 en de 

accountantsverklaring. De uit deze 

overeenkomsten voortvloeiende kosten 

worden vergoed via de subsidie van KWF. 

 

In maart ontving de contactgroep een gift van 

de stichting GIST (opgericht door Jeroen Pit). 

 

Op 11 maart is bij de NFK een gesprek tussen 

bestuur en overige vrijwilligers geweest, vanuit 

het bestuur is een toelichting gegeven over het 

gevoerde beleid en de voornemens, er is 

gepraat over de invulling van de 

lotgenotendag en de rol van enkele vrijwilligers 

daarbij en tot slot over de rol en ervaringen 

van de vrijwilligers met specifieke taken. Een 

plezierige en uiterst constructieve bijeenkomst, 

we zijn blij met al deze gemotiveerde 

vrijwilligers. Tijdens de contactdag wordt 

wederom een gesprek met het bestuur 

georganiseerd voor belangstellende 

lotgenoten. 

 

Op 19 maart zijn de statuten aangepast bij 

onze notaris overeenkomstig de wensen van 

KWF. Deze aanpassingen betreffen de 

bestuurstermijnen en maximale zittingstermijn, 

de functies van voorzitter, secretaris en 

penningmeester mogen niet verenigbaar  zijn 

en geen van de bestuurders mag met een 

ander bestuurslid een familieband hebben. 
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Onder familieband wordt verstaan bloed- of 

aanverwanten tot en met de 2e graad en de 

hoedanigheid van echtgenoot,  geregistreerd 

partner of andere levensgezel. 

 

Van Novartis kregen we in april het bericht 

over een mooie bijdrage voor het realiseren 

van een marketing- en communicatieplan. In 

de betreffende overeenkomst zijn de 

bestaande gedragscodes ten aanzien van 

onafhankelijkheid van bedrijf en contactgroep 

van toepassing. Het resterende bedrag wordt 

betaald uit de subsidie van het Fonds 

PGO/VWS. We hopen eind van dit jaar dit 

strategisch plan beschikbaar te hebben. 

 

Jack heeft de jaarlijkse Patiëntorganisatiedag 

van Roche bijgewoond,  deze keer  als thema 

“achterbanraadpleging”. Een boeiende dag 

met goede sprekers en vooral weer een 

gelegenheid ervaringen uit te wisselen en te 

netwerken. 

 

In de bestuursvergadering van 24 april is 

Gerard van Oortmerssen benoemd tot 

algemeen bestuurslid vanaf 1 mei. We zijn blij 

met deze ervaren bestuurder. Ik verwijs naar 

zijn introductie verderop. Jack zal 24-26 mei 

een bijeenkomst in Berlijn bijwonen als lid van 

de werkgroep bijwerkingen van Sarcoma 

Patients Euronet (SPAEN). Jack en Gerard gaan 

in oktober naar het jaarcongres van SPAEN  in 

Londen.  De kosten van deze bijeenkomsten 

worden vergoed door SPAEN. Op 24 mei 

vertegenwoordigt Gerard ons op het congres 

“wat worden we wijzer van genetisch testen”, 

georganiseerd door het Erfocentrum. Ton gaat 

in juni namens het bestuur naar het GIST 

congres van New Horizons in Miami, de kosten 

worden door de organisatie vergoed. Het 

rooster van aftreden van het bestuur wordt 

vastgesteld. Vanwege de statutenwijziging 

mogen de functies van voorzitter, secretaris en 

penningmeester niet meer worden 

gecombineerd, vanwege de ziekte van Cees 

nam Jack hem waar. Besloten wordt dat Ton als 

vicevoorzitter de officiële stukken tekent als 

secretaris, Jack blijft het inhoudelijke werk 

doen tot er een opvolger is. Met teleurstelling 

is kennis genomen van het besluit van het 

bestuur van Sarcoma.nl om niet in te gaan op 

onze uitnodiging tot een overleg tot nadere 

kennismaking en eventuele afspraken tot 

afstemming. Besloten wordt voorlopig geen 

nieuwe poging te doen. De voorbereiding van 

de contactdag verloopt voorspoedig, alle 

sprekers hebben toegezegd, fijn is dat 2 

lotgenoten op deze 10e editie bereid zijn iets 

te vertellen over hun ervaringen met GIST en 

onze contactgroep. De datum van 21 

september wordt definitief vastgelegd met 

Soesterduinen. We gaan proberen een 

opvolger te vinden voor Peter die tijdelijk 

penningmeester is en met wie de afspraak is 

gemaakt dat er vanaf 2014 een  definitieve 

invulling van de vacature komt. Verder is Cees 

al geruime tijd uitgeschakeld, in overleg met 

Cees gaan we nu een opvolger zoeken. De 

jaarrekening is in concept gereed, onze 

financiën zien er goed uit. Gonny bedanken we 

voor haar prima ondersteuning aan Peter voor 

de administratie.  

 

Het concept-jaarverslag heeft als opzet de 

instemming van het bestuur. Jack heeft een 

vrijwilligershandboek opgesteld, het bestuur is 

blij met dit document waarin alle belangrijke 

uitgangspunten, regels, richtlijnen, structuur, 

organisatiezaken, functiebeschrijvingen, 

vrijwilligersbeleid, telefoonnummers en e-

mailadressen van bestuursleden en andere 

vrijwilligers, overzichten van onze landelijke en 

internationale netwerken zijn verzameld en 

gebundeld. Elke vrijwilliger ontvangt het 

handboek als informatiebron, het document 

zal regelmatig geactualiseerd worden. Het 

boek is een subsidievoorwaarde van KWF.  

 

De  ledenraadpleging is positief verlopen, de 

samenwerking met de NFK was uitstekend, 

dank aan de medewerkers van de NFK die dit 

hebben verzorgd, de rapportage zal de 

volgende vergadering worden geagendeerd, er 

wordt vooraf met de NFK gesproken over 

verbeterpunten. Er hebben zich enkele 

personen gemeld voor niet-bestuurlijk 

vrijwilligerswerk. Omdat de ledenraadpleging 

geanonimiseerd is, kunnen we hen niet 

rechtstreeks benaderen. Wellicht kan dit via de 

NFK. Dit wordt uitgezocht.  
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Paul van Kampen heeft als vrijwilliger medische 

informatie op 25 april een bijeenkomst over de 

overheveling van medicijnen bijgewoond, er 

zijn heel weinig klachten meer, de deelname 

aan de monitor van de Stichting Eerlijke 

Geneesmiddelen valt tegen. Het bestuur heeft  

ook besloten Paul voor te dragen tot lid van de 

Participatiegroep Geneesmiddelen van de NFK. 

Deelname van de contactgroep vinden we van 

belang, er wordt gesproken over  de werkwijze 

van het College van Zorgvoorzieningen bij het 

eventueel schrappen van dure medicijnen, de 

kosteneffectiviteit van oncolytica etc. Het is een 

platform waar relevante informatie wordt 

gedeeld en de mogelijkheid bestaat een geluid 

te laten horen dat verder door kan klinken in 

de beleidsdiscussie. We zijn verheugd in deze 

overleggroep te zitten ook vanwege de 

specifieke medicinatie die bij GIST aan de orde 

is. 

 

Graag dank ik mijn bestuursgenoten en onze 

vrijwilligers voor hun inzet, hopelijk vinden we 

nog enkele lotgenoten om ons met raad en 

daad bij te staan. Graag wijs ik op de oproep 

voor een nieuwe penningmeester en een 

secretaris. 

 

 

Enkele weetjes uit ons jaarverslag 

2012 
door Jack Asselbergs 

 

 Het totaal aantal leden bedroeg per 1 

januari 2012 246 personen, op 31 december 

2012 waren dat er 283. Onder hen zijn er 23 

afkomstig uit Belgie, 2 uit Noorwegen, 1 uit 

Duitsland,  1 uit Portugal, 1 uit Italie, 1 uit 

Zwitserland. Er kwamen afmeldingen van 12 

personen, meestal vanwege overlijden, er 

meldden zich 49 nieuwe leden aan. We hadden 

een netto groei van 37 leden, een groei 

percentage van rond de 15%! 

 

 Verder heeft de contactgroep een aantal 

donateurs die met een jaarlijkse donatie hun 

sympathie tot uitdrukking willen brengen. Op 1 

januari 2012 bedroeg dat aantal 40, op 31 

december 2012 waren dat er 39. 

 

 Van het bestuur van 6 personen zijn er 4 

GIST patiënt. 

 

 We hebben per 31 december 10 vrijwilligers 

met een structurele taak, 6 bestuursleden en 

daarnaast 4 vrijwilligers voor specifieke taken, 

forumbeheer/financieel beheer, eindredactie 

nieuwsbrief, informatievoorziening medische 

zaken, organisatie contactdag. Daarnaast zijn 

er enkele vrijwilligers voor ad hoc taken, met 

name voor de contactdag. 

 

 In 2012 werden bij ons bestuurslid 

medische zaken (arts)  49 vragen ingediend. 

Gerangschikt naar de aard van de vraag waren 

er 37 van medisch inhoudelijk/individueel 

beleid aard, 7 over bijwerkingen van 

medicijnen, 4 van algemene aard (trial, 

vergoeding, medicinatie) en 1 over een second 

opinion.  

 

 80% van onze leden zijn aangesloten op het 

besloten ledenforum. Dit heeft een strikt 

vertrouwelijk karakter, het is verboden eigen 

inloggegevens aan een ander te geven en 

berichten met derden te delen, dit is in strijd 

met de privacy regels; overtreding leidt tot 

royement. 

 

 In 2012 zijn op het forum  260 onderwerpen 

geplaatst met  in totaal 2529 reacties. 

 

 In 2012 waren er op onze website 16.075 

bezoekers (in 2011: 14.911, in 2010: 10.881). De 

bezoekers kwamen o.a. uit de volgende landen: 

Nederland 14.473, Belgie 831, USA 214, 

Noorwegen 68,  Zwitserland 52, Spanje 33, 

Duitsland 32, Frankrijk 32 en Portugal 30. 

 

 

Terugblik Wereldkankerdag 2013 
door Peter Verhaagen 

 

Zaterdag 2 februari organiseerde het Radboud 

Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO) 

opnieuw een vrij toegankelijke informatiedag 
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over kanker, de Wereldkankerdag. Wij als 

Contactgroep GIST waren met een eigen stand 

vertegenwoordigd. 

 

 
 

Er waren in totaal zo'n 50 stands, deels van 

patiëntenverenigingen en veel van het RUCO 

zelf. Tientallen vrijwilligers en medewerkers van 

het Radboud ziekenhuis boden voorlichting 

aan de ruim 3000 bezoekers, waaronder 

opvallend veel kinderen. Daarnaast waren er 

een groot aantal rondleidingen naar b.v. het 

Laboratorium pathologie, Nuclaire 

geneeskunde en de Operatiekamers. 

 

Enkele van onze eigen Contactgroepleden 

brachten onze stand een kort bezoek. Verder 

konden wij voorlichtingsmateriaal over GIST 

uitreiken en toelichten. 

De sfeer op de dag was geanimeerd en goed, 

kennelijk voorziet zo'n dag in een behoefte. 

 

Gonny Panis en Peter Verhaagen, die onze 

stand verzorgden, waren ook tevreden en 

voldaan. Bij een soortgelijke volgende 

gelegenheid zouden wij als contactgroep weer 

aanwezig moeten zijn. 

 

 

Ledenraadpleging 
door Jack Asselbergs (bron: rapportage NFK) 

 

Het KWF stelt in één van haar subsidie-

voorwaarden dat een kankerpatiënten 

organisatie die binnen ons profiel valt een keer 

per twee jaar een ledenraadpleging dient te 

houden. De resultaten ervan worden bij het 

jaarverslag bijgevoegd. 

Eerder hebben we een ledenraadpleging 

gehouden, die is in eigen beheer gemaakt. 

Wij hebben de NFK gevraagd deze raadpleging 

voor ons te verzorgen. De NFK is bezig met het 

project raadpleging leden- en achterban. 

Deelnemers daaraan zijn naast ons nog 16 

ledenorganisaties. De vragenlijsten zijn door de 

NFK gemaakt, het Nederlands Instituut voor 

Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) 

heeft er advies over gegeven. Een 

onafhankelijk onderzoek heeft als belangrijk 

voordeel dat het objectief is en de resultaten 

niet gekleurd zijn. 

 

Ella Visserman en Riet van Dijk van de NFK 

hebben de raadpleging voor ons verzorgd. 

Uitgangspunt van de raadpleging  is dat de 

anonimiteit van de respondenten is 

gewaarborgd, wij hebben geen inzage gehad 

in de namen van de leden die eraan hebben 

deelgenomen, reacties zijn niet terug te leiden 

naar herkenbare personen. 

 

Medio februari zijn de vragen  uitgezet onder 

de leden, daarna zijn de resultaten  door de 

NFK verwerkt en geanalyseerd waarna de 

rapportage in de 2e week van april is 

uitgebracht aan ons bestuur.  

 

Wij hebben nu een goed inzicht van wat onze 

leden vinden van de informatievoorziening en 

dienstverlening die wij bieden. De resultaten,  

leerpunten en adviezen gaan wij nader 

bespreken binnen het bestuur waarna we dat 

ook nog gaan doen met de NFK.  Natuurlijk 

gaan we de zaken die verbetering behoeven 

aanpakken. De rapportage zal ter kennis 

worden gebracht van KWF zoals vereist. 

 

Wij zijn de leden die hebben meegedaan aan 

het onderzoek  erkentelijk voor hun deelname 

en hun grote betrokkenheid. Liefst 52% van het 

totaal aantal leden dat is benaderd heeft 

gereageerd, dat is in verhouding een prima 

resultaat,  bij een dergelijke respons kan 

gesproken worden van een onderzoek dat een 

representatief beeld van de totale ledengroep 

weergeeft. 
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Er zijn bij de opmerkingen die leden konden 

plaatsen ook enkele direct aan het bestuur 

gerichte vragen gesteld, ook hebben enkele 

leden aangegeven interesse te hebben in ad 

hoc vrijwilligerswerk. Omdat het onderzoek 

geanonimiseerd was kunnen wij deze leden 

niet benaderen. Wij vragen de betreffende 

leden daarom zich rechtstreeks tot het bestuur 

te richten via info@contactgroepgist.nl 

Hieronder worden de conclusie en 

samenvatting van het rapport letterlijk 

weergegeven. 

 

Conclusie  

Over het algemeen zijn de leden en donateurs 

van de Contactgroep GIST tevreden over de 

belangenbehartiging, de informatievoorziening 

en het lotgenotencontact dat de 

patiëntenorganisatie aan haar leden en 

donateurs biedt.  

 

Samenvatting 

De Contactgroep GIST heeft een raadpleging 

uitgevoerd onder haar leden. 139 leden 

hebben een ingevulde vragenlijst 

geretourneerd, dit is 52% van de leden van de 

Contactgroep GIST. In de raadpleging zijn 

algemene vragen gesteld en vragen over 

belangenbehartiging, informatievoorziening en 

lotgenotencontact.  

 

De meeste respondenten hebben de 

Contactgroep GIST leren kennen via internet. 

Daarnaast zijn respondenten over de 

Contactgroep GIST geïnformeerd door 

voornamelijk hun behandelend arts en door 

vrienden, familie of kennissen. Reden om lid te 

worden van de Contactgroep GIST was voor de 

meeste respondenten de informatiebehoefte. 

Lotgenotencontact, belangenbehartiging en 

solidariteit werden ook door ruim een kwart 

van de respondenten genoemd.  

 

De Contactgroep GIST wordt door de grootste 

groep respondenten getypeerd als een 

betrokken, persoonlijke, zichtbare, kritische, 

deskundige, bereikbare organisatie en als een 

organisatie voor alle leeftijden.  

 

Aan de respondenten is gevraagd hoe de 

Contactgroep GIST belangen behartigt. De 

grootste groep respondenten geeft aan dat de 

Contactgroep GIST hun belangen goed of 

voldoende behartigt op de thema's normen 

vanuit patiëntenperspectief, transparantie en 

zorgverbetering, concentratie van zorg, 

beschikbaarheid geneesmiddelen en 

hulpmiddelen en meer regie in onderzoek. Wat 

betreft de thema's arbeidsparticipatie voor 

mensen met kanker, versterken van eigen regie 

en zelfmanagement is door de meeste 

respondenten aangegeven dat zij niet weten 

hoe hun belangen op deze thema's worden 

behartigd door de Contactgroep GIST.  

De meeste respondenten geven aan dat zij niet 

weten hoe de Contactgroep GIST gebruik 

maakt van de kanalen voor 

belangenbehartiging. Het gebruik van kanalen 

als overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars 

worden door ruim een kwart van de 

respondenten als goed of voldoende  

benoemd. Bijna driekwart van de respondenten 

vindt dat de eigen patiëntenorganisatie goed 

of voldoende wordt gebruikt als kanaal voor 

belangenbehartiging.   

 

De inhoud van de folder en de nieuwsbrief van 

de Contactgroep GIST vinden de meeste 

respondenten goed of voldoende. Bijna alle 

respondenten lezen de nieuwsbrief.  

De meerderheid van de respondenten vindt 

dat de Contactgroep GIST in de nieuwsbrief 

goed of voldoende aandacht besteedt aan de 

thema's informatie uit het bestuur, nieuws uit 

eigen regio, ervaringen van patiënten en/of 

naasten, interviews met zorgverleners en/of 

deskundigen, medische informatie, nieuwe 

ontwikkelingen, kwaliteit van zorg, 

transparantie van zorg, ingezonden stukken en 

boeken en publicaties. De meerderheid van de 

respondenten geeft aan dat zij niet weten of 

de Contactgroep GIST voldoende aandacht 

besteedt aan juridische zaken, politieke 

ontwikkelingen en preventie. Ongeveer vijftien 

procent van de respondenten vindt dat de 

Contactgroep GIST matig aandacht besteedt in 

de nieuwsbrief aan kwaliteit van zorg, 

transparantie van zorg, juridische zaken, 

politieke ontwikkelingen en preventie. 
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Een derde van de respondenten geeft de 

voorkeur aan een papieren versie van de 

nieuwsbrief. Ook een derde heeft voorkeur 

voor uitsluitend een digitale versie. Daarnaast 

prefereert een derde van de respondenten een 

papieren versie én een digitale versie.  

 

Bijna een kwart van de respondenten bezoekt 

de website van de Contactgroep GIST wekelijks, 

ruim een kwart maandelijks en bijna de helft 

minder dan eens per maand. Een klein aantal 

respondenten bezoekt de website nooit. De 

meeste websitebezoekers zijn van mening dat 

ze de informatie die ze zoeken goed of 

voldoende kunnen vinden.  

 

De landelijke dag, het e-mailcontact en het 

forum worden door een groot aantal 

respondenten gebruikt om ervaringen uit te 

wisselen met lotgenoten. Relatief minder wordt 

door de respondenten gebruik gemaakt van 

telefonisch contact. Degenen die gebruik 

maken van het lotgenotencontact vinden het 

nagenoeg allemaal voldoende of goed. 

Voor ruim driekwart van de respondenten was 

de reden om naar de landelijke dag te gaan de 

interessante inhoud. Daarnaast was voor 

driekwart het contact met lotgenoten (ook) 

een reden om naar de landelijke dag te gaan.  

 

Een op de tien respondenten ging (ook) naar 

de landelijke dag om zijn verhaal te kunnen 

vertellen. Van diegenen die de landelijke dag 

hebben bezocht, was nagenoeg iedereen 

tevreden over de inhoud, het contact met 

lotgenoten en over de mate waarin zij hun 

verhaal konden vertellen. De helft van de 

respondenten die niet naar bijeenkomsten 

komt, geeft aan hieraan geen behoefte hebben. 

Daarnaast vond een derde de afstand te groot. 

Een derde was door ziekte verhinderd. 

Van degenen die vinden dat er een landelijke 

contactdag georganiseerd moet worden, geeft 

driekwart aan dat deze eens per jaar gehouden 

moet worden. Eén op de tien wenst de 

landelijke contactdag twee maal per jaar. Eén 

op de vijf heeft geen behoefte aan landelijke 

contactdagen.   

 

Aan de respondenten is gevraagd om tips voor 

de Contactgroep GIST:   

 Ga zo door!  

 Treed meer naar buiten! 

 Meer over beginstadium behandeling. 

 Meer afstemming met buitenlandse 

GIST-contactgroepen 

 

 

Introductie nieuw bestuurslid 
door Gerard van Oortmerssen 

 

Per 1 mei jl. ben ik 

toegetreden tot het 

bestuur van de 

Contactgroep GIST en 

daarom wil ik me graag 

via de nieuwsbrief aan u 

voorstellen. Ik ben 

Gerard van Oortmerssen, 

68 jaar, getrouwd met 

Irene, wij hebben samen 

drie kinderen en vier kleinkinderen (zeer 

binnenkort verwachten we nummer 5).  

 

Ik heb mijn hele leven in de research gewerkt, 

eerst in de maritieme research (dat ging 

bijvoorbeeld over schepen, boorplatforms, 

olie- en gaswinning op zee) en vanaf 1991 in 

de ICT (dus computers en internet). Hoewel ik 

de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt 

ben ik nog actief als zelfstandig adviseur en 

deeltijd hoogleraar aan de Universiteit van 

Tilburg. De snelle ontwikkeling van de 

informatietechnologie en van het internet 

fascineert me en ik geniet ervan om met mijn 

studenten hiermee bezig te zijn. Een andere 

fascinatie van mij is Afrika. Sinds een aantal 

jaren ben ik betrokken bij projecten in Zambia, 

waar internet wordt gebruikt om ontwikkeling 

in dorpen op het platteland te stimuleren en ik 

adviseer universiteiten in Namibië, Zambia en 

Congo. 

 

Mijn eerste kennismaking met de ziekte GIST 

was rond 2005, toen een jongere collega van 

mij de diagnose GIST kreeg. Hij was een paar 

jaar eerder geopereerd aan een tumor in de 

dunne darm die niet als GIST was herkend (in 
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die tijd was de ziekte nog nauwelijks als 

zodanig bekend) en hij bleek metastasen in de 

lever te hebben. Met Flivec heeft hij nog 6 jaar 

een normaal leven kunnen leiden, in 2008 heeft 

hij mij als directeur opgevolgd, maar helaas is 

hij inmiddels overleden. In 2007 is een jongere 

broer van mij na een maagbloeding 

geopereerd aan een tumor in de maag. GIST 

was de diagnose, en in 2009 werd ik zelf 

geveld door een hevige maagbloeding. Toen is 

er echter niets gevonden en met wat staalpillen 

knapte ik weer snel op. Toen een jaar later de 

bloedingen weer begonnen werd een tumor in 

mijn maag gevonden. Het bleek ook GIST te 

zijn. Na een succesvolle operatie knapte ik 

gelukkig weer snel op, ik was net op tijd weer 

op de been om de bruiloft van mijn jongste 

dochter bij te kunnen wonen. Op die bruiloft 

ontmoette ik een vriend van mijn nieuwe 

schoonzoon, en ook hij bleek aan GIST te lijden. 

Allemaal wel heel toevallig, als je bedenkt dat 

GIST toch een zeldzame ziekte is. 

 

Omdat ook mijn broer GIST had met exact 

dezelfde mutatie in het PDGFRA-gen rees het 

vermoeden dat er sprake is van erfelijkheid. Er 

bestaat een familiale vorm van GIST. 

Wereldwijd zijn er 12 families bekend die 

hieraan lijden. Nader onderzoek in het Antoni 

van Leeuwenhoek ziekenhuis wees echter uit 

dat het niet om die familiale variant gaat. Het 

onderzoek is op dood spoor terecht gekomen, 

hoewel toeval bijna uitgesloten lijkt.  

 

Begin dit jaar ben ik lid geworden van de 

Contactgroep en al snel zag ik dat één van de 

leden dezelfde achternaam heeft als mijn 

moeder. Ik heb contact met hem opgenomen 

en we zijn er achter gekomen dat we 

inderdaad (verre) familie van elkaar zijn. Een 

nieuwe aanwijzing dat erfelijke factoren een rol 

spelen. Het lidmaatschap heeft zo voor mij al 

heel snel zijn waarde bewezen. Maar ook het 

onderlinge contact via het internetforum vind 

ik bijzonder waardevol en ik zie uit naar de 

eerstvolgende contactdag waar ik persoonlijk 

kennis hoop te maken met een aantal van jullie 

waar ik me via internet al verbonden mee voel. 

 

Ik vind het een voorrecht om me als 

bestuurslid in te mogen zetten voor de 

Contactgroep en ik hoop vooral mijn ervaring 

met nieuwe technologie nuttig te kunnen 

maken. Ik denk dat we als patiënten met elkaar 

waardevolle informatie kunnen verzamelen die 

de wetenschap verder kan brengen. Ik denk 

daarbij bijvoorbeeld aan de rol van erfelijke 

factoren zoals in mijn eigen geval, of aan 

bijwerkingen van medicijnen.   

 

Genoeg over GIST! Ik geniet van elke dag die 

me gegeven is en heb ook nog hobby’s: 

tekenen/schilderen, naar muziek luisteren, 

fietsen en zwemmen. 

 

Ik zie uit naar de samenwerking in het bestuur 

en met de leden van de Contactgroep! 

 

 

Vacatures Penningmeester en 

Secretaris  

Welke lotgenoot wil met ons meedoen???? 

 

Vacature Penningmeester 

We zijn op zoek naar een nieuwe 

penningmeester, onze huidige penningmeester 

Peter Verhaagen heeft bij zijn aantreden 

aangegeven dit werk gelet op zijn leeftijd tot 

uiterlijk 2014 te willen doen. 

 

Tot de taak van de penningmeester behoren 

met name de volgende zaken: 

 Verantwoordelijk voor het opstellen 

van de begroting en jaarrekening 

 Verantwoordelijk voor het aanvragen 

van de jaarlijkse subsidie bij het KWF 

Kankerbestrijding en het Fonds 

PGO/VWS 

 Het informeren van het bestuur over 

de financiële stand van zaken 

 Het deelnemen aan de 

bestuursvergaderingen (5x per jaar) 

 

Ter informatie: het financieel beheer en de 

financiële administratie wordt verzorgd door 

de NFK. Dit ontlast de taak van de 

penningmeester aanzienlijk. 
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Als u belangstelling heeft kunt u contact 

opnemen met onze penningmeester Peter 

Verhaagen of voorzitter Jack Asselbergs (zie 

colofon voor contactgegevens). 

 

Vacature Secretaris  

Onze huidige secretaris Cees Hilhorst is 

vanwege zijn ziekte niet in staat het 

secretariaat te vervullen, dit wordt al enige tijd 

waargenomen door de voorzitter. 

 

Tot de taak van de secretaris behoren met 

name de volgende zaken: 

 

 Verslaglegging bestuursvergaderingen 

(5 x per jaar) 

 Opstelling jaarverslag 

 Correspondentie 

 Bijhouden van het archief 

 

Ter informatie: de ledenadministratie en 

postverwerking wordt verzorgd door de NFK. 

Dit ontlast de taak van de secretaris aanzienlijk. 

 

Als u belangstelling heeft kunt u contact 

opnemen met voorzitter Jack Asselbergs 

(voorzitter@contactgroepgist.nl)  

 

 

CONTACTDAG 2013 

 

Aankondiging 2e Lustrum 
door Ronald Postma 

 

Dit jaar zal de contactdag voor de 10e maal 

gehouden worden, het 2e lustrum alweer. Hoe 

naar de ziekte GIST ook is, toch zijn we blij met 

de contactdagen. Voor mij zelf wordt dit de 8e 

contactdag en iedere dag was weer een 

bijzondere ervaring. Dit jaar zal de locatie weer 

net als vorig jaar de Soesterduinen zijn. Het 

wordt uiteraard weer een informatieve en 

gezellige dag, maar omdat dit ons 2e lustrum 

wordt willen we er ook een feestelijk tintje aan 

geven. 

 

Wat we gemerkt hebben is dat er bij de laatste 

contactdagen steeds minder animo was voor 

het diner, dit heeft ons doen besluiten om het 

dit jaar anders te doen. De lunch wordt 

uitgebreider en het diner is komen te vervallen. 

In plaats daarvan krijgt een ieder bij vertrek iets 

lekkers mee voor onderweg. 

 

Ook dit jaar zijn we er in geslaagd om een 

mooi programma te maken. Als het weer ons 

goed gezind is dan wordt het vast een 

prachtige dag. In de los bijgevoegde 

aankondiging/uitnodiging staat hoe u zich 

kunt aanmelden. Ik kijk uit om u te ontmoeten 

op 21 september! 

 

De Contactdag 2013 vindt plaats op zaterdag 

21 september! De locatie is net als afgelopen 

jaar: 

 

Congres- en Vergadercentrum 

“De Soester Duinen” 

Soesterbergsestraat 188 

3768 MD Soest 

 

 
Voor het programma en wijze van aanmelding 

verwijzen wij u naar de separate uitnodiging 

die met deze nieuwsbrief is meegestuurd.  

 

Wij hopen u in grote getale te treffen op 21 

september a.s. in Soest! 

 

 

MEDISCH NIEUWS 

 

Bloedonderzoek kan een vollediger 

beeld opleveren van kankermutaties 

dan biopsie 
door Paul van Kampen (bewerkte vertaling) 

 
Bij onderzoek naar Bayer´s medicijn Stivarga 

(regorafenib) bij GIST-patiënten hebben 

wetenschappers vastgesteld dat met een 

eenvoudige bloedtest vaker GIST-mutaties 

aangetoond konden worden dan bij biopsie 

het geval was. Dit is in april dit jaar bekend 

mailto:voorzitter@contactgroepgist.nl
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gemaakt op een bijeenkomst van de American 

Association for Cancer Research. Deze 

ontdekking zou in de toekomst kunnen 

bijdragen tot een meer op de individuele 

patiënt afgestemde behandeling en tot een 

beter begrip van de ziekte. 

 

Het onderzoek stond onder leiding van Dr. 

George Demetri, directeur van het Ludwig 

Center van het Dana-Farber Cancer Institute en 

de Harvard Medical School. Hij gaf aan dat nu 

de behandeling van kanker zich steeds meer 

richt op de genetische oorzaken van de ziekte, 

onderzoekers behoefte hebben aan betere 

middelen om vast te kunnen stellen welke 

mutaties een patiënt precies heeft. Het kan zijn 

dat via de momenteel gebruikelijk methode, 

biopsie, niet alle aanwezige mutaties 

aangetoond worden. Zelfs binnen een en 

dezelfde tumor kunnen immers al op 

verschillende plaatsen verschillende mutaties 

aanwezig zijn. De nieuwe bloedtest, de 

BEAMing technologie genaamd, is in staat een 

completer beeld te geven van de mutaties bij 

een patiënt, door onderzoek van vrij DNA in 

het bloed, afkomstig van de tumoren. 

 

Aan het onderzoek namen patiënten mee met 

uitgezaaide GIST die geen baat meer hadden 

bij imatinib (Glivec) en sunitinib (Sutent). In de 

trial kregen zij regorafenib (Stivarga) 

toegediend. Onderzoekers analyseerden zowel 

DNA uit tumorweefsel (biopten) als 

bloedmonsters van de deelnemende patiënten. 

 

Dr. Demetri verwachtte aanvankelijk dat met de 

nieuwe methode alleen de oorspronkelijke 

mutaties vastgesteld zouden kunnen  worden, 

maar niet de secundaire mutaties die ontstaan 

waren na behandeling met imatinib en sutent. 

Uit de resultaten bleek dit laatste echter wel te 

kunnen, en zelfs aanzienlijk beter dan bij 

biopsie: bij slechts 12% van de biopten konden 

secundaire mutaties worden aangetoond, 

terwijl dit bij het bloedonderzoek in 48% het 

geval was. 

 

Met de nieuwe techniek kunnen middels één 

eenvoudige bloedtest verschillende 

kankergerelateerde mutaties van verschillende 

tumoren tegelijk opgespoord worden, terwijl 

dit bij een biopsie niet het geval is. Een 

incompleet beeld van de mutaties bij een 

bepaalde patiënt kan nu in sommige gevallen 

een optimale behandeling in de weg staan. De 

nieuwe techniek ondervangt dit. 

 

Een beperking van de techniek is dat alleen 

gevonden kan worden waarnaar men zoekt, nl. 

de bekende mutaties, en dat het zich niet leent 

voor het ontdekken van andere, nog 

onbekende kankergenererende mutaties. 

 

Dr. Demetri verwacht dat de nieuwe techniek 

een positief gevolg kan hebben voor 

toekomstige trials, omdat het nu beter 

mogelijk wordt te begrijpen welke rol de 

verschillende mutaties precies spelen bij de 

verloop van de ziekte. Uiteindelijk zou de 

nieuwe techniek ook een deel kunnen worden 

van de standaardprocedures bij de 

behandeling van GIST-patiënten. 

 

 

NFK-BERICHTEN 

 

De Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 
een vervolgverhaal (4) 
door Ton Jansen 

 

De NFK en de Contactgroep GIST (CGG) raken 

steeds meer met elkaar verbonden. In de 

vorige nieuwsbrieven heb ik uiteengezet hoe 

de NFK haar positie “in het veld” opnieuw 

bepaalde, hoe de onderlinge samenwerking en 

samenhang toenam en hoe er een afdeling 

ondersteunende taken werd opgezet onder 

leiding van Pieter Houwers. Inmiddels worden 

diverse taken voor de CGG in het bureau van 

de NFK uitgevoerd en ik mag wel zeggen tot 

onze steeds grotere tevredenheid. De 

postverwerking, de telefoonafhandeling, de 

ledenadministratie, het financieel beheer, het 

drukken en verzenden van de nieuwsbrief, de 

ledenraadpleging, het wordt allemaal door de 

NFK verzorgd. De inhoudelijke, 

organisatorische en bestuurlijke zaken blijven 

in handen van bestuur en vrijwillige 
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medewerkers van onze Contactgroep. Door zo 

de CGG en onze collega-instellingen te 

ondersteunen levert de NFK een onmisbare 

bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van 

alle kankerpatiëntenorganisaties. Wij hopen 

dat de afdeling ondersteunende taken zich 

verder zal ontwikkelen en bestendigen. De 

begeleidingsgroep waarvan in de vorige 

Nieuwsbrief sprake was, is nog maar één maal 

bijeen geweest en heeft dus nog niet veel 

kunnen doen. De tijd zal leren welke nuttige 

functie de groep nog kan vervullen. 

 

De nauwe verbondenheid van CGG en NFK 

wordt steeds meer wederkerig. Wij van onze 

kant raken, mede vanuit de invalshoek van 

‘kleine’ patiëntenorganisaties in toenemende 

mate betrokken bij de strategie- en 

beleidsdiscussies van de NFK. De hele 

positioneringdiscussie, waarvan ik in eerdere 

Nieuwsbrieven verslag deed, is begeleid door 

een begeleidingsgroep waarvan onze 

Contactgroep deel uit maakte. De positieve 

resultaten van het proces zijn mede te danken 

aan de begeleidingsgroep die voor een 

inhoudelijke inbreng en een breed draagvlak 

kon zorgen doordat zij bestond uit 

representanten van alle soorten 

patiëntenorganisaties.  

 

De taak van de groep is inmiddels beëindigd, 

maar door de goede ervaringen is er 

ondertussen een nieuwe groep in het leven 

geroepen die aandacht zal geven aan de relatie 

NFK en KWF. 

 

De nieuwe subsidieregeling die het KWF voor 

de kankerpatiëntenorganisaties in het leven 

heeft geroepen heeft weliswaar duidelijkheid 

gebracht, maar ook enige wrevel opgewekt 

door het dwingende en het hoge gehalte aan 

bureaucratie. Het heeft verbazing gewekt dat 

het subsidieverzoek voor de afdeling 

ondersteunende taken van de NFK werd 

afgewezen, terwijl daarmee nou juist tot stand 

gebracht werd waar het KWF zo op 

aangedrongen had: bundeling van krachten en 

samenwerking tussen de 

kankerpatiëntenorganisaties. Het is de NFK 

opgevallen dat het KWF zich steeds meer 

profileert als “de beweging” voor de 

kankerpatiënten en daarmee ontstaat er steeds 

meer overlap met de NFK. Nu staan zowel NFK 

als KWF vanuit verschillende invalshoek en met 

verschillende taken voor één het hetzelfde doel. 

Het ligt dan ook voor de hand om na te gaan 

op welke punten samenwerking mogelijk is.  

 

Dat is in de loop van vorig jaar voor de 

besturen van KWF en NFK aanleiding geweest 

contact met elkaar op te nemen.  Enkele 

gesprekken tussen de voorzitter van de NFK, 

de heer Werner en de bestuurder van het KWF 

de heer Rudolfi hebben er toe geleid dat er 

een traject is gestart waarin een nauwere 

samenwerking tussen de beide organisaties 

onderzocht zal worden. Zo’n traject moet met 

alle zorgvuldigheid omgeven zijn. Je moet heel 

goed weten welke taken je uitvoert, 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 allen 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 niet alleen externe 

deskundigheid ingeschakeld, maar er is onder 

meer een zo geheten Participatiegroep 

Positionering ingesteld, die tijdens het gehele 

traject geregeld bijeenkomt, de gang van 

zaken volgt en adviezen geeft.  

 

De participatiegroep staat onder leiding van de 

NFK-voorzitter, Jos Werner, de directeur, een 

bestuurslid en vertegenwoordigers van 

patiëntenorganisaties, waaronder de 

Contactgroep GIST. Het proces is nu een 

maand of vijf gaande. Dat heeft een document 

opgeleverd met als titel: “Gezamenlijke 

toekomstvisie KWF Kankerbestrijding – NFK” 

met als ondertitel “Minder kanker, meer 

genezing, betere kwaliteit van leven”. Dit 

document is in de Algemene Ledenvergadering 

van 17 april behandeld en met algemene 

stemmen aangenomen. We kunnen verder op 

de ingeslagen weg, waar zeker nog wel enkele 

obstakels overwonnen moeten worden, maar 
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de wil tot samenwerken is aanwezig en 

daarmee het vertrouwen in een goed resultaat, 

vroeg of laat. 

 

Er is nog een voorbeeld te noemen van goede 

samenwerking met de NFK. Toen wij de 

subsidietoekenning kregen van het Fonds PGO 

van het ministerie van VWS  was daar niet 

alleen het bedrag dat wij aangevraagd hadden 

voor onze activiteiten, maar ook nog € 18.000 

in de vorm van een ‘voucher’, te besteden aan 

een samenwerkingsproject met andere 

patiëntenorganisaties.  

 

Wij hadden de menskracht en de tijd niet om 

een zinvol project te bedenken en daarvoor 

partners te zoeken. Om deze middelen voor 

het goede doel niet verloren te laten gaan 

hebben wij onze voucher ter beschikking 

gesteld van projecten van anderen waarbij de 

NFK een coördinerende rol vervulde. Alle 

werkzaamheden (administratieve rompslomp) 

die daarvoor nodig waren heeft de NFK 

verricht.  De voucher van de CGG wordt 

besteed  aan het project Arbeidsparticipatie 

Chronisch Zieken.  

 

In totaal hebben 8 patiëntenorganisaties een 

voucher ingediend voor dit project en daarmee 

is voor 2013 het totaalbudget  144.000  euro 

beschikbaar. Concreet heeft men twee 

projecten op stapel staan. Een betreft een 

online cursus Effectief Communiceren op je 

werk met HIV en het andere project wordt 

omschreven als ´Profiel en randvoorwaarden 

inzet van ervaringsdeskundige professionals`. 

Inhoudelijk hebben we verder met deze 

projecten weinig van doen , feit is dat we met 

onze voucher projecten van anderen mede 

mogelijk hebben gemaakt en daar gaat het om. 

 

Ons verhaal over samenwerking, NFK en KWF 

wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

Verder vindt u in deze rubriek 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 

 

Aanbevelenswaardig is ook een abonnement, 

gratis via e-mail, op het E-zine Jij: 

http://fd8.formdesk.com/nfk/jij_abonnement 

 

 

In gesprek met de initiatiefnemers 
van Levend Echt 
door Annemaret Bouwman (foto: Jolanda Bot) 

 

 “Het moet een CD worden met een positieve 

insteek. Iets moois, iets goeds, iets authentieks” 

 

Dennis van den Heuvel en Jan Anton van der 

Graaf: twee mensen met een passie voor 

muziek. Dennis heeft lymfklierkanker in een 

chronische vorm, Jan Anton is gezond. Allebei 

willen ze iets maken wat mensen raakt. Iets 

moois, iets goeds, iets authentieks. Een CD 

door en voor kankerpatiënten. 

 

Dennis: “Drie jaar 

geleden ging ik 

naar de huisarts. Ik 

was erg moe, maar 

had ook andere 

klachten. De dokter 

onderzocht me en 

zei: ‘Hier klopt iets 

niet. Je lever zit wel 

erg ver naar links, 

en ook je maag zit 

hoger dan 

normaal’. Bleek ik 

een tumor van 17 

cm doorsnede in mijn lichaam te hebben! Een 

non-hodgkin lymfoom, net onder mijn aorta. 

Kwestie van pappen en nathouden, want 

genezen kan ik niet meer.” 

 

Natuurlijk ben ik boos geweest en heb ik me 

machteloos en verdrietig gevoeld, maar die 

fase heeft niet lang geduurd. Ik ben van nature 

een optimist en zat betrekkelijk snel weer in 

mijn kracht. Mijn motto is: je gaat nog niet 

http://www.nfk.nl/overdenfk/recent_nieuws
http://fd8.formdesk.com/nfk/jij_abonnement
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dood als je kanker hebt, je gaat pas dood als je 

doodgaat. En ik realiseer me: wil ik nog mooie 

dingen wil doen, dan moet ik ze nú doen. 

Anders is het te laat”.  

 

CD maken 

Ook Jan Anton wil iets positiefs doen, iets waar 

hij zich met hart en ziel voor kan inzetten. Dit 

was de reden dat hij een paar jaar geleden 

ontslag nam als programmamanager bij een 

groot telecombedrijf en een eigen 

muziekstudio begon. Muziek is zijn grote 

liefde: hij speelt al 25 jaar gitaar, geeft les en 

speelt in een band.  

Jan Anton: “Ik heb getwijfeld of het wel een 

goed besluit was, maar toen ik Dennis 

ontmoette, viel alles op zijn plaats. Hij kwam 

voor gitaarles, maar dat bleek hij eigenlijk niet 

nodig te hebben. Hij speelt even goed als ik, 

haha. Tijdens een van die lessen vertelde hij me 

dat hij kanker heeft en een liedje voor zijn 

dochter Eva had geschreven. Ik heb hierboven 

een studio en dacht: daar wil ik iets mee doen. 

Later heb ik hem voorgesteld het breder te 

trekken en een CD voor en door 

kankerpatiënten te maken”. 

 

Verbinden 

Dennis: “Sinds ik ziek ben, heb ik veel mensen 

leren kennen. Via de Lymfeklierkanker 

Vereniging Nederland, waar ik in een 

werkgroep zit en via kanker.nl waar ik nauw bij 

betrokken ben. Daarnaast heb ik ook diverse 

artiesten leren kennen. Het begon met Thomas 

Acda. Ik had een keer contact met hem 

gezocht omdat zijn muziek me raakt. Bij 

bepaalde liedjes van hem word ik altijd 

emotioneel. Tijdens een songwriting weekend 

heb ik samen met hem en Huub van der Lubbe 

het liedje geschreven dat Jan Anton net 

noemde. Ik wil graag iets moois voor mijn 

dochter Eva nalaten, iets waarin ik haar vertel 

wat zij voor mij betekent”. 

 

Via Thomas en Huub leerde Dennis weer 

andere artiesten kennen. En op een gegeven 

moment kwamen er twee werelden bij elkaar – 

die van kanker en die van muziek. Dat was kort 

nadat hij via Facebook gevraagd had wie er 

mee wilde werken aan de CD. Binnen een week 

hadden  zich vijftien muzikanten aangemeld. 

 

Puur 

Dennis: “Sommige kankerpatiënten zetten hun 

gedachten en gevoelens op papier. In de vorm 

van een gedicht bijvoorbeeld. Jan Anton en ik 

kennen songwriters die van een klein 

krabbeltje een lied, of van een lied een song 

kunnen maken. En topmuzikanten die er iets 

speciaals van kunnen maken. Iedere 

kankerpatiënt die de behoefte heeft zich te 

uiten of iets na wil laten, kan meedoen. Zolang 

het maar puur is en Levend Echt”. 

Jan Anton: “Ik geloof heel erg in de 

verbindende en helende kracht van muziek. 

Muziek raakt en biedt troost. Voor de één is 

het Bach, voor de ander André Hazes. Een CD 

gemaakt door en voor kankerpatiënten kan 

heel waardevol zijn: voor de deelnemers zelf, 

maar ook voor hun naasten of voor lotgenoten. 

De bedoeling is dat iedere deelnemer zijn of 

haar eigen stuk vertolkt. Een nieuw liedje of 

een bestaand liedje dat veel voor hem of haar 

betekent. Het moet een CD worden met een 

positieve insteek. Iets moois, iets goeds, iets 

authentieks”.  

 

Achtbaan 

Dennis: “Veel mensen zijn enthousiast en we 

krijgen van alle kanten hulp aangeboden. Ook 

ontstaan de wildste ideeën. Er komt 

momenteel zóveel op ons af, dat het voelt 

alsof we in een achtbaan zitten. Of boven op 

een vulkaan staan die elk moment kan 

uitbarsten. Daarom maken we nu even pas op 

de plaats. Om goed na te denken wat we wèl 

en niet willen. Ook zijn we bezig een stichting 

op te richten. De opbrengst van de verkoop 

van de CD gaat weer terug in de stichting. Daar 

kunnen we dan weer nieuwe projecten van 

betalen”. 

 

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie op www.levend-

echt.nl of www.facebook.com/EchtLevend. Of 

stuur een mail naar info@levend-echt.nl 

 

 

http://www.levend-echt.nl/
http://www.levend-echt.nl/
http://www.facebook.com/EchtLevend
mailto:info@levend-echt.nl
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Zorgstandaard kanker in de maak 
We praten er al een paar jaar over maar in 

2013 is het zover: IKNL, KWF Kankerbestrijding 

en NFK ontwikkelen een zorgstandaard kanker. 

Het doel: het realiseren van optimale kwaliteit 

in de oncologische zorg. Dit gebeurt door het 

bevorderen en concretiseren van 

samenwerking tussen professionele disciplines 

onderling en tussen professionals en patiënten, 

zodat er een integrale zorgketen ontstaat. 

Het oncologische zorgveld is multidisciplinair 

en complex. Samenwerken en afstemmen is 

nodig om de gewenste kwaliteit van zorg te 

bieden aan mensen met kanker. Dit is extra 

belangrijk gezien de groei van het aantal 

kankerpatiënten.  

  

Organisatie 

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), 

KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK) hebben het initiatief genomen om deze 

zorgstandaard te realiseren.  Er is een 

stuurgroep en twee werkgroepen (inhoud & 

organisatie en zelfmanagement & individueel 

zorgplan) opgericht, waarin behalve de drie 

initiatiefnemers ook direct betrokken 

beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. 

 

Planning en autorisatieprocedure 

Vanuit professioneel en patiëntenperspectief 

zijn veel richtlijnen en kwaliteitscriteria 

beschikbaar die als bouwstenen voor de 

zorgstandaard kunnen dienen. De 

voorbereiding, inventarisaties en verkenningen 

zijn gedaan.  De komende maanden wordt de 

zorgstandaard daadwerkelijk ontwikkeld. Na de 

autorisatiefase streven partijen ernaar de 

zorgstandaard op Wereldkankerdag 2014 te 

lanceren. 

 

 

Help mee subsidieaanvragen 

beoordelen voor kankeronderzoek 
KWF Kankerbestrijding zoekt 15 nieuwe leden 

voor de Patiënten Advies Commissie 

Onderzoek (PACO). Wilt u uw ervaringskennis 

inzetten voor beter onderzoek? Meld u aan. 

De Patiënten Advies Commissie Onderzoek 

(PACO) beoordeelt vanuit patiëntenperspectief 

alle subsidieaanvragen voor klinisch onderzoek. 

In klinisch onderzoek wordt de werkzaamheid 

en veiligheid van nieuwe behandelingen 

onderzocht. De beoordeling van de PACO 

wordt meegenomen in de eindbeoordeling 

door KWF Kankerbestrijding.  

 

Lid PACO: ‘De tijdsinvestering is de moeite 

waard, je ziet dat onze adviezen meegenomen 

worden door de onderzoekers.’  

 

Aanmelden of vragen? 

Hebt u interesse, neem dan voor 8 juni contact 

op met Anneloes Roelofsen, 

beleidsmedewerker KWF Kankerbestrijding, tel: 

020-570 0655 of email: 

aroelofsen@kwfkankerbestrijding.nl. Op 3 juli 

is er een training. In augustus is de eerste 

ronde beoordelingen.  

 

 

Hoe blijven je gewicht en conditie zo 

goed mogelijk bij kanker? 
Als je door kanker en de behandelingen zieker 

wordt, is het moeilijk om je conditie op peil te 

houden en op gewicht te blijven. Een nieuwe 

brochure biedt info en tips speciaal voor wie 

niet meer kan genezen. Een bestaande 

brochure geeft info over ondervoeding die 

voor iedereen met kanker van belang is. 

Ongeveer de helft van de mensen die kanker 

hebben, krijgt te maken met ondervoeding. 

Door ondervoeding kun je de behandelingen 

minder goed doorstaan en minder 

ondernemen. Tijdige signalering en 

behandeling van ondervoeding voorkomt 

complicaties en trager herstel.  

 

Brochure 'Gewichtsverlies als kanker' niet kan 

worden genezen 

De nieuwe brochure 'Gewichtsverlies als kanker 

niet kan worden genezen' geeft info over 

oorzaken van onbedoeld gewichtsverlies bij 

kanker die niet meer kan genezen. Ook worden 

tips gegeven hoe hiermee om te gaan. De tips 

gaan niet alleen over voeding maar ook over 
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bewegen. Deze korte brochure is een uitgave 

van het Integraal Kankercentrum Zuid.  

Download brochure 'Gewichtsverlies als kanker 

niet kan worden genezen' via 

http://www.ikz.nl/bibliotheek/nieuwe_aanwinst

en/index.php?id=3784 

 

Brochure 'Ondervoeding bij kanker': voor 

iedereen die kanker heeft 

In de digitale brochure 

'Ondervoeding bij 

kanker' leest u wat u 

mag verwachten van de 

zorg bij ondervoeding. 

Met deze info kunt u 

gerichter vragen stellen 

aan de arts, 

verpleegkundige of 

diëtist. Ook leest u wat u 

zelf kunt doen om 

ondervoeding te 

voorkomen of tegen te gaan. De brochure is de 

patiëntenversie van de multidisciplinaire 

richtlijn voor behandelaars. Het is een uitgave 

van de kankerpatiëntenbeweging in 

samenwerking met CBO.  

Download de brochure 'Ondervoeding bij 

kanker' via 

http://www.nfk.nl/webwinkel/nfk_brochures 

 

Brochure 'Voeding bij kanker' van KWF 

Kankerbestrijding 

KWF Kankerbestrijding heeft een brochure die 

niet alleen info geeft over ondervoeding, maar 

ook over bijvoorbeeld de zin en onzin van 

voedingssupplementen bij kanker.  

Download de brochure 'Voeding bij kanker' via 

http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl/Leven-

met-kanker/Pages/voeding-bij-kanker.aspx 

 

 

Patiënten de dupe door tekort aan 

medicijnen 
Steeds meer patiënten komen in de problemen 

doordat hun medicijnen niet meer verkrijgbaar 

zijn. De organisatie voor apothekers KNMP 

maakt zich ernstig zorgen, meldt het AD op 23 

april. Krijgt u medicijnen niet door een tekort? 

Meld uw ervaring. 

 

Het gaat om geneesmiddelen die veel worden 

gebruikt, waaronder medicijnen tegen kanker, 

antibiotica en oordruppels. Daaraan is soms 

maandenlang een tekort. Het aantal 

medicijnen dat definitief uit de handel is 

genomen, is vanaf 2004 zelfs verdubbeld, blijkt 

uit onderzoek van het AD. Belangrijkste reden 

is dat zorgverzekeraars sinds een paar jaar 

alleen nog de goedkoopste varianten van 

geneesmiddelen vergoeden.  

 

Meld uw ervaring 

Krijgt u medicijnen niet door een tekort? Meld 

uw ervaring bij Pauline Evers, 

beleidsmedewerker Medicijnen bij de koepel 

van kankerpatiëntenorganisaties NFK: e-mail: 

p.evers@nfk.nl; tel.030-2916090 

 

 

Hoe ga je verder na de diagnose? 

Centra voor Leven met Kanker 

bieden hulp 

Iemand die kanker heeft of heeft gehad, staat 

vaak totaal anders in het leven. Hoe ga je 

verder? Twee Centra voor Leven met Kanker in 

Assen en Utrecht bieden begeleiding, bij onder 

andere terugkeer naar het werk. 

 

Er is veel behoefte aan hulp in de vervolgfase, 

zo hoorden de initiatiefnemers van het nieuwe 

Centrum in Assen van Alpe d'HuZes-

deelnemers. In het Centrum voor Leven met 

Kanker kunnen kankerpatiënten en hun 

naasten terecht voor hulp bij onder andere:  

 omgaan met onzekere toekomst 

 weer oppakken sport en beweging 

 weer aan het werk gaan/blijven werken 

 gezonder eten 

 omgaan met vermoeidheid of 

lichamelijke veranderingen  

De hulp wordt zoveel mogelijk vergoed.  

 

Centrum voor Leven met Kanker Utrecht  

In Utrecht is eerder dit jaar een Centrum voor 

Leven met Kanker opgericht. Behalve voor 

bovenstaande vormen van ondersteuning 

kunnen mensen hier terecht voor ontmoeting 

en ontspannende activiteiten.  

http://www.ikz.nl/bibliotheek/nieuwe_aanwinsten/index.php?id=3784
http://www.ikz.nl/bibliotheek/nieuwe_aanwinsten/index.php?id=3784
http://www.nfk.nl/webwinkel/nfk_brochures
http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl/Leven-met-kanker/Pages/voeding-bij-kanker.aspx
http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl/Leven-met-kanker/Pages/voeding-bij-kanker.aspx
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Inloophuizen overal in Nederland 

Woont u niet in Utrecht of Assen? Overal in 

Nederland zijn inloophuizen waar mensen met 

kanker en hun naasten terecht kunnen voor 

ondersteuning, ontspanning en activiteiten 

samen met anderen die zijn geconfronteerd 

met kanker. In een aantal inloophuizen wordt 

ook psychotherapie geboden. Zoek een 

inloophuis of centrum voor psychosociale 

begeleiding bij u in de buurt via www.ipso.nl 

 

 

Zorg in laatste levensfase moet meer 

op maat  
Patiënten worden soms te lang behandeld, 

terwijl deze hulp niet meer in hun belang is. 

Wat zijn de oorzaken van te lange 

doorbehandelen? En hoe kunnen we de 

palliatieve zorg verbeteren? Dat staat te lezen 

in het ZonMw-signalement 'Moet alles wat 

kan?' De kankerpatiëntenbeweging is 

betrokken. 

 

Om onnodig doorbehandelen te voorkomen, is 

vooral een andere kijk op het levenseinde 

nodig. Zowel patiënten, naasten, hulpverleners, 

managers en 

beleidsmakers 

gaan nog te 

veel uit van de 

mogelijkheden 

die de huidige 

geneeskunde 

biedt. Zo blijven 

patiënten en 

hun naasten 

opvallend vaak 

hoop koesteren, 

ook als zij 

gehoord 

hebben dat de 

patiënt zal overlijden. Artsen blijven te lang 

gericht op ‘doen’, eerder dan op ‘laten’.  

 

Focus op kwaliteit van leven 

Artsenfederatie KNMG wil samen met 

verpleegkundigen, patiënten- en 

ouderenorganisaties werken aan passende 

zorg in de laatste levensfase. Passende zorg is 

volgens de kankerpatiëntenbeweging proactief 

palliatief behandelen. Dit houdt in: meer doen 

aan symptoombestrijding, psychosociale zorg 

en ondersteuning bij besluitvorming rond het 

levenseinde. Dit leidt tot langer leven met 

betere kwaliteit. 

 

 

Patiëntenorganisaties verzamelen 

ideeën voor besparingen in de zorg 
Vier grote patiëntenkoepels zijn een 

gezamenlijk meldpunt gestart waar gebruikers 

van de zorg ideeën kunnen melden voor 

besparingen in de zorg. Meld ook uw idee voor 

zorgbesparing. 

 

U kunt melden waar volgens u onnodige 

kosten worden gemaakt, waar de zorg 

doelmatiger kan worden geregeld en waar 

handelingen of diagnoses dubbel worden 

uitgevoerd. De patiëntenorganisaties 

gebruiken de ideeën om bij minister Schippers 

van VWS duidelijk te maken dat er nog genoeg 

geld in de zorg te besparen is, voordat 

patiënten nog meer moeten gaan betalen en 

minder vergoed krijgen. 

 

Het meldpunt zorgbesparing is te vinden op 

www.npcf.nl (in menubalk: geef uw mening). 

 

 

Geef toestemming voor het 

uitwisselen van uw medische 

gegevens 
Sinds dit jaar moeten huisarts en apotheek 

toestemming krijgen van de patiënt om 

medische gegevens te kunnen delen. Via 

www.ikgeeftoestemming.nl kunt u hen de 

toestemming verlenen.  

 

Door akkoord te gaan, kunt u makkelijker uw 

geneesmiddelen in een andere apotheek 

ophalen of kan een andere arts uw dossier 

sneller raadplegen in noodsituaties. In het 

verleden moest de arts voor inzage eerst het 

medisch dossier opvragen bij de huisarts of 

behandelend arts. Met de huidige 

zorginfrastructuur is deze stap overbodig en 

kan de arts, met toestemming van de patiënt, 

http://www.ipso.nl/
http://www.npcf.nl/
http://www.ikgeeftoestemming.nl/
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direct bij de medische gegevens. Dit voorkomt 

onnodig tijdverlies.  

 

 

Slechte informatie geeft meer 

angsten en depressies 
Veertig procent van alle (ex-)kankerpatiënten is 

niet tevreden met de verkregen informatie van 

hun behandelaar. Een kwart van de patiënten 

zou meer informatie willen over nazorg, 

oorzaak en verloop van de ziekte en de 

effecten van de behandeling. Dat blijkt uit 

onderzoek van Olga Husson aan de Tilburg 

University. 

 

Van de 3080 ondervraagde (voormalige) 

kankerpatiënten had een derde geen of weinig 

informatie van hun arts gehad over 

verschillende aspecten van ziekte, diagnose en 

behandeling. 47% geen of weinig informatie 

over de verwachte effecten van de behandeling 

en 55% niet over de bijwerkingen van de 

behandeling en de effecten op de 

ziektesymptomen.  

 

Over de nazorg had ruim 80% van de patiënten 

geen informatie gehad. Patiënten die wel 

tevreden zijn over de voorlichting hebben op 

langere termijn minder angsten en depressies, 

zo blijkt uit het onderzoek.  

Zoek naar nazorgmogelijkheden via 

www.ipso.nl en www.nfk.nl (menu: kanker, wat 

doe jij).  

 

 

Meld bij ZoBeter in welk ziekenhuis 

de communicatie beter kan 
In welk ziekenhuis kan de communicatie beter 

volgens u? In dit ziekenhuis wil Stichting 

ZoBeter co-patiënten inzetten. Co-patiënten 

gaan mee op ziekenhuisbezoek met patiënten. 

Co-patiënten zijn onafhankelijke, 

communicatievaardige vrijwilligers die er direct 

voor kunnen zorgen dat patiënten zich 

mondiger, beter begrepen, gesteund, 

gerespecteerd en veiliger voelen.  

 

Het idee voor het co-patiëntschap is in de 

praktijk ontstaan bij patiënten. Het is een half 

jaar lang in 5 ziekenhuizen bij oncologie-

patiënten getest. Patiënten werden in de eerste 

maanden vanaf het slechtnieuwsgesprek 

ondersteund om de regie te nemen, consulten 

voor te bereiden, artsen goed te (blijven) 

informeren, informatie goed te begrijpen en 

doordachte besluiten te nemen. Actuele 

patiënten-ervaringen werden door co-

patiënten geregistreerd en teruggekoppeld 

naar zorgverleners om hen te helpen hun zorg 

en communicatie gericht te verbeteren. 

Meld in welk ziekenhuis de communicatie 

beter kan op www.zobeter.nl. Hier kunt u ook 

een co-patiënt aanvragen.  

 

 

Mijnmedicijncoach begeleidt bij 

medicijngebruik 
Het programma Mijnmedicijncoach geeft 

onafhankelijke informatie over uw medicijnen 

en uw aandoening. U krijgt het aangeboden 

door uw apotheker. Wat biedt het programma 

zoal? 

 een uitgebreid medicijnoverzicht 

 toegang tot een besloten forum 

 mogelijkheden om je bezoek aan de arts 

voor te bereiden en om vragen te stellen 

aan je apotheek 

 mogelijkheid om medicijnen bij te 

bestellen 

 

Ongeveer 600 apothekers gebruiken 

Mijnmedicijncoach bij hun zorgverlening. Circa 

80.000 patiënten gebruiken het als 

ondersteuning voor hun zelfmanagement en 

als communicatiemiddel met hun apotheker. 

Bij inzet van Mijnmedicijncoach neemt de 

therapietrouw gemiddeld met 35% toe. Ook 

voorkomt het onnodige ziekenhuisopnames en 

extra doktersbezoek. Mijnmedicijncoach is een 

product van het bedrijf 2Comply dat is 

opgericht door een apotheker, een arts en een 

huisarts. Dit voorjaar won het bedrijf de KNMP 

Zorginnovatieprijs.  

 

Vraag uw apotheker naar Mijnmedicijncoach. 

Bekijk een demo op 

https://www.mijnmedicijncoach.nl/WebUI/Page

s/Common/MoreInfo.aspx 

http://www.ipso.nl/
http://www.nfk.nl/
http://www.zobeter.nl/
https://www.mijnmedicijncoach.nl/WebUI/Pages/Common/MoreInfo.aspx
https://www.mijnmedicijncoach.nl/WebUI/Pages/Common/MoreInfo.aspx
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NIEUWS VANUIT ANDERE ORGANISATIES 

 

Wegwijs in digitale zorg 
Online bankieren en webshoppen is de 

afgelopen jaren heel normaal geworden. Straks 

zal hetzelfde gelden voor digitale zorg. 

Bijvoorbeeld voor een consult via 

beeldbelverbinding met uw huisarts of 

specialist. Of voor het bijhouden van een 

hoofdpijndagboek op uw smartphone. En al 

die mogelijkheden zijn nu al beschikbaar. Maar 

hoe weet u nu welke toepassingen er zijn en 

welke voor u handig zijn? En hoe weet u of die 

toepassing betrouwbaar, veilig en effectief is? 

DigitaleZorgGids (www.digitalezorggids.nl) 

wijst u de weg! 

 

Waarom digitale zorg? 

Door gebruik te maken van de slimme 

mogelijkheden van digitale zorgtoepassingen 

kan zorg effectiever, beter en goedkoper 

worden. Voor u als patiënt kan een e-consult 

bijvoorbeeld reistijd besparen. Thuismeting van 

bloedwaarden scheelt vele bezoeken aan 

trombosediensten en prikpoli’s. Apparaten die 

thuis uw hart monitoren, leveren uw specialist 

betere en meer frequente informatie op dan 

een momentopname tijdens een consult. Hij 

kan zijn behandeling dus nog beter op uw 

persoonlijke situatie afstemmen. Thuiszorg met 

beeldbellen via de iPad biedt bejaarde of 

chronisch zieke cliënten een groter gevoel van 

eigen regie en veiligheid en bespaart tijd en 

geld. En zo zijn er nog veel meer 

mogelijkheden. 

 

Ervaringen van anderen 

DigitaleZorgGids is een online platform dat 

voor patiënten/consumenten én zorgverleners 

orde schept in het gigantische aanbod van 

toepassingen voor digitale zorg. Betrouwbaar, 

onafhankelijk en met het meest complete 

overzicht van digitale zorgtoepassingen. 

Gebruikers zoals u en ik helpen u een keuze te 

maken uit de vele apps en websites. Zij delen 

hun ervaringen met toepassingen met u via 

gebruikersreviews. En een grote groep van 

experts helpt u kiezen door hun kennis en 

ervaring te delen in blogs en expert-reviews 

van toepassingen. Experts zijn bijvoorbeeld 

ervaringsdeskundige patiënten, 

verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, 

specialisten en mensen met kennis op het 

gebied van zaken als gegevensbeveiliging, 

privacy en  ontwerp van toepassingen. 

 

Help de zorg slimmer te maken 

Ook voor onze patiëntenvereniging is het 

belangrijk dat onze leden hun ervaring met 

digitale zorgtoepassingen gaan delen. U kunt  

dus ook zelf helpen de zorg slimmer te maken. 

Dat kan door digitale zorgtoepassingen die u 

gebruikt op DigitaleZorgGids te beoordelen in 

een bezoeker review.  

 

Wilt u meer vertellen over uw ervaring met 

digitale zorg, dan kunt u ook een gastblog 

schrijven. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met redactie@digitalezorggids.nl 

  

DigitaleZorgGids  is een initiatief van 

patiëntenfederatie NPCF en uitgeverij Bohn 

Stafleu van Loghum. We wijzen u ook op het 

Digitale Zorg Event op 21 juni a.s. in de 

Jaarbeurs Utrecht. Voor meer informatie en 

(gratis) inschrijving: 

http://event.digitalezorggids.nl/inschrijven/ 

 

 

Fusie Amarant en Toon Hermans 

Huis 
De Stichting Amarant, die zich richtte op de 

begeleiding van mensen met kanker en hun 

naasten en nabestaanden, is per 1 januari jl. 

gefuseerd met het Toon Hermans Huis in 

Amersfoort. Het Toon Hermans Huis blijft 

primair een inloophuis, maar gaat daarnaast 

door deze fusie fungeren als eerstelijns 

centrum voor psychosociale oncologie. Voor 

meer informatie kunt u terecht op www.thha.nl 

 

 

Taborhuis mee op de stroom van 

veranderingen 
Het Taborhuis in Groesbeek is al 22 jaar lang 

hét gespecialiseerde centrum in de regio waar 

mensen met kanker en hun naasten terecht 

kunnen voor psychologische hulp.  

http://www.digitalezorggids.nl/
mailto:redactie@digitalezorggids.nl
http://event.digitalezorggids.nl/inschrijven/
http://www.thha.nl/
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Aanpassingen aan deze tijd 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de 

organisatie en financiering van de geestelijke 

gezondheidszorg. Ook veranderen de 

behoeftes en wensen van patiënten continu. 

Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor 

het Taborhuis om verregaande wijzingen door 

te voeren zodat we aan de eisen en wensen 

van deze tijd voldoen.  

 

Fusie met het Helen Dowling Instituut 

Per 1 januari 2013 valt het Taborhuis onder het 

bestuur van het Helen Dowling Instituut (HDI). 

Het HDI is het grootste en oudste instituut op 

het gebied van psychologische zorg bij kanker 

in Nederland. Het HDI bestaat dit jaar 25 jaar 

en is gevestigd in Utrecht. De samenwerking 

betekent een verdere professionalisering van 

de organisatie en werkwijze van het Taborhuis. 

Het behandelaanbod is bijvoorbeeld uitgebreid 

met online behandelingen voor mensen met 

ernstige vermoeidheid en/of angstklachten en 

‘mindfulness based’ cognitieve therapie. 

 

Aanbod Taborhuis – vanuit de basisverzekering 

Het Taborhuis kan door deze fusie haar naam 

als tweedelijns GGZ-instelling nog meer 

waarmaken. Wij bieden vanuit de 

basisverzekering gespecialiseerde 

psychologische behandeling voor mensen met 

kanker en hun naasten die een complexe 

hulpvraag hebben. 

 

U kunt hierbij denken aan: 

 patiënten met een slechte prognose 

en/of patiënten met een recidief 

 patiënten met complexe 

gezinsproblematiek  

 patiënten en naasten met complexe 

persoonlijkheidsproblematiek 

 patiënten en naasten met angst of 

depressieve klachten  

 patiënten en naasten met 

gecompliceerde rouwproblematiek 

 

Haptonomie 

Haptonomie is en blijft onderdeel uitmaken 

van het zorgaanbod van het Taborhuis. Omdat 

deze vorm van hulp niet vergoed wordt vanuit 

de basisverzekering, kunnen patiënten een 

beroep doen op hun aanvullende verzekering. 

 

Consultatievragen 

Ook voor consultatievragen kunt u bij ons 

terecht. Elke werkdag staan twee therapeuten 

klaar om uw vragen te beantwoorden of samen 

met u te kijken wat voor uw patiënt de meest 

aangewezen vorm van hulp is (024-6843620). 

 

Meditatie vanuit William Yang 

William Yang, de oprichter van het Taborhuis is 

per januari 2013 gestopt bij het Taborhuis. De 

door hem ontwikkelde vorm van meditatie en 

yoga wordt vanaf 1 januari 2013 buiten het 

Taborhuis door hem aangeboden.  

 

Taborhuis locatie Arnhem 

Het Taborhuis Arnhem moest helaas in 2012 

haar deuren sluiten. Vanaf 1 februari 2013 

bieden we echter weer zorg aan op locatie 

Rietgrachtstraat 32 in Arnhem. Een dag per 

week zijn daar therapeuten van het Taborhuis 

aanwezig.  

 

Wij streven er naar om vanaf april 2013 vanuit 

het Toon Hermans huis (i.o.) te Arnhem de 

zorg weer aan te kunnen bieden. Wij zullen u 

daar te zijner tijd over informeren. 

 

Meer informatie 

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven meer 

informatie willen, dan zijn wij bereid om in een 

werkgroep, werkoverleg, of 

samenwerkingsverband verdere toelichting te 

geven. Meer informatie: www.taborhuis.nl 

 

 

VERHALEN VAN LEDEN 

 

Wintercontactdag België 
door Wie van Dun 

 

Bar koud en strakke wind, helemaal zoals 

gebruikelijk bij onze wintersamenkomst. 

Een mooi groepje vrienden ziet het wel zitten 

om ondanks de koude naar Antwerpen te 

rijden of te sporen. Afspraak in het 

Feilixpakhuis, een voormalige opslagplaats 

http://www.taborhuis.nl/
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voor allerlei goederen aangevoerd of nog af te 

voeren per schip naar de ganse wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onbruik geraakt doordat het transport meer 

en meer per container gaat, opgekocht door 

de stad en nu gebruikt als archief. Tenminste 

de hogere verdiepingen. Beneden zijn er cafees, 

een restaurant en winkelpanden. Prachtig 

gebouw, een aanrader voor wie op bezoek 

komt. 

 

Na de blijde begroetingen met een lekker glas 

of hete drank besloten we een wandelingetje 

te maken langs het museum aan de stroom of 

MAS. Op een vorige wandeling hadden we 

daar reeds een kijkje genomen. Het is een zeer 

uitzonderlijk splinternieuw gebouw met 

kunstcollecties die vroeger in andere musea 

ondergebracht waren. Voor de liefhebbers: er 

is een vaste collectie, tijdelijke 

tentoonstellingen en een archief, alles de 

moeite waard. 

 

Speciaal is de 

mogelijkheid 

om de ganse 

'toren' langs 

de buitenkant 

te beklimmen 

met roltrappen 

tot op een 

open terras 

met zicht op 

de skyline. Verder wandelen tot dicht bij de 

gebouwen van de Red Star Line waar 

binnenkort een nieuwe tentoonstelling opent 

over de vroegere boot verbinding met Ellis 

Island bij New York waar jarenlang mensen 

naartoe voeren die meestal door armoede 

gedreven hun geluk gingen proeven in de 

nieuwe wereld. 

 

Dat zijn dus 3 locaties die op enkele jaren tijd 

hun deuren openen in een deel van Antwerpen 

dat mede daardoor zeer hip geworden is en 

ook zeer aantrekkelijk is voor nieuwe bewoning, 

dat zie je duidelijk aan de prachtige 

appartementen. De naam van dit vernieuwde 

stadsdeel aan de Schelde en langs mooie 

dokken is Het Eilandje. 

 

Zoals gebruikelijk hebben deze mooie dag 

afgesloten met een lekker etentje. 

Onze volgende wandeling is in Herentals in 

juni.  

 
 

 

Vervolgbijdrage van Peter 
door Peter Gombeir 

 

Binnen een week en een 

paar dagen komt er weer 

een controle aan. De laatste 

driemaandelijkse. Als alles 

goed is, moet ik slechts om 

de zes maand naar het 

ziekenhuis. Als alles goed is. 

En het is weer precies zoals 

alle vorige keren. Ik slaap 

slecht, en droom te vaak over ziekenhuizen en 

foute kamergenoten. Let plots meer op de 

vreemde robbels en kleine pijntjes in mijn buik. 

Zou er toch iets aan de hand zijn? Is die steek 

normaal? Moet ik nu vaker naar het toilet dan 

anders? Geen idee van. Het blijft altijd 

spannend.  

 

Ik weet nochtans perfect wat er me te wachten 

staat. Eerst een gastroscopie. Is wel leuk, ze 

slaan je knock-out met een of ander middeltje 

waardoor je er niets van voelt. Toen ik de 
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vorige keer behoorlijk onder de indruk en 

onder invloed vroeg of je die verdoving ook 

vrij bij de apotheek kon kopen, lachte de 

verpleegster even. Ik moest er toch even van 

bekomen. Daarna naar de CT-scan. Die heb ik 

ondertussen al zo vaak van binnen gezien, 

weinig verrassingen meer. Om af te sluiten bij 

de oncoloog. Een leuke kerel. Tot nu toe had 

hij altijd goed nieuws. Hopelijk nu ook weer. 

Het blijft altijd spannend. 

 

En ondertussen komt het hele verhaal van twee 

jaar geleden terug. Hoe ik me toen voelde. Wat 

er allemaal gebeurde. Hoe weinig van wat ik 

mezelf toen voornam ik effectief heb gedaan. 

Geen nieuw huis. Geen nieuwe vriendin. Alles is 

zowat bij het oude gebleven. En hoe snel 

iedereen vergeet. Want het is tenslotte al twee 

jaar geleden. Een eeuwigheid. Behalve voor mij. 

"Alles goed?" Ik antwoord standaard "ja", 

bespaart me een hoop uitleg. En daarbij, 

hebben ze er zaken mee dat ik soms bang ben, 

verdrietig, boos, de vreselijkste nachtmerries 

heb, slapeloze nachten, pijn,... Neen. Iedereen 

verwacht dat alles weer is als vroeger. Ze 

moesten eens weten. Het blijft altijd spannend. 

 

Het valt me ook op hoe weinig plannen ik 

maak voor de dagen en weken na het 

onderzoek. En hoe veel het weekend ervoor. 

Nog eens genieten. Want je weet maar nooit. 

Een overdruk programma dus komende dagen. 

Een barbecue, een feestje, een café-avondje, 

het moet allemaal kunnen. En alle 

werkafspraken vanaf woensdag staan met een 

dikke "we zien wel" in de agenda. Afwachten 

dus. Maar dat ben ik ondertussen al gewoon. 

Binnen een week en een paar dagen komt er 

weer een controle aan. De laatste 

driemaandelijkse. Als alles goed is, moet ik 

slechts om de zes maand naar het ziekenhuis. 

Als alles goed is. Het blijft altijd spannend. Al 

heb ik liever andere vormen van spanning in 

mijn leven... 

 

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 

Cees Hilhorst 

secretaris@contactgroepgist.nl 

Penningmeester 

Peter Verhaagen 

penningmeester@contactgroepgist.nl 

Bestuursleden 

Laurens van Bavel 

Gerard van 

Oortmerssen 

 

medisch@contactgroepgist.nl 

gerard@contactgroepgist.nl  

 

 

Lid of donateur worden? 

Het lidmaatschap bedraagt in 2013 €25,00. Aanmelden kan 

via het online aanmeldingsformulier op onze website. 

Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met o.a. een 

boek en brochure over GIST, alsmede inloggevens voor het 

besloten ledenforum. Adreswijzigingen of opzeggingen 

via: ledenadministratie@nfk.nl 

 

Je kunt de stichting ook steunen door donateur te worden, 

via het online donateursformulier op onze website. 

Donaties 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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