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IN DEZE NIEUWSBRIEF   

 

 Bestuursmededelingen 

 Wereldkankerdag 2013 

 Medisch nieuws 

 NFK-berichten 

 Nieuws vanuit andere organisaties 

 Verhalen van leden 

 Colofon 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

Wij wensen onze leden, 

donateurs en lezers van 

deze nieuwsbrief de 

allerbeste wensen voor dit 

nieuwe jaar.  

 

Wij hopen onze leden weer 

zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Dat is niet altijd gemakkelijk. Onze 

Contactgroep groeit steeds verder en we 

hebben zowel binnen het bestuur als 

daarbuiten behoefte aan vrijwilligers die ons 

met raad en daad terzijde willen staan. Zo is er 

dringend behoefte aan een nieuwe secretaris. 

Vanwege zijn ziekte is Cees Hilhorst niet meer 

in de gelegenheid die functie te vervullen,.De 

voorzitter neemt dat werk nu waar, maar dat 

kan slechts tijdelijk zijn zoals u begrijpt, we 

kunnen niet zonder een secretaris. 

 

In deze nieuwsbrief doen we een oproep voor 

een nieuwe secretaris. We zouden het 

bijzonder op prijs stellen als een van onze 

leden of zijn/haar partner bereid zou zijn zich 

aan te melden. Het is leuk en dankbaar werk 

om te doen en het geeft een goede inkijk in 

het reilen en zeilen van een 

patiëntenorganisatie. 

 

Zoals bekend is Peter Verhaagen Gonny Panis 

als penningmeester opgevolgd, hij heeft 

aangegeven, gelet op zijn leeftijd, deze functie 

voor korte tijd te willen vervullen. In de 

volgende nieuwsbrief wordt voor deze functie 

een oproep geplaatst zodat we binnen 

afzienbare tijd een kandidaat kunnen vinden 

die Peter vanaf 2014 kan opvolgen. 

 

Het afgelopen najaar zijn er weer de nodige 

activiteiten geweest. Met name onze vice-

voorzitter Ton Jansen is zeer actief binnen de 

Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) waar hij de 

Contactgroep vertegenwoordigt in de 

algemene ledenvergadering en in aansluiting 

daarop in diverse overleggroepen. Ook in deze 

nieuwsbrief vertelt Ton over ontwikkelingen 

binnen de NFK. 

 

In oktober is de nieuwe geactualiseerde folder 

van de drukker gekomen, op onze website 

staat hij onder de rubriek “publicaties”. De 

folders zijn over de GIST-centra verspreid en te 

vinden in de bekende rekken met 

patiënteninformatie.  

 

Eveneens in oktober waren we aanwezig op de 

jaarlijkse Jaarbeursbijeenkomst die het 

ministerie van VWS organiseert met 

patiëntenorganisaties (po’s). Hoofdthema was 

de kwaliteitsontwikkeling binnen de po’s en de 

begeleidingsmogelijkheden die het ministerie 

hen biedt. Ruby Hoogerboord, directeur markt 

en consument en plaatsvervangend directeur-

generaal curatieve zorg, gaf een inleiding over 

de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de 

zorgkosten en het regeerakkoord. De 

(financiële) omstandigheden waaronder de 

po’s hun activiteiten moeten uitvoeren, zullen 

niet verbeteren. Dat biedt een uitdaging voor 

de organisaties maar schept ook kansen. Zo is 

er een duidelijke trend naar meer 

samenwerking zoals de oprichting van nieuwe 

overkoepelende organisaties. De kanker po’s 

hebben dat eerder al gedaan via de oprichting 

van koepelorganisatie NFK. Maar ook binnen 

deze organisaties kan samenwerking met po’s 

in clusterverband tot verdere kwaliteits-

verbetering leiden. Zij gaf tot slot aan dat de 

po’s een belangrijke rol hebben in het 
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behouden en verbeteren van de kwaliteit van 

zorg, met name de ontwikkeling van 

zorgstandaarden. Een interessante bijeenkomst, 

ook door de contacten met andere dan kanker 

po’s. 

 

In november hebben we het jaarlijks congres 

van Sarcoma Patients Euronet (SPAEN) 

bijgewoond. In deze nieuwsbrief staat een kort 

verslag met vermelding van de website waarop 

de gehouden inleidingen zijn te vinden. 

 

In december waren we aanwezig bij een 

symposium, georganiseerd door de Stichting 

Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening in 

samenwerking met LBP Health Group en Kien 

Legal. 

 

Onderwerp was “Shared Decision Making” 

(SDM). De laatste jaren is er veel veranderd in 

de gezondheidszorg. Het is en blijft daarbij 

belangrijk dat er nadrukkelijk aandacht is voor 

de rol van de patiënt in het 

besluitvormingsproces van zijn behandeling.  

 

Een gedeelde besluitvorming helpt om 

patiënten een juist overwogen keuze te maken 

in hun behandeling. Uit onderzoek blijkt dat 

70% van de patiënten graag actief betrokken 

wil worden in het nemen van medische 

beslissingen. In het onderzoek wordt ook 

opgemerkt dat een gedeelde besluitvorming 

een vrije keuze moet blijven en nadrukkelijk 

geen plicht mag worden. Gedeelde 

besluitvorming heeft ook effect op de kosten 

in de gezondheidszorg. Wanneer een patiënt 

zich bewust is van de keuzemogelijkheden en 

de kosten die dit met zich meebrengt, kan hij 

meestal een veel rationelere afweging maken. 

SDM kan de positie van de patiënt verder 

helpen versterken. Goede onderlinge 

communicatie hoort onderdeel te zijn van elke 

behandeling, een goed invoelingsvermogen 

van de arts is daarbij noodzakelijk. Vooral de 

bezielende inleiding van Prof. Peter Huijgens, 

internist en Hoogleraar en Stafhoofd van de 

afdeling hematologie van het VU Medisch 

Centrum was zeer boeiend. SDM is een 

onderwerp dat steeds meer in de 

belangstelling komt te staan. 

In onze bestuursvergadering van december 

hebben we stilgestaan bij de 

gezondheidssituatie van secretaris Cees 

Hilhorst. Deze is verder verslechterd en daarom 

wordt besloten dat de voorzitter voorlopig het 

secretariaat waarneemt. Het archief is 

inmiddels overgedragen. Verder zijn de 

gebruikelijke terugkoppelingen geweest van 

diverse bijeenkomsten en vergaderingen. Met 

vreugde hebben we kennis genomen van een 

positief besluit van het ministerie van VWS op 

onze subsidie-aanvraag voor 2013. We zijn nog 

in afwachting van het definitief besluit op de 

aanvraag bij KWF maar er zijn geen 

aanwijzingen dat die niet verleend zal worden. 

 

Er is besloten 2 nieuwe banners te laten maken 

met ons nieuwe logo ten behoeve van 

bijeenkomsten, presentaties en in stands. De 

oude zijn helaas zoek geraakt. Ook worden 

nieuwe vlaggen gemaakt zodat onze 

communicatiemiddelen up to date zijn. 

Ook is besloten op 2 februari mee te doen aan 

de Wereldkankerdag die in het UMC St. 

Radboud wordt georganiseerd, we zullen een 

stand bemensen met informatiemateriaal over 

GIST. 

 

Verder is gesproken over het uitbesteden van 

onze financiële administratie naar de NFK, 

waarmee binnenkort een 

dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten. 

Eerder deden we dat al voor het ledenbeheer 

en de postbehandeling. De uitvoerende taken 

van penningmeester en secretaris worden 

hierdoor verder verlicht. Ook het drukken en 

de verspreiding van de nieuwsbrief loopt sinds 

april 2012 via de NFK. 

 

We besluiten een aantal exemplaren aan te 

schaffen van het boek “kamer 241” van Peter 

Gombeir, onze lotgenoot die zijn ervaringen 

met GIST beschrijft die hij 2 jaar geleden heeft 

opgedaan. De boeken gebruiken we als 

inkijkexemplaar in onze stand etc. 

 

Tot slot besluiten we in februari a.s. weer een 

ledenraadpleging te houden, dit gebeurt in 

overleg met de NFK. We willen dat elke 2 jaar 

doen om van onze leden te horen hoe wordt 
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geoordeeld over de diverse onderdelen van 

onze dienstverlening. Van de ontvangen 

reacties kunnen we leren en verdere 

verbeteringen aanbrengen. Wij stellen het op 

prijs als u mee wilt doen aan de enquête. 

 

Een laatste besluit is de aanpassing van onze 

statuten. In de rubriek bestuur komen enkele 

aanvullingen, zoals een maximale 

zittingsperiode, de bepaling dat de voorzitter, 

secretaris en penningmeester geen 

dubbelfuncties in het bestuur mogen bekleden 

en de bepaling dat bestuursleden met elkaar 

geen familiaire relatie in de 1
e
 of 2

e
 graag 

mogen hebben, noch een andere relatie die 

onafhankelijk functioneren in de weg kan staan. 

Deze aanvullingen zijn noodzakelijk vanwege 

de subsidievoorwaarden van KWF. 

 

Wij attenderen u op de contributie-inning die 

binnenkort plaatsvindt. Zoals bekend gaat de 

contributie vanaf 2013 naar 25 euro, een harde 

voorwaarde van het ministerie van VWS die 

geldt voor alle patiëntenorganisaties die voor 

subsidie in aanmerking komen. Om de 

overgang van ons oude tarief naar dit bedrag 

geleidelijk te laten verlopen is in 2011 gekozen 

voor fasegewijze aanpassing, in 2012 naar 

17,50 euro, in 2013 naar 25 euro. Dit bedrag 

blijft dan verder het vaste bedrag. Graag 

vragen wij uw begrip hiervoor, we komen er 

niet onderuit. Het zou heel erg zijn als we 

leden verliezen vanwege het contributie 

bedrag. En het is van groot belang voor alle 

GIST lotgenoten dat onze GIST contactgroep, 

die op heel veel draagvlak in het zorgveld kan 

rekenen, blijft bestaan.  Daarvoor hebben we al 

onze leden nodig!!!  

 

TIP 

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) het 

lidmaatschap van een patiëntenorganisatie vanuit 

de aanvullende verzekering. Bent u geïnteresseerd, 

kijk dan of uw zorgverzekeraar lidmaatschap 

vergoedt op: http://www.cg-

raad.nl/actueel/index.php?we_objectID=1279 

 

We begonnen op 1 januari 2012 met 246 leden, 

op 31 december 2012 telden we er 283, een 

mooie groei! We kregen er 49 nieuwe leden bij, 

er waren 12 afmeldingen, de meeste daarvan in 

verband met overlijden. In 2013 hopen we de 

grens van 300 leden te gaan overschrijden. 

 

Afsluitend, we zien uit naar onze landelijke 

contactdag, de datum krijgt u spoedig te horen. 

Het wordt een heel bijzondere dag, we vieren 

dan de 10
e
 editie, een extra feestje waard! 

 

 

De vrijwilliger 

Door Ton Jansen 

 

De meeste patiëntenorganisaties, waaronder 

de Contactgroep GIST, voeren hun 

werkzaamheden uit met uitsluitend vrijwilligers. 

De groep is te klein en de middelen ontbreken, 

ondanks subsidie en bijdragen van de leden, 

om betaalde krachten aan te trekken. 

 

Onze Contactgroep GIST kan haar taken 

uitvoeren dankzij de ondersteuning van de 

NFK en de inzet van vrijwilligers. Wij kennen 

vrijwilligers voor de bestuurstaken, voor 

medewerking aan het ledenforum, de 

nieuwsbrief en de organisatie van de jaarlijkse 

contactdag. We zijn met weinig mensen en de 

slagkracht is beperkt. We zouden als 

patiëntenorganisatie nog meer kunnen doen 

op het gebied van publiciteit, advies aan en 

ondersteuning van leden, ledenraadpleging, 

belangenbehartiging, registratie en signalering.  

 

We hebben, op instigatie van de NFK/KWF een 

vrijwilligersbeleid, vrijwilligerscontract en een 

verzekering voor vrijwilligers. We hebben maar 

één probleem: we hebben te weinig 

vrijwilligers; onze vaste groep is te klein om alle 

taken uit te voeren en de continuïteit van de 

Contactgroep GIST te waarborgen. 

 

Daarbij hebben we vorig jaar ervaren dat àls 

zich dan vrijwilligers aanmelden (in dit geval 

om te helpen bij de Contactdag), zij te laat 

werden ingeschakeld en er bij hen het gevoel 

ontstond dat ze te weinig te doen hadden. Dat 

moet de volgende keer dus beter. Het 

komende jaar vieren wij ons tweede lustrum en 

onze tiende Contactdag. Daar willen we extra 

http://www.cg-raad.nl/actueel/index.php?we_objectID=1279
http://www.cg-raad.nl/actueel/index.php?we_objectID=1279
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aandacht aan geven en zoals in de vorige 

nieuwsbrief te lezen was, wil de NFK daarbij 

helpen. We hebben het plan om in maart de 

vrijwilligers die zich vorig jaar beschikbaar 

stelden voor een bijeenkomst uit te nodigen 

om de eerste voorbereidingen te treffen.  

 

Als andere leden zich aangesproken voelen en 

ook mee willen doen, bent u hartelijk welkom. 

Even een e-mail naar info@contactgroepgist.nl 

en u krijgt een uitnodiging. 

 

In zijn voorwoord heeft onze voorzitter Jack 

Asselbergs het over een enquête die onder de 

leden gehouden zal worden. Eén van de vragen 

is of u de tijd en de bereidheid hebt om als 

vrijwilliger actief te worden in onze 

patiëntengroep, hetzij incidenteel, hetzij voor 

langere tijd. Daarbij wordt gevraagd welke 

kennis en ervaring u in kunt brengen en naar 

welke taken uw ambities uit gaan. Ik vraag u 

vriendelijk aan de enquête mee te werken, en 

mocht u mogelijkheden zien om u nuttig te 

maken voor de GIST-patiënten en hun 

patiëntengroep, zou het heel fijn zijn als u dat 

via de vragenlijst laat weten. 

 

 

WERELDKANKERDAG 2013 

 

Op zaterdag 2 februari 2013 organiseert het 

Radboud Universitair Centrum voor Oncologie 

(RUCO) in Nijmegen van 10.00 tot 16.00 uur 

een open dag ter gelegenheid van 

Wereldkankerdag. 

 

Op die vrij toegankelijke dag geven 

medewerkers van het Radboud samen met 

patiëntenverenigingen in meer dan 50 stands 

informatie over ziekte, onderzoek en 

behandeling. Details kunt u vinden op de 

website: www.umcn.nl/wereldkankerdag 

 

Onze Contactgroep GIST zal op die dag in een 

van de stands voorlichting over GIST geven. 

Hoewel voor u, als lid van de contactgroep, 

veel van de informatie bekend is, lijkt het toch 

de moeite waard om op zaterdag 2 februari 

een bezoek aan Wereldkankerdag in het 

Radboud ziekenhuis te brengen. 

De open dag wordt gehouden in het 

Hoofdgebouw van het UMC St. Radboud. 

De activiteiten zijn alleen toegankelijk via de 

hoofdingang aan het Geert Groteplein Zuid 10. 

 

Het UMC St. Radboud is uitstekend te bereiken 

met openbaar vervoer, de buslijnen 6, 9, 83 en 

300 vertrekken vanaf Centraal Station 

Nijmegen en stoppen voor de hoofdingang 

van het ziekenhuis. 

 

Voor hen die met de auto komen, er is een 

parkeergarage (betaald) bij de 

hoofdingang.Voor deze dag zijn er ook gratis 

parkeer-terreinen (wordt met borden 

aangegeven) in de nabije omgeving. 

 

 

MEDISCH NIEUWS 

 

Levering Glivec en Sutent voortaan 

via ziekenhuis 
door Laurens van Bavel 

 

Enkele jaren terug is het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

begonnen met het voorbereiden van een 

maatregel op het gebied van dure medicijnen. 

Het idee is om de levering van een aantal dure 

medicijnen niet meer via de apotheken te laten 

lopen, maar via de ziekenhuizen. Door de 

ziekenhuizen verantwoordelijk te stellen voor 

de financiering en levering van deze 

geneesmiddelen hoopt men een besparing van 

de zorgkosten te kunnen bereiken. Men 

verwacht dat de ziekenhuizen een goede 

onderhandelingspositie hebben om de 

betreffende medicijnen goedkoper in te 

kunnen kopen.  

 

Op 1 januari 2012 is een eerste groep 

medicijnen overgeheveld. Het betrof 

voornamelijk zogenaamde TNF-alfaremmers, 

die gebruikt worden bij de behandeling van 

bepaalde chronische ontstekingsziekten, zoals 

reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn. In 

de loop van het jaar is gebleken dat de 

mailto:info@contactgroepgist.nl
http://www.umcn.nl/wereldkankerdag
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overheveling van deze eerste groep 

geneesmiddelen naar de ziekenhuizen zonder 

grote problemen is verlopen, waardoor het 

licht op groen is komen te staan voor de 

overheveling van een tweede groep 

geneesmiddelen, per 1 januari 2013. 

 

Deze tweede groep betreft naast enkele 

middelen voor de behandeling van 

groeistoornissen, vooral dure medicijnen die 

worden ingezet bij verschillende vormen bij 

kanker. In totaal zijn 14 geneesmiddelen voor 

kanker opgenomen in de groep die nu via de 

ziekenhuizen worden gefinancierd en geleverd. 

 

De twee formeel goedgekeurde middelen voor 

behandeling van GIST, nl. Glivec (Imatinib) en 

Sutent (Sunitinib), staan op de lijst en worden 

vanaf 1 januari dit jaar (2013) dus niet meer 

geleverd via de apotheek, maar via het 

ziekenhuis. Dit geldt ook voor een aantal 

andere middelen die in lopende of vroegere 

trials in verband zijn gebracht met GIST: 

Nexavar, Votrient, Tasigna en Sprycell.  

 

Het plan is om ook in de toekomst de 

financiering en levering van weer andere dure 

geneesmiddelen (waaronder medicijnen voor 

de behandeling van kanker) over te hevelen 

naar de ziekenhuizen. Dus mochten 

bijvoorbeeld Regorafenib en/of Masitinib in de 

loop van 2013 officieel worden goedgekeurd 

voor behandeling van GIST, dan is er een reële 

kans dat ook die middelen alleen via de 

ziekenhuizen verkrijgbaar zullen zijn. 

 

Hoewel de hele overhevelingsoperatie vooral 

een bezuinigingsmaatregel betreft, wordt door 

het Ministerie van VWS toch uitdrukkelijk 

gesteld dat de betroffen patiënten van de 

invoering geen hinder mogen ondervinden en 

dat de continuïteit van de zorg voorop staat. In 

het geval van GIST-patiënten mag de 

maatregel er dus absoluut niet toe leiden dat 

patiënten die baat hebben bij Glivec of Sutent 

om financiële redenen hiermee zouden moeten 

stoppen, of rond de invoeringsdatum (nu dus) 

tijdelijk zonder zouden komen te zitten. 

 

Het is nog niet in alle gevallen duidelijk hoe de 

levering van Glivec en Sutent in de praktijk 

precies zal gaan uitpakken. Omdat 

ziekenhuizen nu eenmaal bijna altijd (veel) 

verder van huis liggen dan de apotheek, is dit 

wel een belangrijk thema. De mate waarin 

service wordt geboden (bijvoorbeeld wat 

betreft de bezorging aan huis), kan per 

ziekenhuis verschillen.  

 

De invoering van de medicijnmaatregel van het 

Ministerie van VWS wordt begeleid en 

gemonitord door de onafhankelijke Stichting 

Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV). 

Deze stichting verzamelt ervaringen via een 

vragenlijst op hun website en beschikt over 

een helpdesk voor vragen en problemen met 

betrekking tot de invoering van de 

overheveling naar de ziekenhuizen. 

 

Meer informatie over de EGV is te vinden op: 

www.monitorgeneesmiddelen.nl. De helpdesk 

van de stichting is te bereiken via e-mail: 

info@monitorgeneesmiddelen.nl of 

telefonisch: 010 - 4800942 

 

 

Verslag congres SPAEN 2012 
door Jack Asselbergs 

 

Van 22 tot 24 november werd in Florence de 

derde jaarlijkse Sarcoma Patients Euronet 

(SPAEN) conferentie georganiseerd voor 

organisaties die patiënten vertegenwoordigen 

met GIST, sarcoma of Desmoid.  

 

Vertegenwoordigers uit 18 landen waren 

aanwezig, aangevuld met vooraanstaande 

inleiders en enkele personen vanuit de 

farmaceutische bedrijven, in totaal waren er 93 

deelnemers.  

 

Namens onze Contactgroep namen deel: onze 

voorzitter Jack Asselbergs, bestuurslid 

medische zaken huisarts Laurens van Bavel en 

namens België Wie van Dun.  
 

Er was een intensief programma met veel 

lezingen, de deelnemers werden op de tweede 

http://www.monitorgeneesmiddelen.nl/
mailto:info@monitorgeneesmiddelen.nl
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dag gesplitst in een GIST-, een Sarcoma- en 

een Desmoid groep. GIST behoort weliswaar 

tot de sarcomen maar vormt een aparte 

categorie, dat heeft te maken met het in 

verhouding grotere aantal GISTers en andere 

behandelmethodes.  

 

 
 

Na enkele verwelkomingen vanuit de 

organisatie verzorgde Prof. Michael Eriksson 

van de Universiteit van Lund in Zweden een 

inleiding over de internationale ethische en 

wetenschappelijke normen die voor trials en 

wetenschappelijk onderzoek zijn vastgelegd in 

“good clinical practise” (GCP). Het gaat daarbij 

vooral over de rechten van de patiënt, met 

name de vrijwilligheid en het principe van 

“informed consent” wat inhoudt dat de patiënt 

formeel toestemming moet geven over 

deelname op basis van voor hem transparante 

informatie. GCP verzekert een integer proces.  

Vervolgens sprak de bij ons welbekende Prof. 

Winette van der Graaf van het UMC St. 

Radboud in Nijmegen. Zij gaf een toelichting 

op enkele trials waarvan er een voor GIST van 

groot belang is, het fase III onderzoek met 

Regorafenib. De resultaten van deze trial zijn 

bij het ESMO congres medio vorig jaar 

toegelicht, we hebben daar in onze nieuwsbrief 

aandacht aan besteed, ook op de Contactdag 

in september is er uitvoerig op ingegaan door 

Prof. Stefan Sleijfer.  

 

Prof. Van der Graaf vertelde dat net voor de 

conferentie de resultaten van de trial uitvoerig 

zijn belicht in het vermaarde medisch tijdschrift 

The Lancet. Op onze site hebben wij op 3 

december een link naar de betreffende 

artikelen aangemaakt in de nieuwsrubriek. Zij 

benadrukte, net zoals Prof. Sleijfer op de 

contactdag dat de overall survival betrekkelijk 

lijkt te zijn, maar in individuele gevallen kan dit 

toch om vele maanden gaan. Naar verwachting 

zal Bayer het middel in de loop van 2013 in 

Europa commercieel op de markt kunnen 

brengen als de toelatingsprocedures zijn 

afgerond. Benadrukt werd dat in individuele 

situaties Regorafenib beschikbaar kan worden 

gesteld “for compassionate use”. Wij weten dat 

dit bij enkele van onze lotgenoten de 

afgelopen maanden is gebeurd. 

 

Prof. Paolo Casali van het Instituto tumori in 

Milaan wees in zijn verhaal op het probleem 

dat de gebruikelijke aantallen deelnemers voor 

een trial bij sarcomen niet haalbaar zijn omdat 

het immers gaat om zeldzame kankersoorten. 

Formeel kan het bewijs van een positieve 

werking van een medicijn daardoor heel lastig 

zijn. Er wordt voor dit soort situaties naar een 

andere methodiek gekeken, het zogenaamde 

theorema van Bayes, dit is echter bepaald nog 

geen gemeengoed. 

 

De tweede dag was de eerste spreker Prof. 

Bernd Kasper uit Mannheim. Hij gaf een 

historisch overzicht van de risico classificatie bij 

GIST, bij de contactdag is dat onderwerp 

uitvoerig toegelicht door Dr. Bovee en Prof. 

Sleijfer (zie ook de nieuwsbrief van oktober en 

de beide inleidingen in de rubriek nieuws op 

onze website). Hij gaf aan dat de risico indeling 

steeds verfijnder gaat worden, mede 

afhankelijk van de individuele situatie van de 

patiënt. 

 

Prof. Casali ging in zijn tweede lezing met 

name in op de sleutelfactoren die voorwaarde 

zijn voor een succesvolle behandeling van GIST. 

Goede voorlichting en communicatie, dosering, 

duur van de behandeling en goede aandacht 

voor bijwerkingen zijn dit soort sleutels. Bij 

communicatie is “Shared decision making” 

volgens Prof. Casali belangrijk.Arts en patiënt 

dienen in goed overleg zoveel mogelijk tot een 

gezamenlijk gedragen behandeling te komen, 

dat geldt ook voor de behandeling van 

bijwerkingen. Deze benadering zal ook 

bijdragen tot strikte therapietrouw zodat de 
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patiënt zijn medicijn ook daadwerkelijk 

inneemt. 

 

Dr. Marc Anliker, dermatoloog in het 

antonsspital van Sankt Gallen in Zwitserland 

ging in op de bijwerkingen van medicijnen bij 

GIST. In een bijdrage van Dr. Van Bavel leest u 

meer over zijn presentatie. 

 

Markus Wartenberg, directeur van Das 

Lebenshaus in Duitsland kwam met het 

voorstel om een werkgroep te formeren uit de 

patiëntenorganisaties, aangevuld met enkele 

specialisten en vertegenwoordigers van de 

farmacie om de problematiek van het 

managen van bijwerkingen goed in kaart te 

brengen en de organisaties zo handreikingen 

te bieden om hun patiënten bij te staan. Een 

zestal personen stelde zich beschikbaar om in 

Europees verband hier aan te gaan werken, de 

Contactgroep GIST zal via haar voorzitter in de 

werkgroep vertegenwoordigd zijn. 

 

Dr. Frederic Chibon van het Institut Bergonie te 

Bordeaux gaf een uitleg over nieuwe 

mogelijkheden de erfelijke eigenschappen van 

tumorcellen te onderzoeken en op basis 

daarvan beter te begrijpen hoe een tumor zich 

kan gaan gedragen. Grofweg gezegd wordt 

daarbij beoordeeld hoeveel ontsporingen er in 

het erfelijk materiaal van de tumorcellen zitten. 

Hoe meer ontsporingen, hoe agressiever een 

tumor zich gedraagt. Deze technieken lijken 

vooralsnog waardevol te kunnen worden bij 

GIST patiënten met een gemiddeld verhoogd 

risico. Bij deze groep is het op dit moment 

vaak onduidelijk of het verstandig is, na 

operatie, al dan niet met medicijnen verder te 

behandelen. (dit onderdeel van het verslag is 

geschreven door Dr. Van Bavel) 

 

Peter Riegman, directeur van de weefselbank 

van het Erasmus MC sprak over de organisatie 

van een bio- of weefselbank. Hoofdtaak van de 

bank is het verzamelen en opslaan van humaan 

weefsel en materiaal. Het medisch onderzoek 

dat daarmee kan worden verricht is van groot 

belang voor de verbetering van de 

behandeling van patiënten. Daarom worden 

kleine stukjes humaan weefsel dat na de 

klinische diagnosestelling als restmateriaal 

overblijft, ingevroren en voor langere tijd (in 

Nederland 40 jaar) opgeslagen in vaten met 

vloeibare stikstof. Zowel de opslag als het 

werken met het materiaal is aan strenge 

regelgeving onderworpen waarbij ook de 

rechten van de patiënt zijn geborgd.  

 

De heer Riegman is ook voorzitter van een 

internationaal samenwerkingsverband van 

biobanken. Met name voor de zeldzame 

vormen van kanker zoals de sarcomen is 

hechte samenwerking noodzakelijk om aan 

voldoende massa aan materiaal te komen ten 

behoeve van onderzoek. De organisatie maakt 

zich sterk voor goede juridische regelingen op 

dat punt. 

 

 
 

Dr. Rick Haas, radio-oncoloog in het NKI/AvL in 

Amsterdam ging in een boeiend betoog door 

de historie van de radiologie, Curie, Becquerel 

en Röntgen. Bij de hedendaagse bestraling, 

zeker in de grote centra, wordt steeds meer op 

de persoon gericht bestraald. Om die reden 

vindt hij het van groot belang, zeker bij de 

sarcomen, dat patiënten naar een 

gespecialiseerd ziekenhuis komen voor een 

juiste diagnose, een multidisciplinaire aanpak, 

de beste behandeling en de beste nazorg en 

controle. We waren zeer onder de indruk van 

de verfijnde technieken die tegenwoordig in 

dit soort centra worden gebruikt om met zo 

min mogelijk schade bestraling toe te passen. 

Op de laatste dag werd als gebruikelijk de 

jaarvergadering met de stemgerechtigde leden 

van SPAEN gehouden, een huishoudelijke 

vergadering waar o.a. de jaarrekening en 

begroting werden vastgesteld. Daarna zijn 
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korte toelichtingen gegeven op enkele 

Europese netwerkorganisaties van SPAEN zoals 

de European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC), Rare Cancers 

Europe en Eurosarc. Zie www.eortc.org, 

www.eurosarc.eu en www.rarecancers.org  

 

Tot slot stond de gezondheidszorg in Oost-

Europa centraal, er zijn veel verschillen tussen 

de verschillende landen in kwaliteit, bruto 

nationaal inkomen, al of niet lid van de EU. 

Voor de West Europese organisaties een 

uitdaging de vaak nog jonge patiëntengroepen 

in deze landen bij te staan en te adviseren. 

We realiseren ons in toenemende mate hoe 

goed onze gezondheidszorg is ondanks alle 

kritiek die er soms is. In vergelijking met dit 

soort landen zijn we zeer bevoorrecht, ook als 

het gaat om het vergoedingensysteem van 

behandeling met medicijnen. 

 

De conferentie werd afgesloten met een 

inleiding over de invloed die je als organisatie 

al dan niet hebt op voor de volksgezondheid 

belangrijke organisaties als het rijk, 

zorgverzekeraars, organisaties die richtlijnen 

vaststellen etc. Ook hier constateerden we dat 

we via de collectieve belangenbehartiging via 

de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een 

behoorlijke vuist kunnen maken. Maar scherpe 

aandacht blijft noodzakelijk zeker in deze tijd 

van bezuinigingen en hervormingen. 

 

 
 

We zijn met een positief gevoel teruggereisd, 

er waren goede inleidingen, het is nuttig zo 

weer een update te krijgen van allerlei 

ontwikkelingen en het netwerken tijdens zo’n 

conferentie is zeer verrijkend. We waren blij dat 

bij deze derde conferentie drie landgenoten 

een inleiding mochten houden, dat was voor 

het eerst. Vorig jaar hebben we daar 

opmerkingen over gemaakt, wie weet heeft dat 

geholpen! We blazen ons partijtje goed mee 

binnen SPAEN. 

 

Tot slot, de meeste inleidingen zijn te lezen op 

de website van SPAEN:  

www.sarcoma-patientseuronet.eu 

U klikt in de linkerkolom op “download area” 

en vervolgens klikt u op “SPAEN annual 

conference 2012”. Hier vindt u de sheets van 

de inleidingen (in het Engels). Niet alle 

inleidingen hebben betrekking op GIST 

vanwege de categorie indeling van de 

conferentie. 

 

 

Dermatologische bijwerkingen van 

medicijnen bij GIST 
door Laurens van Bavel 

 

Op de SPAEN-conferentie in Florence, waarvan 

u in deze nieuwsbrief hierboven een verslag 

kunt lezen, ging een van de interessantste 

voordrachten over bijwerkingen op de huid 

van de medicijnen die bij GIST gebruikt worden. 

De lezing werd gehouden door dr. Mark 

Anliker, dermatoloog in het Kantonsspital te 

Sankt Gallen in Zwitserland. 

Glivec en Sutent behoren tot de zogenaamde 

tyrosinekinaseremmers (TKI’s). Deze middelen 

geven bij meer dan de helft van de gebruikers 

dermatologische bijwerkingen. Daarbij horen 

reacties op de huid, maar ook op de haren en 

nagels.  

 

Omdat TKI’s een heel specifieke werking 

hebben, zijn de bijwerkingen vaak ook heel 

kenmerkend voor een middel uit die groep. Zo 

kan regorafenib, dat waarschijnlijk 

geregistreerd gaat worden voor GIST, een 

typische gele verkleuring van de ogen en de 

huid veroorzaken. TKI’s hebben vooral invloed 

op delen van het lichaam waar veel celdelingen 

plaatsvinden, en de huid, haren en nagels 

horen daarbij. 

 

http://www.eortc.org/
http://www.eurosarc.eu/
http://www.rarecancers.org/
http://www.sarcoma-patientseuronet.eu/
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Bij alle TKI’s kan zogenaamde hyperkeratose 

optreden. Daaronder wordt verstaan dat de 

huid een te dikke eeltlaag krijgt. Bij Sutent 

bijvoorbeeld zien we dat bij ongeveer de helft 

van de gebruikers. In het eelt kan gemakkelijk 

kloofvorming ontstaan. Hyperkeratose zie je 

vooral op plaatsen van het lichaam waar druk 

optreedt, zoals op de voetzolen en de 

handpalmen. Belangrijk is ruime schoenen te 

dragen die zo min mogelijk druk geven, en 

wrijving zo veel mogelijk te vermijden. Verder 

kan de huid beschermd worden door dikke 

crèmes te gebruiken. In de crème kan ureum (5 

tot 10%) of acetylsalicylzuur (5 tot 20%) 

verwerkt worden. Ten slotte noemde dr. Anliker 

de mogelijkheid te behandelen met 

clobetasolzalf (Dermovate). 

 

Glivec 

De meest typische bijwerking van Glivec is 

zwelling rond de ogen. Dr. Anliker gaf aan dat 

dat bij 74% van de gebruikers is beschreven. 

Eczeemachtige uitslag zou bij 66% voorkomen, 

en jeuk bij 40%. Verder zijn een slechte 

wondgenezing, droge huid en 

pigmentveranderingen niet ongebruikelijk. 

De zwelling rond de ogen wordt wel 

periorbitaal oedeem genoemd. Het moet niet 

verward worden met contacteczeem (een 

eczeembeeld waarbij de huid reageert op iets 

waarmee de huid in contact is gekomen). De 

behandeling is lastig, maar koelen van de huid 

kan helpen. Verder is het een optie kortdurend 

(niet langer dan  een week) een corticosteroïd 

in crème aan te brengen. Hij gaf als voorbeeld 

betamethasoncrème (in Nederland ook wel: 

Betnelan).  

 

Een ander probleem dat bij Glivec kan 

optreden is nageldystrofie. Daarbij krijgen de 

nagels een gelige verkleuring. Het beeld lijkt 

sterk op schimmelnagels. Als behandeling kan 

ureum en cortison in een alcoholoplossing 

worden aangebracht. Verder kan het schelen 

de nagels te beschermen, bijvoorbeeld door 

een pleister aan te brengen over de nagels. 

 

Sutent 

Ook Sutent kent verschillende dermatologische 

bijwerkingen. Eeltvorming werd al genoemd. 

Verder is bekend dat bij 35% van gebruikers 

het hand-voetsyndroom kan optreden, waarbij 

roodheid ontstaat aan de uiteinden van het 

lichaam. Ongeveer een even groot deel van 

gebruikers ontwikkelt mucositis (ontsteking 

van het slijmvlies) in de mond. Een gelige 

verkleuring van het gezicht wordt gezien bij 

17% van de gebruikers, en verder noemde 

Anliker haarverlies (6%) en een beeld dat op 

acne (jeugdpuistjes) lijkt bij 5%. Deze laatste 

bijwerking staat bekend als folliculitis, en het 

berust op een ontsteking van de talgklieren 

van de huid. De behandeling bestaat uit het 

aanbrengen van krachtig werkende, plaatselijk 

te gebruiken corticosteroïden, of eventueel een 

antibioticum (doxycycline) in tabletvorm. 

 

Dermatologische bijwerkingen van medicijnen 

zijn in het algemeen niet gevaarlijk, maar 

hebben vaak wel een uitgesproken effect op 

de kwaliteit van leven. Als bijwerkingen 

optreden, is het belangrijk dit met de arts die 

het middel heeft voorgeschreven te bespreken. 

Ook de huisarts of apotheker kunnen 

aanspreekpunt zijn. 

 

 

Subsidie voor onderzoek oudere 

kankerpatiënten 
door KWF Kankerbestrijding 

 

KWF Kankerbestrijding kent een subsidie van 

480.000 euro toe aan het Integraal 

Kankercentrum Zuid te Eindhoven. Hierbij 

wordt onderzocht in hoeverre centralisatie van 

kankerbehandelingen gunstig is voor oudere 

patiënten met kanker.  

 

Steeds vaker worden in Nederland bepaalde 

chirurgische kankerbehandelingen slechts in 

enkele ziekenhuizen uitgevoerd. Meerdere 

studies tonen aan dat dit ten goede komt aan 

de overlevingskans. Het is echter niet bekend 

of de oudere kankerpatiënt hier ook 

daadwerkelijk van profiteert. Ouderen zijn 

vaker minder mobiel, alleenstaand, en meestal 

goed bekend met het ziekenhuis en dokters in 

eigen streek.  
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Ouderen met kanker 

Vaak komen zij voor allerlei andere 

aandoeningen al jaren in het ziekenhuis dicht 

bij huis. Veel ouderen zullen dan opzien tegen 

de reis naar het nieuwe ziekenhuis verder weg. 

In het door KWF Kankerbestrijding 

gefinancierde project onderzoekt het Integraal 

Kankercentrum Zuid welke afwegingen bij 

ouderen een rol spelen. In hoeverre wegen de 

voordelen voor deze groep zwaarder dan de 

nadelen? 

 

De studie richt zich de komende 4 jaar met 

name op patiënten van 70 jaar en ouder in 

Zuid-Nederland. Het gaat om patiënten met 

kanker van de slokdarm, endeldarm of 

alvleesklier, en patiënten met uitzaaiingen in 

de lever. De bevindingen leiden er ook elders 

in het land toe dat een meer afgewogen keus 

kan worden gemaakt: goede zorg dichtbij huis, 

of topzorg verder weg. 

 

Toename aantal patiënten  

Onderzoek naar kanker bij ouderen staat bij 

KWF Kankerbestrijding hoog op de agenda 

vanwege het groeiend aantal ouderen dat 

wordt getroffen door deze ziekte. Meer 

aandacht en kennis van de specifieke 

problemen bij ouderen met kanker is 

noodzakelijk. Zo kan ook deze grote en 

kwetsbare groep mee profiteren van de 

vooruitgang die wordt geboekt in de strijd 

tegen kanker. Ook bij de overheid is er ruime 

aandacht voor dit thema.  

 

Vorig jaar is vanuit overheidsinstantie ZonMw, 

een belangrijke financier van wetenschappelijk 

onderzoek in Nederland, ook reeds een 

subsidie van 600.000 euro toegekend aan het 

Integraal Kankercentrum Zuid. Ditmaal voor 

een grootschalig onderzoek naar effectiviteit 

van behandeling van ouderen met 

dikkedarmkanker. 

 

Over het IKZ 

Het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) is een 

kennis- en kwaliteitscentrum op het gebied van 

de oncologische en palliatieve zorg in Noord-

Brabant en Noord-Limburg. In deze regio 

wonen 2,3 miljoen mensen. De 

werkzaamheden van het IKZ zijn onder meer 

gericht op onderzoek en het ondersteunen van 

zorgverleners, patiëntenverenigingen en 

beleidsmakers. Ook biedt het IKZ begeleiding 

aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen 

bij het opzetten en invoeren van innovaties. Op 

die manier wordt een actieve bijdrage geleverd 

aan het realiseren van de best mogelijke zorg 

voor mensen met kanker in de eigen regio.  

 

 

Kankerdeskundigen stellen normen 

op 
uit Medisch Contact, december 2012 

 

Radiotherapeuten, internisten-oncologen en 

oncologisch chirurgen hebben samen normen 

opgesteld waaraan ziekenhuizen en 

hulpverleners moeten voldoen bij de 

behandeling van de meest voorkomende 

tumorsoorten. Hogere kwaliteit is het 

doel, centralisatie een onvermijdelijk gevolg. 

 

De Nederlandse gezondheidszorg scoort 

doorgaans goed in vergelijking met 

omringende landen. Er zijn uitzonderingen, 

ook in de behandeling van sommige 

kankersoorten. Die kan beter, en moet beter. 

De medisch specialisten die het meest 

betrokken zijn bij de oncologie hebben 

daartoe een document opgesteld waarin een 

fors pakket aan eisen staat. Eisen waaraan 

ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen 

moeten voldoen bij de behandeling van de 

meest voorkomende kankersoorten. 

 

In dat document staan algemene normen waar 

een ziekenhuis aan moet voldoen om 

oncologische zorg te kunnen bieden en 

specifieke normen per tumorsoort. Die bestaan 

deels uit volumenormen, maar ook uit eisen 

aan de infrastructuur, specialismen die 

aanwezig moeten zijn, deelname aan 

registratieprojecten en maximale wachttijden, 

om een aantal voorbeelden te noemen. Al die 

eisen samen gaan onvermijdelijk gevolgen 

hebben voor welke ziekenhuizen welke zorg 

kunnen leveren. 
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Het rapport is eind november door drie 

wetenschappelijke verenigingen goedgekeurd: 

de oncologisch chirurgen, de radiotherapeuten 

en de medisch oncologen. Medisch Contact 

hield een rondetafelgesprek met vier heren die 

deze beroepsgroepen vertegenwoordigen: 

Michel Wouters namens de chirurgen, Marcel 

Verheij namens de radiotherapeuten, Hans 

Gelderblom namens de internisten-oncologen 

en Koos van der Hoeven, ook internist-

oncoloog en voorzitter van SONCOS, de 

Stichting Oncologische Samenwerking, waarin 

zij allen verenigd zijn. 

 

Voor het gehele artikel (in pdf-formaat), met 

een weergave van het rondetafelgesprek kunt 

u terecht op:  

http://medischcontact.artsennet.nl/web/file?uui

d=22950a8c-dadb-4dca-ac2e-

e95fd8725a61&owner=0e0ae3db-1180-46ba-

866d-29820b768968&contentid=125197 

 

 

 

NFK-BERICHTEN 

 

De Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 
een vervolgverhaal (3) 

door Ton Jansen 

 

Dit is inmiddels mijn derde verhaal over de 

NFK. In vorige ‘afleveringen’ heb ik uitgelegd 

hoe de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) voor 

zichzelf een nieuwe en duidelijker positie wil 

bepalen in de wereld van de gezondheidszorg.  

Daarnaast wil de NFK intern een nieuwe en 

intensievere vorm van samenwerking 

bewerkstelligen. Dit gebeurt onder andere 

door de oprichting van een aparte 

ondersteunende afdeling waarin de taken 

worden ondergebracht die ten behoeve van de 

patiëntenorganisaties uitgevoerd zullen 

worden. Denk aan secretariaat, 

ledenadministratie, mede organiseren van 

contactdagen en bijeenkomsten, 

systeembeheer, financiële administratie, inkoop, 

kantoor- en vergaderfaciliteiten en nog veel 

meer.  

 

In de vorige nieuwsbrief heb ik gemeld dat 

facilitair manager Pieter Houwers inmiddels bij 

de NFK in dienst is getreden om de afdeling op 

te bouwen. Eveneens heb ik gezegd dat men 

van de veronderstelling uit ging dat het KWF 

hiervoor subsidie zou geven, maar dat verzoek 

is afgewezen. In de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) van 26 september is hier 

uitvoerig over gesproken. De conclusie is dat 

de opbouw van de ondersteunende afdeling 

door moet gaan. Het bestuur van de NFK heeft 

uit eigen reserves fondsen vrij gemaakt om de 

eerste periode door te komen. Ondertussen zal 

er een overleg tussen NFK en KWF op gang 

gebracht worden om meer duidelijkheid te 

krijgen over de onderlinge relatie en om te 

bereiken dat de verdere opbouw van de 

afdeling financieel mogelijk wordt gemaakt.  

 

Om de betrokkenheid van de leden daarbij te 

garanderen heeft de ALV de zo geheten 

“Participatiegroep Strategisch Partnership 

KWF-NFK” opgericht. Namens de kleine 

patiëntenorganisaties maak ik deel uit van die 

groep. De eerste bijeenkomt zal op 14 januari 

plaats hebben. 

 

Ondertussen gaat de opbouw van de facilitaire 

afdeling door. Een aantal mensen van de NFK 

werkt hier naarstig aan en binnenkort hoopt 

men het team met een financieel medewerker 

uit te breiden. Voor zo’n achttal organisaties, 

waaronder de Contactgroep GIST is de 

uitvoering van taken daadwerkelijk ter hand 

genomen en de bedoeling is dat dit aantal 

gaandeweg zal toenemen. Om het proces van 

nabij te kunnen volgen en te begeleiden is 

vanuit de deelnemende organisaties een 

begeleidingsgroep in het leven geroepen. Mij 

is verzocht daarvan de voorzitter te willen zijn 

en na enkele oriënterende gesprekken heb ik 

daar graag in toegestemd. De eerste 

bijeenkomst zal begin volgende maand plaats 

hebben. 

 

Dit alles stelt mij in staat om u allen via deze 

Nieuwsbrief op de hoogte te houden van de 

http://medischcontact.artsennet.nl/web/file?uuid=22950a8c-dadb-4dca-ac2e-e95fd8725a61&owner=0e0ae3db-1180-46ba-866d-29820b768968&contentid=125197
http://medischcontact.artsennet.nl/web/file?uuid=22950a8c-dadb-4dca-ac2e-e95fd8725a61&owner=0e0ae3db-1180-46ba-866d-29820b768968&contentid=125197
http://medischcontact.artsennet.nl/web/file?uuid=22950a8c-dadb-4dca-ac2e-e95fd8725a61&owner=0e0ae3db-1180-46ba-866d-29820b768968&contentid=125197
http://medischcontact.artsennet.nl/web/file?uuid=22950a8c-dadb-4dca-ac2e-e95fd8725a61&owner=0e0ae3db-1180-46ba-866d-29820b768968&contentid=125197
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verdere ontwikkelingen. Ik zal niet nalaten dat 

te doen. In de volgende nieuwsbrief kunt u                                       

“ De Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een 

vervolgverhaal deel vier” tegemoet zien. 

Daarbij wil ik ook aandacht schenken aan de 

concrete effecten van ondersteuning door de 

NFK voor onze Contactgroep-GIST. 

 

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 

 
Proeftuin kanker.nl 

Kanker.nl wordt een website waar iedereen te 

maken heeft (gehad) met kanker betrouwbare 

informatie over kanker en (patiënten) 

organisaties kan vinden, en waar je als 

deelnemer mee kan doen aan discussie-

groepen en ‘anderen zoals jij’ online kunt 

ontmoeten. Je wordt deelnemer door een 

persoonlijk profiel aan te maken. Dit profiel 

zorgt ervoor dat je informatie op maat 

ontvangt en met mensen in contact kunt 

komen met overeenkomstige profiel-

kenmerken.  

   

 
 

Kanker.nl is een initiatief van KWF 

Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie 

van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en 

Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ).  

 

Uitnodiging deelname proeftuin Kanker.nl 

Kanker.nl zoekt deelnemers voor de proeftuin. 

De proeftuin is een besloten omgeving waar 

vanaf december de mogelijkheden van 

Kanker.nl uitgebreid getest worden. Na afloop 

van deze periode, in april 2013, wordt 

Kanker.nl gelanceerd. Wil jij als (ex-)patiënt of 

naaste ons helpen om als een van de eerste 

gebruikers het platform Kanker.nl in de 

proeftuin te testen? Meld je dan aan! 

  

De proeftuin is vanaf december tot en met 

maart 2013 open. Het kan zijn dat je meteen in 

december wordt uitgenodigd om te testen. 

Maar het kan ook zijn dat je later wordt 

gevraagd. Om goed te kunnen testen, kunnen 

we namelijk niet iedereen tegelijk toelaten. In 

de eerste fase van de proeftuin starten we met 

vijf kankersoorten: eierstokkanker, 

dikkedarmkanker, prostaatkanker, leukemie en 

FAP (Polyposis). Ook wanneer jij een andere 

kankersoort hebt (gehad), kun je je wel alvast 

aanmelden voor de proeftuin. Het testen doe 

je thuis op je eigen computer, wanneer het jou 

uitkomt en gebeurt deels aan de hand van een 

of meerdere opdrachten. De tijd die je erin 

steekt, kun je zelf bepalen en varieert van een 

uur tot een paar uur per week. Van tevoren 

ontvang je een duidelijke uitleg.  

 

Aanmelden  

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ons 

helpen met testen? Meld je dan aan voor de 

proeftuin. Stuur een e-mail naar: 

proeftuin@kanker.nl. Zet in de mail je voor- en 

achternaam en vermeld dat je mee wilt doen 

aan de proeftuin. Daarna ontvang je een 

bevestiging met meer informatie en uitleg. 

Voor meer informatie over de proeftuin: 

www.kanker.nl/werkmee/proeftuin 

 

 

Kanker.nl zoekt enthousiaste 

moderatoren  
Zit jij veel op online sociale netwerken en vind 

je het tegelijkertijd waardevol om je in te 

zetten voor mensen die geraakt zijn door 

kanker? Vind je het leuk om gesprekken van 

deelnemers in goede banen te leiden? Meld je 

dan aan als moderator van Kanker.nl.    

 

Op het nieuwe Kanker.nl speelt de community 

vanaf de opening van de proeftuin een hele 

belangrijke rol. Hier kunnen patiënten, naasten 

en andere geïnteresseerden discussies en 

http://www.nfk.nl/overdenfk/recent_nieuws
http://fd8.formdesk.com/nfk/jij_abonnement
mailto:proeftuin@kanker.nl
http://www.kanker.nl/werkmee/proeftuin
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groepen starten. De deelnemers op Kanker.nl 

kunnen online met elkaar in contact komen, 

ervaringen uitwisselen en hun mening geven. 

Uiteraard met respect voor elkaar.   

 

Wat ga je doen? 

Kanker.nl is op zoek naar mensen die als 

moderator de discussiegroepen willen leiden, 

vanaf het moment dat de proeftuin van 

Kanker.nl wordt geopend (in december). Als 

moderator ben je het eerste aanspreekpunt 

voor vragen, opmerkingen en suggesties 

binnen de discussiegroepen op Kanker.nl. Maar 

je zorgt vooral voor een veilige plek waar 

mensen in een prettige sfeer hun zorgen of 

vragen kunnen delen.  

 

Als moderator begeleid je (op vrijwillige basis) 

één of meerdere groepen. Dit houdt in dat je 

dagelijks kijkt hoe het gaat in de groep en of er 

bijvoorbeeld vragen zijn. Afhankelijk van het 

aantal groepen en de activiteit van de 

deelnemers, schatten we zo in dat je hier 

minimaal vier uur per week mee bezig bent. Je 

brengt verslag uit aan de communitymanager 

die de gehele community beheert. En je hebt 

regelmatig overleg met collega-moderatoren. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Voordat je aan de slag gaat, krijg je van ons 

een training op ons kantoor. Je wordt begeleid 

door de communitymanagers. Jaarlijks is er een 

bijeenkomst waar je je collega moderatoren 

kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen. 

Je reiskosten hiervoor worden vergoed. 

 

Wil je meer weten?  

Wil je meer informatie? Vraag het volledige 

functieprofiel aan. Dit kun je doen door een 

mailtje te sturen naar één van de community 

managers: Peter: pheine@kanker.nl of Joska: 

jvanasselt@kanker.nl 

 

 

Levensreddende kankermedicijnen 

in de knel 
De kankerpatiëntenbeweging (NFK) pleit voor 

snellere beschikbaarheid innovatieve  

medicijnen voor kankerpatiënten  

 

De behandeling van kanker moet en kan 

effectiever. Er zijn veel medicijnen voor moeilijk 

behandelbare vormen van kanker in 

ontwikkeling. Echter, het duurt te lang voordat 

veelbelovende middelen ook daadwerkelijk 

beschikbaar komen. En als nieuwe middelen 

goedgekeurd zijn, krijgen kankerpatiënten ze 

te vaak niet omdat deze middelen te zwaar 

wegen op het ziekenhuisbudget.  

 

Artsen moeten patiënten actiever informeren 

over trials 

Nieuwe medicijnen worden pas toegelaten op 

de markt nadat ze in trials op grote 

patiëntengroepen getest zijn. Tegenwoordig 

worden nieuwe medicijnen bij kanker voor 

steeds kleinere patiëntgroepen ontwikkeld. Bij 

deze innovatieve, gepersonaliseerde 

medicijnen duurt het vaak jaren voor ze bij 

voldoende patiënten onderzocht zijn en 

vervolgens  in aanmerking komen voor 

registratie.  

 

Daarom is het is belangrijk dat patiënten 

informatie krijgen over de voor hen relevante 

trials. Hoe meer patiënten meedoen aan trials, 

hoe sneller nieuwe medicijnen geregistreerd 

kunnen worden. De patiëntenbeweging 

informeert patiënten over trials via de website 

www.kankeronderzoek.info. Wij vragen artsen 

om patiënten actiever te informeren over voor 

hen relevante trials. Uit onderzoek van de NFK 

blijkt dat meer dan 90 procent van de 

patiënten wil meedoen aan trials als hun arts 

hier positief over is. 

 

Financiering en  concentratie van zorg botsen  

De kankerpatiëntenbeweging werkt, samen 

met beroepgroepen en zorgverzekeraars, met 

succes aan concentratie van zorg bij complexe 

vormen van kanker.  Door de kennis te 

bundelen stijgen de overlevingskansen bij 

kanker. Het regeerakkoord onderstreept het 

belang hiervan. Ziekenhuizen die zich 

specialiseren in de behandeling van complexe 

vormen van kanker schrijven meer dure en 

nieuwe medicijnen voor. Deze medicijnen 

worden weliswaar voor 100 procent vergoed, 

maar ze drukken op het totale 

mailto:pheine@kanker.nl
mailto:jvanasselt@kanker.nl
http://www.kankeronderzoek.info/
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ziekenhuisbudget. Wanneer een ziekenhuis 

veel dure geneesmiddelen voorschrijft, moet 

het elders besparen. Voor ziekenhuizen wordt 

dit problematisch. Bovendien wordt de 

noodzakelijke concentratie van zorg hierdoor 

tegengewerkt.   

 

Als we willen dat nu en in de toekomst meer 

mensen kanker overleven, moet dit anders 

worden geregeld. 

 

Informatie voor de patiënt  

Uit onderzoek van de NFK blijkt dat patiënten 

goed geïnformeerd willen worden over 

innovatieve behandelingen. Van de 

respondenten gaat 66 procent zelf actief op 

zoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.  

Meer dan 90 procent van de patiënten wil 

graag meedoen aan trials als hun arts hier 

positief over is. De kankerpatiëntenbeweging 

vindt het belangrijk dat kankerpatiënten goed 

geïnformeerd zijn over betrouwbaar 

wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe 

medicijnen. De NFK heeft  hiervoor twee online 

diensten ontwikkeld: 

 

1) Via kankeronderzoek.info kunnen 

patiënten zoeken naar trials waar 

nieuwe medicijnen worden uitgetest. 

De website is een initiatief van de NFK, 

KWF Kankerbestrijding, Integraal 

Kankercentrum Nederland en Integraal 

Kankercentrum Zuid 

2) Wetenschapoverkanker.nl biedt 

patiënten informatie over nieuwe 

ontwikkelingen in de behandeling van 

kanker. De website is een initiatief van 

de NFK, Nederlands Kanker Instituut 

en Integraal Kankercentrum Zuid. 

 

 

 

Maakt een 'overwinning' op kanker 

je een gelukkiger mens?  
Als kankerpatiënt heb je misschien de indruk 

dat je je lot in eigen handen hebt. Of anderen 

zeggen je dat. Dat je met positief denken je 

overlevingskansen kunt vergroten. Dat je met 

vechten en niet opgeven jouw eigen strijd kunt 

winnen. Waar komen deze opvattingen 

vandaan en – belangrijker nog – kloppen ze 

wel? Is het daadwerkelijk zo dat optimisten en 

vechters minder vaak aan kanker overlijden? En 

dat een ‘overwinning’ op kanker je een 

gelukkiger mens maakt? Lees het artikel door 

Lenny Verkooijen, epidemioloog UMC Utrecht, 

in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde: 

http://www.ntvg.nl/publicatie/geluk-en-

kanker/volledig#comment-1565 

 

 
 

 

Praat over werken als je wordt 

behandeld voor kanker  

Werken als je kanker hebt? Voor wie dat kan 

en wil, moet dat mogelijk zijn, vindt de 

kankerpatiëntenbeweging. Raadzaam is om al 

tijdens de behandelingen over de 

mogelijkheden van werk te praten. Voor 

patiënten én zorgverleners is er daarom nu de 

WERKwijzer.  

 

Met de nieuwe WERKwijzer wil de 

kankerpatiëntenbeweging het thema werk 

bespreekbaarder maken dan het nu is in de 

behandeling en begeleiding van 

kankerpatiënten. De kankerpatiëntenbeweging 

signaleert dat er in de kankerzorg meer 

behoefte is aan informatie over werk. 

Zorgverleners geven aan dat ze graag een 

'houvast' willen hebben om het gesprek te 

voeren met de patiënt over aan het werk 

blijven of weer aan het werk gaan. Onze 

WERKwijzer is een handige kaart die er 

makkelijk bij kan worden gehaald in een 

gesprek tussen zorgverlener en patiënt.  

http://www.kankeronderzoek.info/
http://www.wetenschapoverkanker.nl/
http://www.ntvg.nl/publicatie/geluk-en-kanker/volledig#comment-1565
http://www.ntvg.nl/publicatie/geluk-en-kanker/volledig#comment-1565
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Wat biedt de WegwijzerWerk? 

Op de kaart staan voor de verpleegkundige 

vragen, adviezen en tips om te bespreken met 

de patiënt. Ook vindt de verpleegkundige per 

werkgerelateerd thema informatie voor 

doorverwijzing. Op de kaart voor patiënten 

staan onder andere vragen die de patiënt kan 

stellen aan de zorgverlener over bijvoorbeeld 

de gevolgen van de behandeling voor het werk.  

 

Bestellen of downloaden 

De handige A5-kaart van de Wegwijzer Werk is 

gratis te bestellen via www.nfk.nl > webwinkel 

> folders kanker en werk. Er is ook een digitale 

variant van de Wegwijzer Werk, die u kunt 

downloaden op www.kankerenwerk.nl (tabblad 

Zorg). 

 

 

Welke apps kun je gebruiken in de 

zorg? 
Het aanbod van medische apps groeit snel. 

Maar hoe weet je welke diensten er bestaan en 

welke voor jou bruikbaar zijn? Daarvoor is 

www.digitalezorggids.nl ontwikkeld. 

 

 
 

85% van de Nederlanders maakt nog geen 

gebruik van digitale mogelijkheden in de zorg, 

zoals online consulten, doktersafspraken 

maken via de computer, en (gezondheids)apps 

gebruiken. En ruim een derde weet niet van het 

bestaan van dit soort mogelijkheden rondom 

e-health. Dat blijkt uit onderzoek dat 

Motivaction deed in opdracht van 

patiëntenfederatie NPCF. Ondanks dat 

Nederlanders veel gebruikmaken van digitale 

diensten als internetbankieren en 

vergelijkingssites, worden online toepassingen 

in de zorg nog niet op grote schaal benut. 

 

Samen met uitgeverij Bohn Stafleu van 

Loghum ontwikkelde patiëntenfederatie NPCF 

de DigitaleZorgGids.nl. Op deze website 

kunnen artsen en patiënten meer dan 1500 

medische apps zoeken, vinden en waarderen. 

Dit aantal wordt snel verder uitgebreid, waarbij 

in stapjes ook speciale websites (portals) en 

andere online toepassingen worden 

toegevoegd. Bezoekers en experts kunnen 

toepassingen een rapportcijfer geven en hun 

cijfer toelichten. Zo leveren zij een bijdrage om 

andere bezoekers van de website de weg te 

wijzen in de huidige jungle van online 

toepassingen in de zorg (e-health). 

 

Keuzehulp 

'Er zijn inmiddels meer dan 20.000 apps en 

websites voor de gezondheidszorg,' zegt Wilna 

Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. 

'Elke dag komen daar weer nieuwe bij. Dan is 

het heel goed dat je ergens kunt lezen wat 

andere bezoekers van de website van zo'n app 

of website vinden. En hoe ze beoordeeld 

worden door ervaren patiënten en andere 

experts.' 

 

Digitale diensten rond kanker  

Er zijn ook digitale diensten rond kanker. Bekijk 

ze op http://www.nfk.nl/kanker_wat_doen_wij 

 

 

Doe mee aan muziekproject Levend 

Echt 
Bent u muzikaal? Meld u dan aan voor het 

muziekproject Levend Echt, waarin 

kankerpatiënten de hoofdrol spelen. 

Levend Echt gaat een cd maken waarop 

patiënten hun eigen stuk vertolken, bijgestaan 

door een aantal bekende artiesten. De 

opbrengsten van de verkoop van deze cd, of 

download, komen ten goede aan een kanker-

gerelateerd goed doel.  

 

http://www.kankerenwerk.nl/
http://www.digitalezorggids.nl/
http://www.nfk.nl/kanker_wat_doen_wij
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Aanmelden 

Bent u muzikaal, heeft u een eigen liedje of wilt 

u er een schrijven? Wilt u de unieke ervaring 

van het opnemen van een professionele cd 

meemaken? Meld u dan aan. Stuur een MP3tje, 

YouTube-videootje, songtekst of gewoon een 

goed verhaal naar: info@levend-echt.nl 

 

Meer info  

Meer informatie en een overzicht van welke 

artiesten meedoen, is te vinden op: 

www.levend-echt.nl. Kijk ook op: 

www.facebook.com/EchtLevend 

 

 

NIEUWS VANUIT ANDERE ORGANISATIES 

 

De belastingaftrek van specifieke 

zorgkosten in 7 vragen 
door Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 

Nederland (CG-Raad) 

 

Geld terug van de Belastingdienst. Ook voor u. 

Geeft u veel geld uit aan medische 

behandelingen, zorg, hulpmiddelen en 

voorzieningen? Maak dan gebruik van de 

aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte 

inkomstenbelasting. Hoe dat in zijn werk gaat 

leest u in zeven korte vragen en antwoorden. 

 

Deze informatie wordt u aangeboden door de 

CG-Raad. De tekst is met de meeste 

zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen 

geen rechten aan worden ontleend. Voor 

uitgebreide informatie, kijk op de website 

www.meerkosten.nl, in de rubriek 

'Belastingvoordeel' of bestel de brochure 

‘Belastingvoordeel 2012 voor mensen met een 

handicap en chronisch zieken’ bij de CG-Raad:   

telefoon 030-2916611. 

 

1. Wat moet ik doen om dit voordeel naar me toe te 

halen? 

Aangifte inkomstenbelasting doen. Ga naar de 

website Belastingdienst.nl en download het 

Aangifteprogramma 2012. Zorg dat u op tijd 

over een DigiD beschikt (aan te vragen op de 

website DigiD.nl), want u stuurt de aangifte in 

via internet. U kunt ook een belastingbiljet 

invullen: bel de Belastingtelefoon (0800-0543) 

en vraag een P-biljet aan. 

 

2. Aangifte doen? Ik kijk wel uit. Straks krijg ik nog 

een aanslag en moetik bijbetalen! 

Die kans is niet groot. Bovendien betaalt u in 

feite wel degelijk belasting, al draagt u het niet 

zelf af. Ook als het gaat om 

minimumuitkeringen, zoals Wajong of de 

bijstand. De uitkeringsinstantie houdt namelijk 

elke maand een flink bedrag aan belastinggeld 

in. Kijk maar op uw loonstrookje, onder het 

kopje ‘Loonheffing’. Een deel daarvan kunt u 

terugvragen bij de Belastingdienst, als u recht 

hebt op aftrek. Bijvoorbeeld voor specifieke 

zorgkosten. 

Zelfs als uw inkomen inderdaad zo laag is dat u 

nauwelijks of zelfs helemaal geen belasting 

hoeft te betalen, kunt u belastinggeld 

terugkrijgen vanwege aftrekbare specifieke 

zorgkosten. Dat komt door een speciale 

Tegemoetkomingsregeling. Als u specifieke 

zorgkosten hebt opgevoerd bij uw 

belastingaangifte en u voldoet aan de 

voorwaarden voor deze regeling, dan krijgt u 

daarover vanzelf bericht van de Belastingdienst.  

 

3. Welke kosten kan ik aftrekken? 

De aftrekpost specifieke zorgkosten bestaat uit 

verschillende onderdelen. Hieronder staan ze 

op een rijtje. 

 Genees- en heelkundige hulp. Het gaat bij 

dit onderdeel om (1) medische en 

paramedische zorg inclusief tandartskosten 

en (2) om uitgaven voor particuliere 

verpleging en verzorging. Uitgaven boven 

een bruto persoonsgebonden budget voor 

verpleging of verzorging vallen hier ook 

http://www.nfk.nl/overdenfk/recent_nieuws/nieuwsarchief/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_510196
mailto:info@levend-echt.nl
http://www.levend-echt.nl/
http://www.facebook.com/EchtLevend
http://www.meerkosten.nl/
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onder. Kosten voor ooglaserbehandelingen 

kunt u niet aftrekken. 

 Reiskosten voor ziekenbezoek aan een 

(voormalige) huisgenoot die minstens 10 

km verderop verpleegd wordt. Reist u per 

openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn 

de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de 

auto, dan geldt een standaardtarief van € 

0,19 per kilometer. 

 Voorgeschreven medicijnen. Het gaat 

alleen om geneesmiddelen op voorschrift 

van een arts, waar u geen (volledige) 

vergoeding voor hebt gekregen, 

bijvoorbeeld doordat u moest bijbetalen 

voor duurdere medicijnen. Ook 

homeopathische geneesmiddelen vallen 

hier onder, maar alleen als ze zijn 

voorgeschreven door een arts. 

 Hulpmiddelen. Denk aan gehoorapparaten, 

kunstgebitten en bruggen, steunzolen, 

elastische kousen, prothesen, 

loophulpmiddelen, rolstoelen en de 

laadkosten voor accu's van scootmobielen 

en elektrische rolstoelen. Uitgaven voor 

brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar. 

 Vervoer. Het gaat hierbij om de 

vervoerskosten die u maakt vanwege uw 

handicap of ziekte. Denk vooral aan 

ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of 

andere behandelaars. Reist u per openbaar 

vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten 

volledig aftrekbaar. Neemt u de auto, ga 

dan uit van de werkelijke kosten per 

kilometer, dus inclusief afschrijving en 

onderhoud. U kunt die kilometerprijs 

berekenen op basis van de tabellen en 

rekenmodules van de ANWB of de 

Consumentenbond. 

 Dieet op voorschrift van een arts of 

erkende diëtist. U kunt alleen dieetkosten 

opvoeren zoals die genoemd worden in de 

tabellen van de Belastingdienst. 

 Extra uitgaven voor kleding en 

beddengoed. Kunt u aantonen dat u 

vanwege uw handicap of ziekte meer dan € 

620 extra kosten hebt gemaakt voor 

kleding en beddengoed, dan mag u 

standaard € 775 aftrekken. Kunt u dat niet, 

maar blijkt 'uit algemene kennis of uit 

eerdere aangiften' dat uw handicap of 

ziekte inderdaad extra kosten voor kleding 

en beddengoed met zich meebrengt, dan 

mag u € 310 aftrekken. De bedragen 

gelden per persoon. 

 Woningaanpassingen. De woning moet op 

medisch voorschrift zijn aangepast. 

Bovendien geldt een ingewikkelde 

verrekening met de mogelijke 

waardestijging. De regeling geldt ook voor 

huurwoningen, nieuwe woningen en 

vakantiehuisjes. 

 Andere aanpassingen. Bijvoorbeeld 

specifieke aanpassingen aan uw auto. 

 Uitgaven voor extra gezinshulp. Het gaat 

bij deze post alleen om particuliere hulp, 

zonder Wmo-indicatie. Ook uitgaven 

boven een bruto persoonsgebonden 

budget voor huishoudelijke hulp vallen 

hier onder. 

 

4. Dat is heel wat. Kan ik al die kosten aftrekken? 

Helaas niet. Er geldt een drempel. Uw 

zorgkosten moeten hoger zijn dan die drempel.  

U kunt alleen de kosten boven de drempel 

aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw 

inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger 

de drempel. Gebruikt u het 

aangifteprogramma, dan berekent het 

programma automatisch hoe hoog de drempel 

voor u is en of u die drempel haalt. 

 

5. Zul je net zien dat ik die drempel niet haal. 

U haalt de drempel vaak gemakkelijker dan u 

denkt. Want hebt u een laag inkomen, dan 

mag u een aantal specifieke zorgkosten 

verhogen met een vast percentage. De grens 

hiervoor ligt bij een (gezamenlijk) inkomen van 

niet meer dan € 34.055. Gebruikt u het 

Aangifteprogramma, dan berekent het 

programma automatisch de verhoging. De 

verhoging telt mee om de drempel te halen. 

 

6. Gelden er verder nog regels? 

Zeker. De belangrijkste regel is dat het moet 

gaan om kosten die u zelf draagt. Hebt u een 

vergoeding gekregen, dan kunt u de uitgaven 

niet ook nog eens aftrekken. U moet de kosten 

bovendien in 2012 betaald hebben. Verder 

gelden er per onderdeel van de aftrek soms 

gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn. 
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7. Oei. Is het verstandig om deskundige hulp in te 

schakelen? 

Dat hoeft niet per se, maar vaak is het wel 

handig. Gelukkig zijn er veel organisaties die u 

kunnen helpen. Neem voor meer informatie 

contact op met uw gehandicaptenorganisatie, 

patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, 

belastingwinkel of vakbond. 

 
 

VERHALEN VAN LEDEN 

 

Kamer 241 

door Peter Gombeir 

 

We schrijven vrijdag 29 

januari 2011. De 

verjaardag van mijn 

schoonzus. Wat een 

feestje had moeten 

worden, kreeg plots een 

vreemde twist. Die 

ochtend mocht ik naar 

het ziekenhuis in 

Poperinge voor een CT-

scan. “Je staat scherp,” 

zeiden de vrienden op het 

oudejaarsavondfeestje. Ik voelde het al een 

tijdje, dat mijn kleren plots te groot waren, en 

ook het meest verre gaatje van mijn riem niet 

meer volstond om mijn broek deftig omhoog 

te houden. Maar daar vind je altijd wel een 

verklaring voor. Druk op het werk. Minder cola 

gedronken. Stress. Maar een paar uur later 

stond de huisdokter voor de deur. Hij had 

slecht nieuws. Nog geen grote paniek. Tot hij 

zijn relaas begon. Er was iets gevonden. Een 

tumor in mijn buik. Geen idee welke. Maar het 

was best een groot ding, 20 centimeter. Dat ik 

direct na het weekend naar de oncoloog moest, 

voor verdere onderzoeken. En dan begon het 

te dagen. Ik heb kanker. En mijn leven zal nooit 

meer hetzelfde zijn. 

 

Plots zit je op een sneltrein. Geen tijd om te 

stoppen. Van onderzoek naar scanners naar 

dokters. Het ding moet eruit. Zo snel mogelijk. 

Dat is ondertussen wel duidelijk. Waarschijnlijk 

een GIST. Nog nooit van gehoord. Beetje 

gegoogeld, maar dat was geen goed plan. 

Vergroeid met de maag en de dikke darm. “Je 

loopt rond met een tumor zo groot als een 

volleybal in je buik.” Ik zie het hem nog zo 

zeggen. De chirurg zag het nog niet helemaal 

voor zich. Hoe hij het moest aanpakken. De 

vergroeiingen zijn blijkbaar altijd afwachten tot 

hij de crimescene betreedt. Maar hij wist wel al 

dat het een zware operatie zou worden. En 

minstens twee weken ziekenhuis. En dan nog 

een paar maanden thuis, revalideren. Fysiek en 

mentaal. Tja. 

 

Daar sta je dan, gepakt en gezakt op 13 

februari. Om op Valentijn onder het mes te 

gaan. De voorbereidingen op de ingreep. Klean 

Prep. Een afschuwelijk drankje. Nerveus over en 

weer lopen. Vooral naar het toilet dan. De 

chirurg die nog eens alles overloopt. Talloze 

telefoontjes om succes te wensen. Slecht 

slapen. Nerveus wakker worden. Alles klaar 

voor de operatie. “Tel eens tot 10,” zei de 

verpleegster. Verder dan 5 ben ik niet geraakt. 

 

Alles is goed verlopen. Geen grote problemen. 

Maar het was wel een zware ingreep. Er is een 

tumor van 2,5 kilogram weggehaald. En wel 

degelijk een GIST. Veel pijn. Dat heb je wel 

vaker, als je een snee van 30 centimeter in je 

buik hebt. De eerste dagen zijn een beetje een 

waas. Half wakker, half slapend, door alle 

medicatie. En een longontsteking erbij. Meteen 

ook de confrontatie met kamergenoten. Want 

ik lag in een tweepersoonskamer. Niet altijd 

even prettige mensen, het moet gezegd. Na 

een paar dagen konden de eerste buizen en 

zakjes weg. Maar direct kwamen ook de eerste 

problemen. Een lek van de maag. Moeilijke 

doorstroming van voedsel in de maag. Eten en 

drinken werd dus even uitgesteld. De twee 

weken liepen vlug uit.  

 

Plots zit je niet meer op een sneltrein, maar sta 

je stil in het station. Terwijl alle anderen wel 

nog op de trein zitten. Je ziet ze voorbijrazen. 

Sommigen stoppen eventjes in jouw halte, 

brengen een bezoekje, maar springen dan 

weer op de wagon. Hun leven gaat verder. 

Jouw leven staat stil. Je moet het hebben van 

horen zeggen. Geen idee wat er zich buiten de 
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ziekenhuismuren allemaal afspeelt. Vijf weken 

lang. Zeven kamergenoten. Van een meneer 

met een depressie die dreigde zelfmoord te 

plegen tot een oudere heer met dementie, die 

me ’s nachts wakker hield met verwarde 

verhalen. Dokters die passeren. Soms met 

goed nieuws, soms met slecht nieuws. De 

eindeloze herhalingen van de handelingen van 

de verpleegsters. Bezoekjes van familie en 

vrienden. De leemtes in de tijd proberen op te 

vullen. Tot het verlossende woord er toch komt. 

“Als alles goed blijft gaan, mag je maandag 

naar huis,” zei de dokter op vrijdag. Een beetje 

terloops, alsof ik het niet mocht horen. Of het 

niet belangrijk was. 

 

Eindelijk weg. Op 21 maart, het begin van de 

lente. Een nieuw begin zeggen ze dan. Nog 

een paar maand revalidatie. Moeizaam weer op 

mijn positieven komen, zowel fysiek als 

mentaal. Want het is toch een zware klap. Na 

een paar weken merkte ik dat er sommige 

gebeurtenissen vervaagden in mijn geheugen. 

Dus besloot ik om alles op te schrijven. In 

eerste instantie voor mezelf, om niet te 

vergeten. En het was voor mij meteen de beste 

therapie. Ik zette het verhaal op het forum van 

de contactgroep gist, en kreeg direct veel 

reacties. Dat het wel goed was, herkenbaar, en 

fijn geschreven. De beste stimulans om verder 

te doen. Hoewel het de bedoeling was om 

maar een paar A4’tjes te vullen, strandde ik een 

paar weken later op 100. Een boek.  

 

Is het wel goed genoeg om uit te geven? Is het 

niet te persoonlijk? Willen anderen dit wel 

lezen? Allemaal vragen waar ik geen antwoord 

op had. Uiteindelijk besloot ik om het toch 

naar enkele uitgeverijen te sturen. Baat het 

niet…  En dan kon het wachten weer beginnen. 

Ondertussen opnieuw aan het werk, want de 

revalidatie vlotte wel. Met een iets andere 

ingesteldheid. Wat vandaag niet gedaan is, kan 

morgen. Of overmorgen. Gedaan met jachtig 

leven. Zeven op zeven werken. Of gepieker 

over dingen waar je toch niets aan kan doen of 

veranderen. Neen, genieten staat centraal. Tijd 

maken voor jezelf, en voor de mensen die je 

graag ziet. Werken om te leven, niet meer 

leven om te werken. Die tijd is voorbij. Niet dat 

deze manier van doen goed aankwam bij mijn 

toenmalige werkgever. Toen ze doorhadden na 

enkele weken dat ik niet meer in zevende 

versnelling ging, zoals ze tot daarvoor gewoon 

waren, was het over. Daar word je dan ook nog 

eens mee geconfronteerd. Dus ander werk 

zoeken. Een job op zich. Maar gevonden. Kon 

zelfs naadloos aansluiten, zodat ik eigenlijk niet 

zonder werk heb gezeten. 

 

Maar ondertussen was het verhaal opgestuurd. 

Van twee uitgeverijen kreeg ik een vriendelijke 

njet. Past niet in het fonds, heet dat dan. Bij de 

derde bleef het stil. Wel 5 maanden. Tot ze 

plots een mailtje stuurden. Dat ze het wel goed 

vonden. En samen de mogelijkheden tot 

uitgeven wilden bekijken. Ik was er allang mee 

opgehouden de illusie te koesteren dat mijn 

verhaal het daglicht zou zien maar dat bewijst 

vooral dat ik er totaal geen idee van had hoe 

uitgeven in zijn werk gaat. Tussen het eerste 

contact en het uiteindelijke resultaat zitten 

ettelijke maanden van lezen en redactionele 

ingrepen. Bij dat laatste had ik aanvankelijk 

nogal wat bedenkingen maar alles bij elkaar is 

dat heel erg meegevallen. Het meeste is 

overeind gebleven. Mijn verhaal werd op geen 

enkel moment geweld aan gedaan. 

 

Een ziek debuut noemde de uitgeverij het. 

Vond ik wel grappig. Als er al een label op 

moet, en dat willen uitgeverijen zonder 

uitzondering, dan toch de benaming “roman” 

en bij uitbreiding “ziekenhuisroman”. Een 

dagboek laat weinig ruimte voor interpretatie. 

De dingen die ik beschrijf, zijn waar gebeurd 

maar niet noodzakelijk op de wijze en in de 

volgorde als ik het heb neergepend. Het begint 

met het maken van een selectie want het mag 

duidelijk zijn dat je over een ziekenhuisverblijf 

van vijf weken heel wat meer kan vertellen dan 

datgene waartoe ik mij beperkt heb. 

Routineuze handelingen en gebeurtenissen 

bijvoorbeeld krijgen pas betekenis wanneer ze 

dienstig zijn voor het verhaal. Als ze geen 

meerwaarde hebben hoef je ze ook niet te 

vermelden. In die zin kan je dus niet van een 

dagboek gewagen en al helemaal niet aan een 

logboek. Sommige dingen die in werkelijkheid 

gebeurd zijn, tarten de verbeelding zodanig 
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dat ze vanzelf het realisme ontstijgen. Wanneer 

de waarheid te gek is voor woorden, beland je 

vanzelf in de fictie. 

 

Plots kom je weer in een andere sneltrein 

terecht. Een leuke deze keer. Mensen die het 

boek gelezen hebben, en het goed vonden. 

Mensen die nu plots begrijpen waarom ik op 

sommige dingen anders reageer dan verwacht. 

De pers die het mondjesmaat oppikt. 

Interviews, op tv komen. Reacties van mensen 

die ook “zoiets” hebben meegemaakt. Het 

woord kanker blijft voor velen nog altijd 

moeilijk uit te spreken. Ik had het een beetje 

onderschat, dat wel. Voor enkelen was ik 

opeens de ideale figuur om hun hele verhaal te 

vertellen. En daar had en heb ik weinig nood 

aan. Bovendien, ik heb niet de waarheid in 

pacht, ik kan enkel verwijzen en zeggen hoe ik 

het heb aangepakt. Niet meer, niet minder. Het 

spreekt voor zich dat dit zeker niet voor 

iedereen de aangewezen methode is. 

 

Het hele 

avontuur is 

ondertussen twee 

jaar geleden. Het 

boek ligt sinds 

enkele maanden 

in de winkel. Het 

blijft 

confronterend, 

elke keer weer 

het verhaal 

oprakelen. 

Dankzij het boek 

kan ik me nog alles haarscherp voor de geest 

halen. Wie er lag. Wat er gebeurde. Wanneer er 

iets fout liep. Het blijft jezelf natuurlijk voor een 

zeer groot stuk blootgeven. Maar spijt dat ik 

het geschreven heb, heb ik niet. Het maakt 

voor sommigen het thema misschien iets meer 

bespreekbaar. Uit al het negatieve dat er toen 

gebeurde, mag er ook wel iets positiefs komen. 

En alles blijft voorlopig ook goed gaan op 

gezondheidsvlak. Voorlopig, want er is altijd 

een maar bij dit soort dingen. De scans tonen 

niet direct iets verontrustend, geen medicatie, 

geen bijkomende kwaaltjes. Ik ga rustig verder 

met de rest van mijn leven. Genieten van al het 

moois. Met de mensen die ik graag heb. Het 

blijft echter wel altijd wel ergens in je 

achterhoofd spoken, die GIST… 

 

Meer informatie: www.petergombeir.be 

Besteldetails: 
Peter Gombeir – Kamer 241 

Uitgeverij Vrijdag 

ISBN 9789460011795 | €16.90 

 

 

Zin in een ultieme ervaring? 
door Jack Asselbergs 

 

Wilt u een ultieme ervaring meemaken? 

Geef u op voor deelname aan Alpe d’Huzes. 

 

In de laatste nieuwsbrief is uitvoerig aandacht 

besteed aan de deelname van onze lotgenoot 

en voorzitter Jack Asselbergs. Hij werd in 

februari 2012 geattendeerd op de stichting 

2climb2raise die (ex)kankerpatiënten faciliteert 

om op een tandem de Alpe d’Huez 1 x te 

bedwingen. Een ongelooflijk mooie ervaring 

om samen met lotgenoten iets te presteren dat 

je voor jezelf niet voor mogelijk had gehouden.  

 

Dat kunt u ook beleven in juni van dit jaar. 

Kijk op de website van de stichting  

www.2climb2raise.nl en als uw belangstelling 

wordt geprikkeld neem dan vrijblijvend contact 

met de op de site genoemde tussenpersoon, u 

kunt ook bij Jack nadere informatie krijgen via 

info@contactgroepgist.nl. 

 

U hoeft geen ervaren fietser te zijn, topconditie 

is geen vereiste, een redelijke conditie is 

voldoende! 

 
 

U heeft ongetwijfeld ook een boeiend 

(ervarings)verhaal! Schroom niet om dit voor 

de volgende nieuwsbrief in te zenden via 

info@contactgroepgist.nl 

http://www.petergombeir.be/
http://www.2climb2raise.nl/
mailto:info@contactgroepgist.nl
mailto:info@contactgroepgist.nl
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COLOFON 

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige (ex-)patiënten en hun 

naasten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST). 

 

De Contactgroep GIST is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK) en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding, het Ministerie van VWS en de Vlaamse Liga 

tegen Kanker (VLK).  

                            
 

Contactgegevens

Stichting Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD Utrecht 

Tel: 030-2916090 (secretariaat) 

KvK-nummer: 20112471 

 

                                                  
 

Website  www.contactgroepgist.nl  www.contactgroepgist.be 

E-mail (algemeen) info@contactgroepgist.nl  info@contactgroepgist.be 

E-mail (bestuur)  bestuur@contactgroepgist.nl  bestuur@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 

Bestuurslid  Laurens van Bavel  medisch@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 

http://www.contactgroepgist.nl/
http://www.contactgroepgist.be/
mailto:info@contactgroepgist.nl
mailto:info@contactgroepgist.be
mailto:bestuur@contactgroepgist.nl
mailto:bestuur@contactgroepgist.be
mailto:ledenadministratie@nfk.nl

