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Nieuwsbrief april 2010 

Jaargang 7, no. 2 

 Van GISTeren naar morgen 

Enkele voorbeelden van veranderingen sinds januari 2010 : 

 
Direct online op de nieuwe website www.contactgroepgist.nl 

nieuwsberichten 

agenda 

 
En (alleen voor leden) besloten pagina's met fotoboeken 

 

Specifiek GIST-nieuws en GIST-agendapunten blijven ook in 
de nieuwsbrieven verschijnen 

http://www.contactgroepgist.nl/
http://www.contactgroepgist.nl
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Nieuwsbrief april 2010 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

Redactiewoord 
Over nieuwsitems, Chinese doggybags en andere nuttigheden 

 
Door: Ellen van Arem de Haas 

 
Het is erg moeilijk om een dunnere uitgave van 'Van GISTeren naar Morgen' te maken. 
Dit om tegemoet te komen aan die leden en belangstellenden die niet lang op het 
computerscherm willen lezen. Hoewel ook velen hun printer aanzetten. 
Het idee om onder andere de meeste nieuwsitems en agendapunten niet meer in de 
Nieuwsbrieven te plaatsen leek de oplossing te zijn. Sinds de lancering van onze nieuwe 
website op 1 januari jl. heb ik de mogelijkheid om bijvoorbeeld direct nieuwsitems te 
uploaden aardig benut. Ook in deze activiteit moet ik mijzelf streng in de hand houden 
want er is zoveel wat interessant is. 
De vraag is echter of onze lezers dit hetzelfde ervaren. Zijn jullie net zo enthousiast als 
ik over nieuwsfeiten dat artsen met patiënten mogen mailen, dat er 1 miljoen voor 
onderzoek naar zeldzame tumoren in België is uitgetrokken of gaat u meer voor hulp bij 
uw belastingaangifte over 2009 via meerkosten.nl? Ik weet het niet, hoor er zelden iets 
over en dat op zich beschouw ik als positief. Geen commentaar; goed nieuws! 
 
Ik word met enige regelmaat wel gevraagd wat mij bezielt om elke dag met kanker 
bezig te zijn. Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. Passie voor de zieke 

medemens op de eerste plaats. Weten wat pijn is. Zonder dat gevoel zou het echt niet 
vol te houden zijn. En laat ik het maar gewoonweg zwart op wit zetten: ik ben een grote 
taal-, lees-, schrijf- en illustreerfreak. Het is een heerlijke bezigheid om elk artikel en 
elke auteur volledig tot zijn of haar recht te laten komen. Zelf te schrijven. Anderen bij 
te staan. Ben ik langzaamaan in de Nieuwsbrieven met illustraties begonnen, ik had 
nooit durven dromen dat ik de nieuwe website zou mogen illustreren! Ben dankbaar dat 

ik met Edwin van Ouwerkerk Moria mag samenwerken aan de teksten op de website. 
Blij met de fotoboeken die Helmer voor het besloten ledendeel heeft samengesteld. 
 
Man en zoon begonnen al danig te klagen over het feit dat ik hun onderbroeken (let 
wel: gewassen) niet opvouwde en in de badkamerkast legde, dat hun witte t-shirts wel 
netjes op hangertjes op zolder hingen maar ongestreken. Verbaasd dat ik niet meer 2x 
per week in de tuin sta te wroeten, terwijl ik voorheen het hele jaar aan het ontwerpen 

was, een boom compleet uitgroef om een meter verderop te herplanten. Alleen als 
dochter  en haar aanstaande voor een weekendje naar huis komen zet ik mijn computer 
uit. Dat is een hele prestatie. Kost moeite. Veel. Mijn mobieltje moet dan ook uit. Zij 
zijn er immers. Dus als zij even hun mail willen checken mag ik het ook. 
 
Daar komt dus een andere eigenschap tevoorschijn: ik ben akelig precies, dus ook voor 

het vrijwilligerswerk. Drijf ik het Bestuur tot wanhoop als ik in de vergadering emmer 
over het oude logo op briefpapier? Op de enveloppen? Nee, er wordt niets verspild bij 
ons en dat is terecht! 
Alleen al het eten wat overbleef op de Contactdag vorig jaar, dat deed mij wel zeer die 
aanblik. Velen zeggen op het laatste moment -meestal om goede redenen- af, of men 
komt wel maar voelt zich niet meer fit aan het eind van de dag en gaat dan voor het 
avondeten naar huis. Kregen we na het goed verzorgde buffet allemaal een 'roos van 
Koos'; hij had ons evengoed allemaal een Chinese 'doggybag' met lekker eten kunnen 
meegeven. Misschien een idee voor de Contactdag dit jaar? Ik zie Koos en Lenie al met 
frisse schortjes voor vrolijk scheppen in lange papieren zakken die verdacht veel 
weghebben van A4-formaat CGG-briefpapier. Die met dat oude logo. 
 
Zonder gekheid; de contacten met allerlei verschillende mensen, patiënten of 

professionals, Nederlanders of Vlamingen, zijn allemaal ronduit prettig te noemen. 
Net als met ons Bestuur, allemaal sympathieke persoonlijkheden. Allemaal met het 
grote gemeenschappelijke doel: Ten dienste staan van de Contactgroep GIST. 
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Bestuurswoord 
Door: Ton Jansen - Vice-voorzitter 
 
Sinds augustus vorig jaar maak ik deel uit van het Bestuur. Daarna heb ik de Contactdag op 3 
oktober jl. meegemaakt en 2 bestuursvergaderingen. Je kunt dus niet zeggen dat ik al ingewerkt 
ben, maar zeker heb ik al een eerste indruk. De Contactgroep GIST heeft een Bestuur waar een 
heel plezierige en ontspannen sfeer heerst. Met vaardige hand en het juiste overwicht leidt 
voorzitter Jack Asselbergs de vergaderingen. Secretaris Cees Hilhorst heeft alle nodige kennis 
over stukken en dossiers paraat. Penningmeester Gonny Panis, die ook sinds augustus vorig jaar 
in het Bestuur zit, heeft zich met enthousiasme en ijver op haar nieuwe taak gestort. 
P.R.-bestuurslid Ronald Postma regelt alles rond de jaarlijkse Contactdag voor lotgenoten. 
De IT-taken worden kundig geregeld door bestuurslid Edwin van Ouwerkerk Moria. Hij 
onderhoudt het ledencontact, volgt alle medische ontwikkelingen op de voet en verzorgt de 
informatie hierover. Ellen van Arem is onze zeer gewaardeerde vrijwilliger die onder meer de 

Nieuwsbrief maakt en bijna een dagtaak heeft om het Bestuur op velerlei wijze te ondersteunen. 
Haar man Helmer is ICT-deskundige en helpt ons bij alles wat met computers en 
informatietechnologie te maken heeft. Beiden waren in de laatste bestuursvergadering op 6 maart 
aanwezig om van advies te dienen en zullen voortaan naar onze bestuursvergaderingen komen. 
 
We vergaderen doorgaans op een zaterdag in het Toon Hermanshuis te Amersfoort. 
Het neemt een groot deel van de dag in beslag. In de vergadering van 6 maart heeft het Bestuur 

overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van Novartis, het welbekende farmaceutische 
bedrijf dat medicijnen (Glivec) tegen GIST levert. Het ging over samenwerking in de nabije 
toekomst en de protocollen die daarbij zullen gelden. 
De taken die het Bestuur allemaal moet uitvoeren behelst een lange lijst die eveneens op 6 maart 
is vastgesteld. Zelf heb ik de taak om bij gelegenheid de voorzitter te vervangen en de vaste 
vertegenwoordiger van de Contactgroep GIST te zijn in de vergaderingen van de NFK. 
Het Bestuur heeft ook gesproken over de opzet van de Nieuwsbrief en de wijze van verspreiding. 
Zoals blijkt uit de reacties kunnen we er heel tevreden over zijn. Naast de kwartaalnieuwsbrieven 
wordt er vanaf 1 januari jl. geregeld vers nieuws op de website gezet. 
Lotgenoten die deelnemen aan de besloten ledenmailkring worden hiervan regelmatig op de 
hoogte gesteld om hen naar de website te trekken. Overige leden en belangstellenden kijken 
veelal rechtstreeks op de website. Er is verder gesproken over de website, inclusief het opzetten 
van een besloten webforum die in plaats gaat komen van de huidige ledenmailkring. 

Op de agenda stond ook de voorbereiding van de Contactdag. Iedereen zal inmiddels wel weten 
dat besloten is om die te houden op 2 oktober, op dezelfde locatie als vorig jaar. Het programma 
voor die dag is eveneens vastgesteld. 
In de vergadering is tevens aandacht besteed aan de financiële stand van zaken, de 
ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid en er is verslag gedaan over de diverse externe 
contacten en vergaderingen. 

 
Onlangs heeft Novartis een 'Patient Academy' opgezet die studiedagen organiseert voor 
patiëntenorganisaties en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. Op 12 maart vond er in 
Utrecht een studiedag plaats over 'kosteneffectiviteit-analyses'; hieraan heb ik namens de 
Contactgroep GIST deelgenomen. 
Verder heb ik in de afgelopen periode de Contactgroep eenmaal vertegenwoordigd in een 
vergadering van de NKF, de organisatie waarin 25 patiëntenverenigingen hun krachten 

bundelen om de belangen van de patiënten te behartigen. De NFK is belangrijk voor ons en 
ondersteunt ons op diverse manieren. Binnenkort zal ik weer naar de NFK gaan om me nader te 
oriënteren en om te zien hoe we de samenwerking verder gestalte kunnen geven. 
 
Zo raak ik steeds verder vertrouwd met de Contactgroep en ik zal me graag hiervoor blijven 
inzetten. Ik volg dagelijks via E-mail de mededelingen en de onderlinge discussies van de 

lotgenoten. Ik voel hoe zinvol, bemoedigend en ook troostend de verbondenheid met elkaar is. 
Daarom is het heel goed dat de Contactgroep GIST bestaat èn blijft bestaan! 
Ik ben dankbaar dat ik daartoe een bescheiden bijdrage mag leveren. 

Nieuwsbrief april 2010 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 



KvK 20112471 Nederland - Uw donatie is welkom op ING-rekeningnr. 96.77.464 t.n.v. Stichting Contactgroep GIST Utrecht 4 

Stichting Ambulance Wens 
Wensvervulling voor de terminale patiënt 
 

Door: Ellen van Arem de Haas 
 

Veel grote en veel kleine wensen gingen al in 
vervulling door heel Nederland. Sindskort rijdt de 
wensambulance ook door het Vlaamse land, want 

Belgische patiënten willen graag gebruik maken van 
deze bijzondere dienst. 
 

Er zijn heel wat mensen die deze Nederlandse Stichting een warm hart toedragen en dat is niet 
verwonderlijk als men de lange lijsten met ervaringen aanschouwt op de website. De foto's spreken 
boekdelen; het geluk straalt zichtbaar op de gezichten van de patiënten. 
Dan begrijp je ook waarom de vrijwilligers dit werk zo graag verrichten. Ze maken niet alleen de 
ernstig zieken blij. Ze geven met hun werk ook de naasten warme herinneringen die zij blijven 
koesteren als de zieke korte tijd later overlijdt. 
 

Een bijzonder voorbeeld 
Henk vertelt: "Op donderdag 26 november 2009 wordt Rosalie geboren in Berkel en Rodenrijs, 
dochter van onze zoon Martijn en zijn vrouw Natalie. Denise van 5 jaar oud heeft een zusje 

gekregen. Margreet en ik hadden al plannen gemaakt om daar met onze eigen auto zo snel 
mogelijk naar toe te gaan, want Margreet's conditie ging achteruit. 
Toen de geboorte had plaatsgevonden zei Margreet tegen mij: "Ik vind het heel erg voor Martijn en 
Natalie, maar ik zie het echt niet zitten naar hen toe te gaan. Een uur in de auto, liggend op mijn 
rug is mij te pijnlijk. We moeten maar wachten tot zij in staat zijn met de baby naar ons in Wijk bij 
Duurstede te komen". Dat was een teleurstelling voor iedereen. 
Willemien, een zus van Margreet, hoorde ervan en wist van het bestaan van de Stichting 
Ambulance Wens en deed ons de suggestie om contact op te nemen. Dat heb ik op vrijdag 27 
november gedaan. Na invulling van het formulier op de site kreeg ik binnen een half uur al een 
telefoontje van iemand van de Stichting. Hij liet ons weten dat hij begreep dat we zo snel mogelijk 
naar Berkel wilden maar dat het helaas niet meer mogelijk was het nog diezelfde middag of de 
volgende dag (zaterdag) te doen. 

 

Wel konden we afspreken op 
dinsdag 1 december. Dat was 
een geweldige opsteker voor 
ons! 
 
Die dinsdag om 14:00 kwam 
de ambulance voorrijden met 
twee vrijwilligers. 
Hans, een gepensioneerde 
brandweerman. 
Peter, een verpleegkundige 
die een deel van zijn vrije tijd 
voor de Stichting vrijhoudt. 
 
Ze brachten ons naar Berkel, 
dronken wat en vertrokken 
daarna om ons de privacy en 
de tijd te geven die we 
wilden besteden met onze 
kinderen en kleinkinderen. 
 
 

Henk, Margreet, Rosalie en Denise tijdens het samenzijn 
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Om 18:00 stonden ze weer 
voor ons klaar om ons naar 

huis te brengen. Twee heel 
zorgzame vrijwilligers die 
dit met hart en ziel deden. 
Terug in Wijk bij Duurstede 
bleven ze nog even wat 
drinken en gingen toen 
naar hun eigen huis in 
respectievelijk Rotterdam 
en Den Bosch. 
 
Ze hadden ons een 
onvergetelijke middag 
bezorgd 
 
Niet snel hierna is Margreet 
heengegaan". 
 
 
 

[Redactie: Hartelijk dank 
aan Henk voor zijn verhaal 
en de ontroerende foto's] 
 

Margreet in de ambulance van Stichting Ambulance Wens 
 
 
 
Voor wie is Stichting Ambulance Wens bedoeld 
Deze organisatie vervult de laatste wensen van mensen die aan een 
ongeneeslijke ziekte lijden en niet lang meer te leven hebben. 
Vaak wil een terminale patiënt (jong, volwassen of oud) nog één 
keertje iets beleven of een bijzondere plek zien, maar is dat niet 
mogelijk omdat er speciaal vervoer en begeleiding nodig is. 
De wens kan heel eenvoudig zijn, zoals een kijkje nemen in de straat 
waar je geboortehuis staat. De zee nog een keer zien en het zout op je 

lippen proeven. Het graf van je moeder bezoeken. 
Het kan ook een bezoek zijn aan een concert, variërend van André 
Rieu tot de Golden Earring. Of PSV zien spelen. 

 
 
 

 
 
Stichting Ambulance Wens heeft ook een samenwerkingsverband 
met de Stichting Vaarwens, kijk hiervoor op 
www.stichtingvaarwens.nl 
 

Bijna niets is te gek en alle wensen worden gratis vervuld 
Soms wordt een wens al vervuld op de dag dat de aanvraag binnenkomt; de organisatie kijkt dus 
elke dag naar de online ingevulde wensformulieren. 
 
Online formulier invullen 
Op de website van de Stichting staat een intake wensformulier dat online ingevuld kan worden. 
Hierop moet de wens zo goed mogelijk omschreven worden, waar men opgehaald wil worden, het 

adres waar men heen wil. 
Ook enige medische gegevens, heeft men bijvoorbeeld een catheter, sondevoeding, zuurstof nodig. 
Wie is de behandelend arts inclusief telefoonnummer. Wat is de levensverwachting. 
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Oprichting van de Stichting 
Kees Veldboer, oprichter van de Stichting, is ambulancechauffeur en een gebeurtenis tijdens zijn 

werk werd de aanleiding tot het oprichten van deze bijzondere organisatie. 
 

Begin 2007 vervoerde Kees de 
ernstig zieke zeeman Mario 
Stefanutto en onderweg naar het 
ziekenhuis werd een omweg gemaakt 
via het Vlaardingse havenhoofd. 

Ontroerd door het intense geluk dat 
de zieke hieraan beleefde, regelde de 
ambulancechauffeur een rondvaart 
door het Rotterdamse havengebied. 
Hiervoor kon Kees een ambulance 
van zijn werkgever lenen. Dankzij 
een paar telefoontjes kon de zeeman 
aldus zijn leven op een prachtwijze 
afsluiten. Kees wilde op deze manier 
meer laatste levenswensen gaan 
vervullen en nog geen twee maanden 
later werd de Stichting Ambulance 
Wens opgericht. 
 
 

Zeeman Mario Stefanutto genietend in de haven 
 
 
Deskundige vrijwilligers vervoeren en begeleiden de patiënt 
Bijna elke dag wordt er een wens waargemaakt en inmiddels heeft de Stichting ruim 100 goed 
getrainde vrijwilligers. Het vervoer wordt verzorgd met speciaal ontworpen ambulances en 
natuurlijk met een extra comfortabele brancard. Elke patiënt wordt begeleid door terdege 
geschoold personeel. 
 
Giften 
Alle wensen worden gratis vervuld, maar de Stichting 
Ambulance Wens kan dit niet doen zonder de giften 

van talloze gulle mensen, verenigingen en bedrijven. 
 
Als u ook een bijdrage wilt leveren kunt u dit 
doen door een bedrag te storten 
Op Rabobank-rekeningnummer 1129.24.611 
Ten name van Stichting Ambulance Wens te Rhoon 

 
 
 
 
Contactgegevens 
Stichting Ambulance Wens 
Abel Tasmanstraat 79 
3165 AM  Rotterdam 
 
Directeur: Kees Veldboer 
Tel. kantoor: 010-2265.516 
Mobiel: 06.1255.9999 (ook 's avonds en in weekends) 
 

E-mail: info@ambulancewens.nl 
Website www.ambulancewens.nl 
 

Kees Veldboer 
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Ervaringsverhaal 
Door: Sjef Leurs 
 

Mijn naam is Sjef Leurs, ik ben 60 jaar en gehuwd met 
Joke, een schat van een vrouw (57 jaar) en vader van 
een lieve dochter van bijna 36 jaar. 
Ik ben de trotse opa van een 9-jarige kleindochter, het 
zonnetje in ons leven! 

 
GIST operatie in 2006 
In december 2006 ben ik geopereerd aan een GIST 
tumor van 3½ kilo, die ingegroeid was in de milt, maag, 
slokdarm en alvleesklier. Tijdens het gesprek met de 
chirurg(en) kregen we te horen dat de tumor 
kwaadaardig was en dat de milt geheel verwijderd moest 

worden, de maag grotendeels en een stuk van de 
alvleesklier (de staart zoals zij dat noemen). De 
slokdarm werd weer opnieuw verbonden met de maag. 
Tijdens deze operatie werd ook een voedingssonde naar 
de dunne darm aangelegd die ik later nog hard nodig zou 
hebben. Het was een zeer zware operatie die ik bijna niet 

overleefd heb. Ik kreeg een longontsteking en erge 
diarree en daardoor dreigde ik uit te drogen, had flink 
gewichtsverlies, enz. Op de I.C. lag ik aan de beademing 
en na een dag moest ik al naar een kamer. Pas na 3 
weken kon ik het ziekenhuis verlaten om thuis verder te 
herstellen. 
 

Sjef en Joke Leurs vóór de operatie 
 
Na de lange herstelperiode hoorde ik van iemand over de Stichting Life Raft Group Nederland. Als 
lid van wat tegenwoordig Contactgroep GIST Nederland ~ België heet, wil ik graag mijn 
ervaringsverhaal delen met andere lotgenoten. 
 
Glivec en strakke kousen 
Ondertussen had de behandelend internist mij preventief Glivec 400mg per dag voorgeschreven 
omdat ik tot de 'high risk groep' hoor, gezien de afmetingen en gewicht van de tumor. Het slikken 
van Glivec ging in 2008 redelijk goed, op wat bijwerkingen na zoals diarree, verstoorde 
spijsvertering en vochtophoping in de onderste ledematen. Voor dat laatste moest ik toen hele 
strakke kousen dragen, totdat m'n onderbenen zo smal als luciferhoutjes werden en m'n 
bovenarmen als die van Arnold Schwarzenegger van het kracht zetten bij het aantrekken. 
 
Een AAA 
Op een controlebezoek kreeg ik van 
de internist de vraag of ik wist dat ik 
een 'aneurysma' had. "Nee!" was m'n 
antwoord. "U heeft een verwijding van 
de lichaamsslagader in de buik, een 

zogenaamde 'AAA' (Aneurysma Aorta 
Abdominalis)". Was me dat even 
schrikken zeg, een tijdbom in m'n lijf 
erbij, het kon niet op. "Het ding heeft 
een doorsnede van 3,9 cm wat 
volgens de statistieken 1 à 2% kans 

geeft op een ruptuur" vertelde de arts. 
 
 

Sjef met Kerst 2008 
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Met echo's in de gaten houden 
"Dus u hoeft niet ongerust te zijn, ik zal 

u doorsturen naar het vaatcentrum 
waar de zaak met regelmatige echo's in 
de gaten wordt gehouden. Bij een 
doorsnede van 5,5 cm gaan we 
opereren" zei de arts nog even snel 
erachteraan. 
Bij één van die controle-echo's in 
augustus 2008 ontdekte de uitvoerende 
iets ongewoons in de buurt van de 
'AAA'. Ze werd plotseling stil en taste 
nog een tijdje af waarbij ze bij 
sommige schermafbeeldingen wat 
'klikjes' zette. 
"Ik moet even de arts erbij halen" zei 
ze met een bezorgde stem. Er werd 
tussen beiden wat gemompeld waarvan 
ik alleen kon verstaan dat de 'AAA' 
onveranderd was gebleven. 
 

De arts nam het van de uitvoerende over en ging de vastgelegde schermafbeeldingen met al die 

klikjes bestuderen. Hij vertelde me dat hij een gezwel zag op de echo en dat hij meteen mijn 
behandelend chirurg en internist zou opbellen of mailen om zo snel mogelijk een PET/CT-scan te 
regelen. Hij benadrukte nog dat ik zelf ook contact moest zoeken met beide artsen want dat zou de 
zaak extra kunnen bespoedigen. 
De scan werd inderdaad snel uitgevoerd en de uitslag was slecht. De internist dacht aan 
uitzaaiingen van de GIST en verdubbelde voor een maand de dosis Glivec tot 800mg per dag, met 

aansluitend weer een PET/CT-scan. 
Vijf werkdagen na de scan konden we de uitslag gaan halen bij de internist. Het gezwel was totaal 
niet gekrompen en er waren zelfs enkele kleinere gezwellen bijgekomen. Zijn reactie hierop was 
"Direct stoppen met Glivec, want het werkt niet!". 
 
Morgen gaan we passen 
Ook had ik al een tijdje last van pijn in de rechtertepel en dat ging maar niet over. Bij nader 

aftasten ontdekte mijn vrouw een schijf onder de tepel en zei: "Je hebt volgens mij borstgroei 
rechts". Al schertsend zei ik, "Ja ja, morgen gaan we passen". Opeens viel me in dat de 
verdubbeling van de Glivec misschien de oorzaak zou kunnen zijn. 
Dus ik de 'medicijnenbijbel' van me op het scherm gezet en jawel hoor, één van de mogelijke 
bijwerkingen van Glivec kan borstgroei zijn. Voor alle zekerheid toch maar weer een afspraak 
gemaakt bij de internist die aan hetzelfde dacht als mijn lieve echtgenote. 

 
Er werd een mammografie gemaakt waaruit bleek dat het zich hier inderdaad handelde om 
borstgroei (gynaecomastie). De vrouwelijke arts die de mammografie uitvoerde vertelde me direct 
dat gynaecomastie goedaardige groei van borstklierweefsel in de mannelijke borst(en) is en dat, 
mocht ik er meer last van krijgen, altijd nog het klierweefsel onder de tepel verwijderd kon worden 
(zie voor een voorbeeld: http://www.heelmeester.nl/ingrepen/gynaecomastie.htm). 
Verder vertelde ze dat bij gynaecomastie meestal een aantal maanden wordt gewacht met 
behandelen omdat het vanzelf weer kan verdwijnen. 
 
Gezwel zo groot als een pingpongbal 
Maar nu even terug naar het gezwel dat de grootte van een pingpongbal had 
en niets gekrompen was. 
In februari 2009 werd er weer een echogeleide punctie gedaan en deze werd 

op kweek gezet voor een week. Tijdens de gezamelijke bespreking van mijn 
ziektegeval werd duidelijk dat de artsen van mening verschilden met de 
pathologen. 

normale aorta 

 

  AAA 
  Aneurysma Aorta 
  Abdominalis 
  verwijding van de 
  lichaamsslagader 
  in de buik 

www.adam.com 
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Operatie om een biopt te nemen 
In februari 2009 werd ik de eerste keer geopereerd aan dat 

gezwel waarvan alleen een stuk werd weggenomen om als 
groter biopt te dienen. Een gedeelte daarvan bleef op de 
afdeling Pathologie en een ander gedeelte werd opgestuurd 
naar professor Fletcher uit Boston, U.S.A. 
Naderhand vernam ik van "mijn chirurg" dat professor 
Fletcher een vroegere Engelse studievriend van hem was en 

gespecialiseerd op dit gebied. De professor was helaas op vakantie en met de wachttijd op de 
uitslag werden we zwaar op de proef gesteld. Om wat meer zekerheid te krijgen over de situatie 
tussen de artsen en pathologen ben ik uit wanhoop met ze gaan mailen. 
 
Uiteindelijk op 15 mei 2009 de antwoordmail van Pathologie 
(...)"De afwijking die in 2006 uit de maag werd verwijderd betrof een 
tumor die niet uitging van de slijmvliesbekleding van de maag, maar 
van de dieper gelegen delen van de maagwand. De cellen waaruit 
deze tumor is opgebouwd zijn langwerpig of ook wel spoelvormig en 
liggen in bundels (als een soort vezels) gerangschikt. 
Eén van de kenmerken die de patholoog kan gebruiken bij de 
afweging of het om een kwaadaardige tumor gaat of om een 
goedaardige tumor, is het aantal celdelingen dat gezien wordt binnen 
een afgesproken oppervlakte-eenheid (we spreken dan vaak over "het aantal delingen per 10 

gezichtsvelden of per 2 vierkante mm"). Ook de diameter van dergelijke tumoren speelt een rol bij 
deze afweging. Wanneer een tumor groter is dan 5 cm dan is de kans dat de tumor kwaadaardig is 
vrij groot. Het is echter heel moeilijk voorspelbaar wat nu precies het gedrag van de tumor zal zijn 
en hoe de ziekte zal verlopen nadat er een operatie of andere behandeling heeft plaatsgevonden. 
In uw geval is de tumor operatief verwijderd en vanwege de afmeting en het aantal celdelingen 
beoordeeld als een kwaadaardig gezwel. Ook was er een speciaal eiwit in de tumor aantoonbaar 

(c-KIT) waardoor we de diagnose GIST konden stellen. GIST is een afkorting voor gastro(maag) 
intestinale(darm) stroma(het diepere weefsel in de maagwand of darmwand) tumor (gezwel). Voor 
deze tumor heeft u nog aanvullende behandeling gekregen en wordt u gecontroleerd om eventuele 
terugkeer van de ziekte zo vroeg mogelijk te ontdekken. 
 

Terugkeer GIST? 
Nu is er in februari van 2009 bij u een nieuwe afwijking vastgesteld 

waarvan ik een biopt heb ontvangen met als vraagstelling of het hier 
ging om een terugkeer van de GIST. Van dit biopt zijn ook weer coupes 
(dunne plakjes van ongeveer 4 micron dik) gemaakt en ook is er 
gekeken of het eiwit c-KIT hierin aantoonbaar was. De cellen in deze 
biopsie waren weliswaar ook spoelvormig maar er konden geen 
celdelingen worden aangetoond en het c-KIT eiwit ontbrak. Er was dus 

geen directe overeenkomst met de oorspronkelijke tumor uit de maag. 
De opbouw van het weefsel toonde nog de meeste overeenkomst met 
een littekenreactie.  
 
Tijdens de gezamenlijke bespreking van uw ziektegeval werd duidelijk 
dat de afwijking waaruit de biopsie genomen was, door de radioloog als 
een gezwel op de foto's gezien kon worden. Nu is een andere term voor 
littekenweefsel ook wel 'desmoplasie' . Wanneer nu een dergelijk gebied 
zich als een gezwel of tumor presenteert in het lichaam, dan is daarvan 

het gevolg dat de patholoog de afwijking vanaf dat moment als een 'desmoïd tumor' (een gezwel of 
tumor die lijkt op littekenweefsel) zal benoemen. Nu is het soms moeilijk of zelfs onmogelijk voor 
de patholoog om exact aan te geven hoe dit littekenweefsel zich zal gedragen. 
 

Belangrijk is daarbij dat we, gesteund door het oordeel van Prof. Fletcher, geen verband kunnen 
leggen tussen de bij u verwijderde GIST en de nu aangetroffen 'desmoïd tumor'. Het gaat dus in 
principe om een nieuwe afwijking die ook voor de behandeling een eigen beleid mogelijk maakt. 
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De rol van de patholoog is op dit moment eigenlijk uitgespeeld 
en komt pas weer aan de orde op het moment dat u eventueel 

samen met uw behandelaar besluit om de 'desmoïd tumor' 
operatief te verwijderen. Op dat moment kan de patholoog 
meerdere gebieden uit het weefsel onderzoeken en bepalen of de 
diagnose van het eerdere biopt inderdaad bevestigd kan 
worden". 
 
De aanvulling van beide artsen luidde: "Desmoïd tumoren zijn 
weliswaar goedaardige tumoren, maar ze zijn berucht om hun 
neiging tot hardnekkigheid en neiging tot recidief (lokaal), 
ondanks radicale chirurgie. 
Desalniettemin is radicale chirurgische verwijdering de eerste 
behandelkeuze, waarbij in het ongelukkige geval van eventueel 
recidief in de toekomst er opties zijn van hormonale 
therapie"(...). 
 
Mijn chirurg zei bij een controlebezoek tegen me: 
"Je hebt mensen die door de bliksem worden getroffen, 
u 2 keer!" 
 

Sjef in 2010 
 
Weer opereren 
De tweede operatie aan de 'desmoïd tumor' werd op 15 juni 2009 uitgevoerd waarbij de resttumor 
met een driehoekig stuk mesenterium (plooi van het buikvlies die over de darmen hangt en dient 
als ophangband voor de darmen en andere organen in de buikholte) samen met 50 cm dikkedarm 
en de blindedarm werden verwijderd. Er volgde nu een rustperiode. Een jaar lang was ik zonder 
Glivec geweest. 
 

 
Na bijna 3 jaar weer GIST 
In november 2009 kreeg ik weer pijn in de onderbuik, zo erg dat ik met de ambulance naar het 
ziekenhuis gereden werd en daar een weeklang pijnbestrijding kreeg met morfine, paracetamol en 
OxyNorm (een opiaat) naar behoefte. Na die week was de pijn zo goed als over. 
De bekende weg werd weer bewandeld; echo, scan, bloedafname, punctie toen er weer een nieuw 

gezwel van 8,5 à 9 cm en enkele kleine van 2 en 3 cm groot gezien waren. 
En jawel, na bijna 3 jaar was de Gist teruggekeerd. Weer een lange wachttijd voor de uitslag. 
 
Ik kreeg een zware depressie, mijn dochter belde met het ziekenhuis en daardoor 
werd de wachttijd toen verkort. 
De steun van de Contactgroep GIST ledenmailkring 

was hartverwarmend. 
 
De Glivec 400mg werd weer voorgeschreven voor een 
maand. De PET/CT-scan wees uit dat alle tumoren 
gekrompen waren. 
De kleine tumoren waren bijna niet meer te zien op de 
scan, deze waren ook GISTen gezien hun reactie op 
Glivec. 
De volgende controle zal uitwijzen hoe ik ervoor sta! 
 
Ik wil iedereen veel kracht en moed wensen in 
de strijd tegen GIST. 
Blijf knokken, geef het nooit op, nooit! 
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Leverkanker 
Uitzaaiingen van kanker uit het maagdarmstelsel naar 

de lever  
[www.chirurgenoperatie.nl - Publ. met schriftelijke toestemming van Surgipoort BV 2009] 

 

Door: Dr. E.J.T. Luiten - chirurg Amphia Ziekenhuis Breda 
 
In de Januarinieuwsbrief van 2010 heeft u een 
inleidend artikel kunnen lezen over 'De functie van de 
lever', verzorgd door Elly Kommer van de Maag Lever 
Darm Stichting. 
 
Dr. E.J.T. Luiten, chirurg bij het Amphia Ziekenhuis te 
Breda, en tevens webmaster van de druk bezochte 
chirurgische website www.chirurgenoperatie.nl 

verzorgt een aantal artikelen over 'Uitzaaiingen van 
kanker uit het maagdarmstelsel naar de lever'. 
 

Dr. E.J.T. Luiten 
 

Inleiding 
Deze artikelen geven algemene informatie over de chirurgische behandeling van uitzaaiingen in de 

lever afkomstig van tumoren die elders in het lichaam zijn ontstaan: levermetastasen. De 
behandeling van levertumoren die ontstaan in de lever zelf (bijvoorbeeld primaire leverkanker 
ofwel hepatocellulair carcinoom) komt later in een apart artikel aan de orde. 
 

Het is goed te realiseren dat voor een ieder de situatie anders kan zijn dan beschreven. 
De in dit artikel beschreven operatieve behandeling kan, in geval iemand voor een 
operatie in aanmerking komt, soms afwijken van de informatie in deze artikelen. 
 

Door verbeterde kennis over de anatomie van de lever alsmede de ontwikkeling en het beschikbaar 
worden van hoogwaardige technische apparatuur is het tegenwoordig mogelijk om relatief veilig 
grote delen van de lever operatief te verwijderen. Was het vroeger zo dat de oncoloog de patiënt 
moest mededelen dat men niets meer voor de patiënt met uitzaaiingen in de lever kon doen, 
tegenwoordig kan steeds vaker operatief worden ingegrepen. 
 

De lever is in feite de centrale chemische fabriek van het lichaam en onmisbaar 
 
Waar zit de lever, wat is zijn functie 
De lever is een zeer groot orgaan, weegt tot ruim 1,5 kg en bevindt zich rechtsboven in de 
buikholte, voor het overgrote deel achter/onder de ribben waardoor hij beschermd ligt. 

In de lever vinden meer dan 600 verschillende chemische processen plaats welke nodig zijn om 
normaal te kunnen leven, waarvan hieronder een weergave: 
 

Alle voedingsstoffen die worden opgenomen vanuit het maagdarmstelsel in de bloedbaan 

passeren eerst de lever via de poortader (vena porta) voordat ze, al of niet bewerkt, worden 
getransporteerd naar delen elders in het lichaam. 
Tijdelijke opslag van diverse stoffen waaronder vitamine A, ijzer en diverse mineralen. 

Aanmaak en omzetting van verschillende eiwitten. 
Productie van galvloeistof: gal zorgt in de darm voor het oplossen van vetten en speelt dus 

een belangrijke rol bij de vetvertering. 
Het verwijderen van bilirubine, één van de afbraakproducten welke overblijven na afbraak 

van "versleten" rode bloedcellen uit het bloed. Bilirubine is een hoofdbestanddeel van de gal 
en geeft de gal een geelgroene kleur. De ontlasting ontleent hieraan zijn donkerbruine kleur. 

Zonder gal heeft de ontlasting een wit-grijze kleur. 
Aanmaak van stoffen nodig voor de bloedstolling; de zogenaamde stollingsfactoren. 
Onschadelijk maken van medicijnen of het omzetten in een werkzame stof, alsook 

onschadelijk maken van o.a. alcohol en chemicaliën. 
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Anatomie 
De lever wordt onderverdeeld in een rechter en een linker leverkwab en hangt 

aan de onderzijde van het middenrif door middel van een groot bandvormig 
vlies, oftewel het ligamentum teres hepatis (ter hoogte van de blauwe 
stippellijn op het plaatje links), welke van voor naar achter loopt over de 
koepelvormige bovenkant van de lever. 
 

De lever heeft twee aanvoerwegen van bloed 
De leverslagader oftewel de arteria hepatica propria (zie de rode pijl op 

het plaatje links), via een vertakking afkomstig uit de grote 
buikslagader, ook wel aorta abdominalis genoemd. 
De poortader, oftewel vena porta (groene pijl), een samenvloeiing van 

diverse grote aders (lichtblauw) vanuit de maag, darmen en milt. 
 

In weefsels en organen elders in het lichaam is de slagader de aanvoerweg 

van o.a. zuurstof. Het zuurstofgehalte in de leverslagader is uiteraard hoger 
dan dat van de poortader omdat laatstgenoemde het bloed vervoerd waaraan 
de darmen al veel zuurstof hebben onttrokken. Echter, omdat de hoeveelheid 
bloed wat de lever bereikt via de poortader het aanbod vanuit de 
leverslagader ruimschoots overtreft, heeft dit als gevolg dat ruim 70% van de 
zuurstofaanvoer naar de lever wordt verzorgd via de poortader. 
Met de ontwikkeling van de leverchirurgie bleek dat de lever in feite 
opgebouwd is uit 8 min of meer aparte delen (segmenten) welke allen hun 
eigen aan- en afvoer van bloed en eigen galafvoerweg hebben. 

De indeling is uitvoerig bestudeerd en in 1957 voor het eerst beschreven door de beroemde Franse 
chirurg, Claude Couinaud, naar wie de indeling in 8 segmenten is vernoemd. 

De aanvoerende slagader van de lever (arteria hepatica propria), alsmede de aanvoerende 
poortader vanuit het maagdarmstelsel vertakken zich binnen de lever volgens de opbouw van de 8 
zelfstandig functionerende segmenten. De afvloed van gal vanuit de 8 segmenten gebeurt via een 
vertakt stelsel van galwegen (groen) vanuit deze afzonderlijke segmenten die in 2 en uiteindelijk 
in 1 grote hoofdgalafvoerweg (ductus choledochus) samenvloeit. Achter in de buikholte bevindt 
zich de onderste holle ader (vena cava inferior), welke al het bloed van de onderhelft van het 

lichaam terugvoert naar het hart. Deze ader loopt als het ware als een rechte buis omhoog. De 
lever is via zijn achterzijde met deze holle ader verbonden (vergelijk de inmonding van een T-stuk 
in een regenpijp). De afvoer van bloed uit de lever naar de onderste holle ader verloopt eveneens 
vanuit de 8 segmenten waarbij de aders zich samenvoegen tot uiteindelijk 3 grote leveraders welke 
aangesloten zijn op de onderste holle ader. 
 

Hierboven ziet u een schematische weergave van de verdeling van de lever in 8 segmenten. 
Van voren bezien vertakken galwegen en de aanvoer van bloed via de leverslagader en poortader 
zich in een horizontaal vlak. De afvoer van bloed naar de onderste holle ader vertakt zich in een 
verticaal vlak, dus loodrecht op de aanvoer van bloed, respectievelijk afvoer van gal naar de darm. 

holle ader 

poortader 

leverslagader galweg 

3 leveraders 

8 leversegmenten volgens Couinaud 

Claude Couinaud 
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Door rekening te houden met deze segmentale opbouw is men in staat om één of 
meerdere segment(-en) in zijn geheel te verwijderen zonder dat de levensvatbaarheid 

voor omringend gezond leverweefsel in gevaar komt. De resterende lever is namelijk in 
staat om zich te herstellen en uit te groeien tot de oorspronkelijke grootte van de 
originele lever.  
Dit proces noemt men "regeneratie" en begint binnen 3 dagen na de operatie en duurt ongeveer 6 
maanden. Om de resterende leversegmenten in staat te stellen wederom uit te groeien moet er bij 
de operatie dus goed worden opgelet dat de bloedstoevoer naar deze achterblijvende leverdelen 
niet beschadigd wordt! De studies van Couinaud naar de onderverdeling van de lever in diverse 
segmenten hebben dus een grote bijdrage geleverd aan de vooruitgang van de leverchirurgie. 
 
Naschrift Redactie: 
GIST begint vaak als een compacte tumor ergens in het maagdarmstelsel, dit noemt men 
dan de primaire tumor. Net als veel andere kankersoorten kan een GIST cellen loslaten 
die zich gaan verspreiden naar andere plaatsen in het lichaam. Dit heet metastaseren en 
de nieuwe tumoren worden metastases (uitzaaiingen) genoemd. Een GIST kan al vrij 
groot zijn voordat het wordt ontdekt omdat meestal pas in een vergevorderd stadium 
lichamelijke klachten ontstaan. Er zijn dan op het moment van ontdekking ook vaak al 
uitzaaiingen in andere delen van het lichaam. Een GIST metastaseert vaak naar het 
buikvlies, de buikholte of de lever. Een GIST-metastase in de lever is nog steeds een 
GIST-kanker en géén 'leverkanker'. 
 

Meten van de variabiliteit in de behandeling van 
zeldzame kankers en overleving 
Vlaamse Liga tegen Kanker Februari 2010 (Uit: Goedgekeurde projecten 2010-2012) 
http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/2010-Zeldzame_tumoren-10-promVanEycken.pdf 
 

Promotor: Dr. Liesbet van Eycken (Stichting Kankerregister) 
 
Weinig informatie is beschikbaar over de variabiliteit die bestaat in het behandelen van kanker. Dit 
is des te meer het geval voor zeldzame kankers gezien ze minder onder de aandacht komen en het 
door hun lage aantallen moeilijk is om hierover onderzoek te doen. In dit project wil de Stichting 
Kankerregister het voorkomen van zeldzame kankers in Vlaanderen meer diepgaand beschrijven 
dan in haar klassieke rapporteringen en wil ze een beschrijving geven van de variabiliteit die 

bestaat in het behandelen van zeldzame kankers en de overleving die hiermee gepaard gaat. 
Gezien Europees onderzoek reeds aantoonde dat de Vlaamse overlevingscijfers voor hoofd- en 
halstumoren lager liggen dan het Europese gemiddelde zal op dit type tumoren meer diepgaand 
worden ingegaan tijdens de analyse. 
Voor het realiseren van deze doelstellingen zal de Stichting Kankerregister gebruik maken van haar 
eigen gegevens (kenmerken van tumor en patiënt) die eind 2009 (voor de aanvang van dit project) 

aangevuld werden met gegevens van de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (behandelingen, geneesmiddelen, diagnostische procedures 
etc.). 
 
Een dergelijke bundeling van gegevens voor alle (zeldzame) kankertypes is uniek in 
Vlaanderen en zal een enorme bron aan informatie bieden 
Deze nieuwe informatie is van groot belang voor clinici en kan een stimulans zijn tot het opstellen 
van richtlijnen voor de behandeling van zeldzame kankers en zo uiteindelijk resulteren in een 
betere zorg voor patiënten. Verder kunnen deze resultaten een aanleiding zijn voor het formuleren 
van nieuwe hypotheses en het opstarten van bijkomend onderzoek. 
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De tijd doorkomen tussen onderzoek en uitslag 
Het positieve effect van lotgenotencontact 

 
Door: Inge Sluijter 

 
Help!!! Hoe kom je de tijd door tussen het maken van een 
scan en de uitslag? 
Begin januari verscheen deze noodkreet op de 'besloten 
ledenmail' van onze Contactgroep. Er volgden direct veel 
meelevende reacties, met tips en ervaringsverhalen. In een 
paar dagen tijd voltrok zich een ommekeer in de beleving van 
de hulpvrager. 
 
Van in de put zitten naar weer lichtpuntjes zien. Een positieve 
draai in handelen en denken! Heel bijzonder nu ik daar weer 
over nadenk. Het laat ook het belang en positieve effect zien 
van lotgenotencontact. Zo ontstond het idee om alle 
waardevolle tips nog eens op een rijtje te zetten. 
 

 
Hoe ga ikzelf hiermee om? 

Tijdens het wachten op een spannende uitslag probeer ik mijn emoties te parkeren, eigenlijk heel 
rationeel dus. 
Wat heeft het voor zin om me druk te maken over iets wat ik nu toch nog niet weet. Waarom zou 
ik allerlei doemscenario's in m'n hoofd halen? Zonde van mijn energie. Zodra deze gedachtes in 
mijn hoofd opkomen en ik mezelf daarvan bewust word vraag ik me af: "Wie zegt dat dit waar is en 
verandert er iets als ik me rot blijf voelen?". Vaak lukt dit en helpt het mij door de onzekere tijd 
heen. Afleiding zoeken en dingen gaan doen die ik leuk vind helpen ook. Aardig zijn voor mezelf! 
 
Gezond relativeren 
Het omzetten van irreële, ongewenste gedachtes in effectieve gedachtes wordt ook wel RET 
genoemd, Rationeel Emotieve Therapie. Kort door de bocht: Het zijn niet de dingen zelf die de 
mensen bang maken, maar de manier waarop mensen de dingen bekijken. Dat betekent dat we 
een heleboel problemen kunnen oplossen, of draaglijk kunnen maken door onze manier van 

denken daarover te veranderen. Kortom: Gezond relativeren. 
Met RET heb ik een jaar of 7 geleden kennisgemaakt, toen het niet zo lekker liep op mijn werk en 
ik wat hulp kon gebruiken. Tijdens de supervisie hoorde ik voor het eerst van deze methode en het 
heeft mij toen echt geholpen om op een andere manier tegen problemen aan te kijken, mijn 
gedachten in een ander perspectief te zien. 
Voor mij was het een openbaring en toen ik 4 jaar geleden voor het eerst geconfronteerd werd met 

GIST en alle sombere negatieve emoties waarmee ik soms overspoeld werd, kon ik af en toe toch 
grijpen naar wat RET me geleerd heeft. 
 
Onderscheid proberen te maken tussen gezonde en ongezonde negatieve emoties 

bezorgdheid (gezond negatief) <> angst (ongezond negatief) 
verdriet <> depressie. 

 

Ongezonde negatieve emoties hebben een verstikkend karakter en leiden tot apathie. 
Gezonde negatieve emoties daarentegen kunnen je toch verder helpen, hoe raar dat ook klinkt. 
Emoties waar je iets mee kunt doen, die je aanzetten tot het ondernemen van acties. 
Het is natuurlijk een hulpmiddeltje en uiteindelijk ben jezelf degene die het moet 
toepassen. Denken is nog geen doen. 
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik het in het dagelijks leven nogal eens vergeet. 

Het heeft natuurlijk ook alles te maken met bewustwording en bewustzijn. 
Het waardevolle van dit artikel schrijven is dan ook voor mij dat ik mij er hier, nu op dit 
moment, mee bezighou en het dus bewust ben. 
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Enkele (geanonimiseerde) tips die via de besloten ledenmail binnenkwamen 
Deel je gevoelens, onzekerheden en vragen met anderen 

In de put zitten is zonde van je tijd en energie 
Huilen is gezond op z'n tijd en lucht op 
Er is altijd wel iets positiefs te zien als je maar zoekt (het zijn vaak de kleine dingen waar je 
van kunt genieten) 
Zoek iets om je gedachten te verzetten, iets wat je een goed gevoel geeft (luister naar of 
maak muziek, ga iets bijzonders koken, computeren, puzzelen, filmkijken, modelbouwen, 
tuinieren, schilderen, dansen, zingen, gedichten schrijven, een dagboek bijhouden) 
Probeer iets te vinden waar je gedwongen je aandacht bij moet houden (bijvoorbeeld de 
uitdaging aangaan van vrijwilligerswerk) 
Ga naar een Inloophuis om iets te doen met andere lotgenoten 
Ga lichte gymnastiekoefeningen doen en voel welke spieren je één voor één aanspant 
Zeg NEE tegen piekergedachten (je kunt niet voorkomen dat gedachtes opkomen maar je 
hoeft ze niet af te maken, zodat ze een eigen, onrealistisch leven gaan leiden) 
Zeg NEE iedere keer als je piekert en ga iets doen vanuit je zintuigen (bepaal je aandacht 

bijvoorbeeld bij het smeren van een boterham; geniet van de smaak en denk even nergens 
anders aan) 
Zeg NEE en ga iets anders doen, kom in beweging (probeer uit je denken te stappen en 
verplaats je aandacht naar je lichaam, ga lopen en voel hoe je loopt, waar komt de wind 
vandaan, wat ruik je, waar zet je je voeten neer) 
Worstel en kom boven; zoek overal naar een beetje HUMOR. 

 
Iedereen reageert verschillend, wat voor de een werkt kan voor de ander niet gaan 

Elke patiënt kan alleen zelf uitmaken wat voor hem of haar het beste is en moet goed 

luisteren naar het eigen lichaam, gevoel en intuïtie. 
Je moet voor een gezond emotioneel leven jezelf bewust worden van de verscheidenheid en 

intensiteit van emoties, maar ook leren je hiermee niet te gaan identificeren. Je hebt emoties 
maar je bent méér dan je woede of angst. Het is erg belangrijk om verdriet te onderkennen 
en jezelf tijd te gunnen om te rouwen, dóór je verdriet gaan, huilen, erover praten, steun 
zoeken, je laten troosten. Het is niet de bedoeling om in je verdriet te blijven steken. Je moet 
het wel toelaten en er doorheen groeien naar een nieuw evenwicht. 

 
Genoeg handvatten om toe te passen als het weer moeilijk wordt. De ervaring 
leert dat de besloten ledenmailkring zoveel meer is dan een mailclubje over 

hele nare GIST-zaken. We leven met elkaar mee in goede en slechte dagen en 
helpen elkaar er weer bovenop. 
 
 

Belangrijke mededeling 
 
De Contactgroep GIST Nederland-België 
Contactdag voor leden zal net als vorig 
jaar plaatsvinden in: 
 
Restaurant De Hof te Renswoude 
 

Details en mogelijkheid tot inschrijven 
volgen! 
 
 
Reserveer in je agenda: 
 

ZATERDAG 2 OKTOBER 2010 
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Column 
Allemaal kunnen ze in mijn medisch dossier kijken 
 

Door: Elena van den Boer 
 

Jaren geleden had ik een huisarts die mijn gegevens niet 
altijd invoerde en dat terwijl hij hier de eerste was met een 
computersysteem. Rare gewaarwording was het toen ik 

eindelijk kon overstappen naar een andere huisarts en een 
eerste kennismaking had. "Ik heb uw papieren dossier nooit 
ontvangen en in de computer staat niets van wat u mij nu vertelt". 
 
Huh?? In het verleden was ik er al achtergekomen dat het medicijn van mijn zoontje op de 'kaart' 
van mijn partner bijgeschreven was. Geëmmer bij de apotheek over het recept, kreeg slechts voor 
14 dagen wat mee omdat het een 'nieuw recept' zou zijn. Geëmmer bij de huisarts die beledigd 

deed omdat ik aan z'n virtueel jasje trok. Later zou de man geen zitting nemen in het nieuw 
gevormde huisartsencentrum. Hij blijft zijn praktijk aan huis voeren, maar draait natuurlijk wel 
diensten op de centrale spoedhuisartsenpost voor avond- en weekendzorg. 
 
De nieuwe huisarts is sociaal, neemt zijn patiënten serieus en typt alles direct in waar je bijzit. 
Word je doorverwezen naar het ziekenhuis dan krijg je een A4'tje mee met daarop het 
telefoonnummer van de specialist en een soort dossiernummer. Maak je de afspraak dan kan de 
assistente en de specialist met dat nummer je medische gegevens bij de huisarts inzien.  
Hoezo, een landelijk EPD? Er bestaat dus al lange tijd een koppeling tussen de plaatselijke 
huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis. Kan mijn oude huisarts bij deze gegevens? 
Op mijn vraag aan het ziekenhuis krijg ik het antwoord dat alleen de behandelend medisch 
specialist bij de gegevens kan. Ze zijn alle (oude) dossiers aan het digitaliseren. Kom ik bij 
specialist A dan kan hij door het intypen van slechts een paar gegevens de MRI-scan gemaakt in 

opdracht van specialist B op zijn scherm toveren. Makkelijk, scheelt een hoop tijd en zo krijg je ook 
nog eens het oordeel van een 2e arts over de opgeslagen scanbeelden. Bij beide artsen ben ik in 
behandeling maar wat als er nog een 3e arts in dat ziekenhuis mijn naam e.d. intypt, krijgt hij dan 
toch de MRI-beelden voor zijn neus? En de rest van mijn gegevens? 
 
Landelijk Electronisch Patiënten Dossier 

Het geharrewar over de verlate invoering van het landelijke EPD doet mij afvragen hoe het nou 
echt met de privacy zit want er zijn nogal wat mensen die bij mijn gegevens kunnen. Wie geen 
bezwaar maakt geeft ongemerkt toestemming voor openbaarheid aan een groot medisch leger. 
Het betreft niet alleen diegenen waarbij je een behandeling ondergaat, maar ook alle vakgenoten 
die om advies gevraagd worden. Denk ook aan de diëtist, medische student, biochemicus, co-
assistent, begeleider op het dagverblijf, secretaresse, administrateur, automatiseringsmedewerker, 
enz. En wat denk je van de vervangers van deze mensen bij afwezigheid? Allemaal toegang. 
Geen veilige besloten club waar alles keurig binnen de muren blijft. 
 

Wil ik dat de arts die bij mij om de hoek woont en waar ik wel eens een praatje mee maak 
nieuwsgierig bij mijn gegevens kan? Of zijn onvriendelijke vrouw die bij het UZI-pasje 
(Unieke Zorgverleners Identificatie) van haar man kan? 
Wil ik dat de assistente die tegen mijn bouwvergunningaanvraag protesteerde inzage heeft? 

Wil ik dat mijn tandarts mijn hele medische geschiedenis kent? 
Wil ik dat de leuke medische studente in mijn straat weet welke medicijnen ik slik? 

 
Die vorige huisarts van mij had een assistente die heel wat socialer was dan hij. Maakte 
met iedereen een praatje. De balie bevond zich op 6 stappen afstand van de open 
wachtruimte. Tijdens een overvol ochtendspreekuur hoorden we haar luidkeels: 
"Gefeliciteerd dat je nou eindelijk in verwachting bent en dan nog wel van je eigen man 

in plaats van donatie volgende maand". De gelukkige zwangere vrouw ging uitgebreid 
koken en haar man verrassen met het nieuws. Nog voordat het avond was en haar man 
het als eerste zou horen wist de hele buurt het al. Privacy. Mooi woord. 
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Controle inzage EPD niet 
haalbaar 
Het Ministerie van VWS maakt in een brief aan het 
College Bescherming Persoonsgegevens duidelijk dat 
toezicht houden op inzage in het Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD) vrijwel onmogelijk is. Februari 2010 
 

Schokkend, zo vindt de CG-Raad 

Angst voor misbruik van het EPD is de belangrijkste zorg van mensen die bezwaar aantekenen 
tegen het EPD. Op dit moment hebben 450.000 mensen bezwaar aangetekend. Uit onderzoek van 
Webwereld en Medisch Contact blijkt dat toezicht houden op wie er in het EPD kijkt een bijna 
onmogelijk taak is. 
 
Het College Bescherming Persoonsgegevens denkt dat er van toezicht en opsporing weinig terecht 
zal komen. De minister erkent dit probleem. Al eerder heeft de minister gezegd dat hij misbruik 
van het EPD streng zou aanpakken. Hij lijkt deze toezegging niet te kunnen waarmaken. 
Volgens de minister is er pas sprake van misbruik van het EPD als iemand die geen behandelrelatie 
met de patiënt heeft wel in het EPD kan kijken. Voorbeelden daarvan zijn de zorgverzekeraar, de 
arbo-arts of de hypotheekverstrekker. Degenen die een patiënt behandelen mogen, in de visie van 
de minister, wel in het EPD kijken. 
 

Te grote groep 
De CG-Raad vindt dat hiermee een veel te grote groep in het EPD kan kijken. Volgens de CG-Raad 
is maatwerk nodig: alleen de patiënt bepaalt welke zorgverlener inzicht krijgt in welk deel van het 
EPD. Het feit dat iemand behandelaar is, geeft hem niet bij voorbaat recht om inzage te krijgen in 
het EPD. De kans dat deze voorwaarde van de CG-Raad ingelost wordt, lijkt inmiddels verdwenen. 
Uiteraard mogen niet-behandelaars absoluut nooit inzage in het EPD krijgen. 

 
Voorwaarden op een rij 
De CG-Raad stelt een aantal voorwaarden aan de invoering van het EPD: 

De zorgverlener en patiënt bepalen samen welke gegevens absoluut 

noodzakelijk zijn en bijdragen aan een betere medische zorg. 
Alleen deze gegevens mogen in het EPD worden opgenomen. 
De patiënt bepaalt vervolgens wie toegang tot zijn gegevens heeft. 

Conform de doelstelling van het EPD kunnen alleen de huisarts, de 
apotheker en specialisten toegang krijgen tot de gegevens. 
De privacy is gewaarborgd en de veiligheid van de gegevens wordt gegarandeerd. 
De patiënt kan bepalen in welk onderdeel van het dossier iemand anders inzage krijgt en de 
periode waarbinnen dit recht op inzage geldt. 
De patiënt moet terug kunnen komen op geboden inzagerecht. 

Misbruik van gegevens, misbruik van inzagerecht of inzage zonder toestemming moet 

strafbaar gesteld worden. 
 
Redactie: Het Ministerie van VWS verwachtte ongeveer 150.000 bezwaren, maar al tegen 
een half miljoen mensen hebben op het moment van uitkomen van deze aprilnieuwsbrief 
bezwaar ingediend. Bezwaar maken kan op 2 manieren: 
 
1. Alle gegevens laten afschermen voor alle zorgverleners 

Zorgverleners kunnen dan je medische gegevens niet inzien en betrekken bij je behandeling 
2. Gegevens afschermen bij een bepaalde zorgverlener 

De afgeschermde gegevens in je dossier kunnen dan niet door andere zorgverleners ingezien 
of opgevraagd worden via het landelijk EPD. De vraag is of dit werkt, je  moet er dan 
vanuit gaan dat de betreffende zorgverlener dit daadwerkelijk voor je regelt. 

 
Diverse formulieren (bijvoorbeeld bezwaar maken òf bezwaar intrekken) vind je op: 
http://www.infoepd.nl/informatiepunt_com/patient_bezwaar_maken.php 
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Ervaringsverhaal 
Door: Leo Langendijk 

 
20 december 2007 
Ik voelde me wat slapjes maar ging gewoon aan het werk. Op 
bedrijfsbezoek bij een klant trok ik een karretje voort. Om de 
paar meter moest ik stoppen omdat ik buiten adem was. 
's Middags toch maar even de dokter gebeld. Die verwees mij 
naar het ziekenhuis om bloed te prikken. Daarna even wat 
maagmedicijnen halen in de apotheek. Nog voordat ik de 
medicijnen had belde de dokter al. Mijn HB-gehalte was 
extreem laag. Ik moest direct terug naar het ziekenhuis. Daar 
een paar uur bij de Eerste Hulp gezeten, waarna ik meteen 
opgenomen werd. 

 
Diagnose maagbloeding. Direct infuus en bloedtransfusies 
gehad. Na een paar dagen niets gegeten te hebben, kon de 
arts via endoscopie in mijn maag kijken. De wond van de 
maagzweer was dicht maar er was een vreemde dikke plek 
bovenin de maagwand te zien. 
 

24 december mocht ik weer wat eten. Men zegt dat vis licht 
verteerbaar is, maar als je 4 dagen niets gegeten hebt... is 
zelfs vis niet zo licht verteerbaar meer. 
 
 

Het weekend erop mocht ik kort naar huis. Ook de jaarwisseling mocht ik even bij vrienden vieren. 
Ik vond dat het medische vak toch wel erg vooruit gegaan was. Mijn vader had ruim 40 jaar 
geleden ook een maagbloeding gehad en hij had ongeveer 2 maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik 
mocht er na 2 weken al uit!! Ik moest wat meer aansterken en de onderzoeken gingen nog wat 
verder. Nu via een echo-endoscopie. Ook werd er toch maar even een punctie genomen uit de plek 
waar de maagzweer zat. "9 van de 10 keer is het niets bijzonders, maar je weet maar nooit" 
vertelde een arts. Toen had ik pas voor het eerst het vermoeden dat er toch wat meer aan de hand 
zou kunnen zijn dan een 'ordinaire' maagbloeding. Erg lang erover nadenken of over praten deed ik 

niet. De dokters deden hun werk, als ik bezorgd zou gaan doen dan had niemand daar iets aan. 
 

Zeldzame vorm van kanker 
 
Vrijdag 6 januari mocht ik naar huis. In het 'ontslaggesprek' werd me wel even meegedeeld dat ik 
een zeldzame vorm van kanker heb. Een gezwel zo groot als een grote sinaasappel. Mijn ouders die 

erbij waren zaten er verslagen bij. Het is ook niet niks als je als zeventiger te horen krijgt dat bij je 
enige kind kanker geconstateerd is. Ik was immers pas 36. Gelukkig had men in het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk alles prima geregeld. Vrijdagavond had ik het te horen gekregen en vlak 
na het weekend mocht ik al naar het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. 
 
Ik kwam onder behandeling van Dr. Cats en Dr. van Coevorden; zij hebben mij (en mijn ouders) de 
behandelingsstrategie uitgelegd. Eerst Glivec slikken en als het gezwel flink geslonken zou zijn zou 
ik geopereerd worden. Na een maand bleek op de CT-scan geen duidelijke vooruitgang met de 400 
mg Glivec en er werd 800 mg voorgeschreven. Daar bleek het gezwel wel op te reageren. Niet 
snel, maar toch goed. Eind september kreeg ik te horen dat ik op 13 oktober geopereerd zou gaan 
worden. Eindelijk! Ik had eigenlijk betrekkelijk weinig last van de bijverschijnselen van Glivec. Wel 
vermoeidheid maar verder ging het gelukkig goed. 
De operatie was eigenlijk heel raar. De voorbereidingen waren prima. Op de dag zelf werd ik 

's ochtends naar de inslaapruimte gebracht. Daar werd een infuus in mijn rug geprikt en vrijwel 
meteen daarna viel ik in slaap. Wakker werd ik pas weer in de kamer op de afdeling. Met een grote 
ritssluiting op mijn buik. Ik had zelfs niet eens veel pijn, dat kwam natuurlijk door de pijnstillers. 
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2 dagen na een maagoperatie weer eten!? 
 

Na een paar dagen kwam Dr. van Coevorden naast mijn bed staan en vroeg of ik al wat gegeten 
had. Ik weet niet hoe ik hem aangekeken heb, maar wat ik bij mezelf dacht weet ik nog heel goed. 
2 dagen na een maagoperatie alweer gaan eten!? Maar ja, hij had natuurlijk gelijk. Alleen werkte 
de morfine nog niet helemaal mee want het had mijn darmen stilgelegd. Toen die een paar dagen 
later ook weer werkten mocht ik naar huis om verder aan te sterken. De verzorging in het AVL-
Ziekenhuis was geweldig! Iedereen was heel aardig en zorgzaam. Ook kon ik op ieder moment van 
de dag wat te eten krijgen. Alleen... het blijft een ziekenhuis; je blijft tussen de zieke mensen 

liggen. Soms hoor je geweldige verhalen en soms hoor je verschrikkelijke verhalen... Ik was toch 
blij dat ik naar huis mocht. 
 

Toen ik Glivec slikte was ik eigenlijk alleen maar bezig om te overleven 
 
De rest van het najaar en in de winter sterkte ik langzaam aan. In januari weer voorzichtig wat 
werken. In april weer volledig aan het werk. In het begin ging het iedere week wat beter met me. 
Daarna ging het niet meer zo heel snel vooruit maar meer ongemerkt. Ik merkte dat het herstel 
van de behandeling en operatie toch meer dan een jaar heeft geduurd. Niet alleen lichamelijk, ook 
geestelijk. Pas na de operatie, sterker nog, ná de eerste CT-scan na de operatie, kon ik pas 
beginnen met de verwerking. Toen ik Glivec slikte was ik eigenlijk alleen maar bezig om te 
overleven. Daarna begon ik met het herstel en de verwerking en dat heeft ook nog heel veel 
energie gevraagd. Nu ben ik niet meer zozeer elke dag intensief met mijn ziekte bezig. Ik ben er 
nog steeds zeer van bewust dat ik altijd weer ziek kan worden. Daar heb ik nu niets aan. Ik wil niet 
bij de pakken neer gaan zitten. 
 

Het voelt alsof ik een 2e kans in het leven gekregen heb 
 
Ik wil verder met mijn leven. Niet alsof er niets gebeurd is, maar alsof ik van God een 2e kans 

gekregen heb. Supergelovig ben ik niet maar wel rooms-katholiek opgevoed en dat helpt mij hierbij 
toch. Ik wil eigenlijk niets voor mij persoonlijk vragen, maar ik bedank God wel regelmatig voor 
alle mooie dingen die ik nog altijd mag beleven. 

 
Eén van de uitdagingen die ik na de operatie 
aangegaan ben, is het beklimmen van de berg 

Kilimanjaro in Tanzania. 5895 meter hoog! Terwijl ik 
nog volop met de Glivec-behandeling bezig was had 
ik me al aangemeld voor deze beklimming. Een 
groepje collega's had dit uitdagende plan opgevat en 
ondanks dat ik ziek was, hebben ze mij toch 
opgenomen in de groep. 
 

Vertrouwen in mijn lichaam terug 
 
In 2009 hebben we een paar trainingen gedaan. 
Klimmen in de Ardennen ging prima. 
De beklimming van de Breithorn (ruim 4100 m 
hoog) in Zwitserland vergde toch wel heel veel van 
mijn lichaam. Gelukkig herstelde ik vrij vlot weer en 
kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen. Vertrouwen in 
mijzelf èn in mijn lichaam. 
 

8 januari 2010 was het dan zover. Het vertrek naar Tanzania. 3 dagen later gingen we de berg op. 
16 Nederlanders en 52 Tanzanianen, die als drager, gids en kok ons naar de top hielpen. Het 

voelde wel een beetje als een 19e-eeuwse tropenexpeditie. Een geweldige ervaring! Eerste dag in 
het tropische regenwoud, tot 3000 meter. Daarna stijgen naar 4000 meter. Op 4700 meter moest 
ik overgeven en ging het niet zo goed meer. Gelukkig sliepen we op 4000 meter. Vroeg naar bed 
en de volgende ochtend ging het al beter. 
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De dragers liepen ons in de loop van de dag straal voorbij 
 
We voelden ons eigenlijk allemaal wel een beetje als slappelingen. Als wij 's ochtends vertrokken, 
gingen de dragers onze tent afbreken. Daarna liepen ze ons in de loop van de dag voorbij. 

En als wij dan aankwamen bij de volgende kampeerplaats hadden ze onze tent alweer opgezet.  
We hebben echter het maximale gegeven! 
Helemaal op de laatste dag. Vanaf het laatste kamp op 4.720 meter hoogte gingen we 's nachts om 
half 12 op weg. Voetje voor voetje, de hele nacht omhoog lopen. Met een hartslag van ongeveer 
180 konden we geen stap teveel zetten. Zo weinig zuurstof zit er daar in de lucht. 
 

De foto's zijn er getuige van: ik heb het gehaald!!! 
Eigenlijk ongelooflijk want een paar van onze groep, waarvan ik het niet verwacht had, hebben het 
zelfs niet gehaald. Op http://ck2010.reismee.nl/ is een uitgebreid verslag te lezen van onze 
reis naar de top van de Kilimanjaro. 
 
Na de beklimming hebben we ook nog het geld dat we eerder ingezameld hadden, overhandigd aan 
2 goede doelen in Tanzania. Een schooltje en een organisatie die gehandicapte kinderen helpt om 
zichzelf en hun ouders beter te ontwikkelen. 
Je wordt daar ook zeer bewust van het feit dat wij hier in het westen, ondanks alles, toch wel in 
een bevoorrechte positie mogen leven. 
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Als ik in Tanzania had gewoond was het anders met mijn ziekte gelopen 
 
Als ik daar zou wonen had mijn ziekte een heel ander verloop gekend. Nu leef ik een klein beetje 
van CT-scan naar CT-scan. Alleen die geven me een stukje zekerheid dat het nog steeds goed 
gaat. Ik voel me prima, maar ik weet ook dat er weer een terugslag kan komen. 
Toch wil ik daar niet teveel bij stilstaan. Ik wil genieten van iedere dag die ik mag beleven en van 
alle mooie dingen die het leven te bieden heeft. Ik besef heel goed dat vele lotgenoten van mij er 
veel minder goed aan toe zijn. Ik wens ze heel veel beterschap toe en hoop dat ze rust en kracht 

vinden om te kunnen blijven genieten van alle mooie dingen die in hun leven zijn. 
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Historische bijeenkomst Latijns-Amerikaanse GIST Coalitie 
Life Raft Group U.S.A. February 2010 

Vertaling: Ellen van Arem de Haas 
 

In februari 2010 heeft in Monterrey, Mexico, een historische bijeenkomst plaatsgevon-
den. Vertegenwoordigers van de Latijns-Amerikaanse GIST Coalitie hebben elkaar voor 
het eerst ontmoet om hun inzet uit te dragen voor de overleving van GIST-patiënten in 
Latijns-Amerika. 
 
Onderdeel van de ontmoeting was een bijeenkomst met toonaangevende GIST-onderzoekers uit de 
hele wereld, die op zoek zijn naar een remedie voor deze zeldzame ziekte. De Latijns-Amerikaanse 
GIST Coalitie werd hierdoor extra geïnspireerd in hun missie om de overleving van GIST-patiënten 
te bevorderen door voorlichting, onderwijs en het opzetten van netwerken. Een cirkel van vlaggen 
sierde de vergaderingruimte op. De vlaggen vertegenwoordigden de 10 landen in Latijns-Amerika 
en de U.S.A. De vlaggencirkel symboliseerde tevens de eenheid van deze grote patiëntengroep en 
de overtuiging dat verandering alleen bereikt kan worden door solidariteit. 
Belangrijke allianties werden bereikt; met de 'Tecnológico de Monterrey', een instituut belast met 
de ontwikkeling van een eerste kankeronderzoekscentrum in Mexico, met 'The Max Foundation' en 
met de 'Life Raft Group' U.S.A. Organisaties gericht op het wereldwijd verbeteren van kwaliteit van 
leven en overlevingskansen voor patiënten met zeldzame kankersoorten. De allianties gaan de 
Coalitie helpen met het opsporen en bereiken van GIST-patiënten en met het verspreiden van 
informatie en onderwijs in Latijns-Amerika. Rodrigo Salas, de Mexicaanse vertegenwoordiger van 
de Coalitie, somde de doelstellingen van de bijeenkomst op en de daaruit ontstane allianties: "Een 

buitengewone historische gebeurtenis, gecombineerd met de expertise van onze partnerorganisa-
ties om onze inspanningen te versterken voor het overleven van GIST-patiënten. 
 
Monterrey Verklaring 
Hoogtepunt was de trotse aankondiging van het plan om de overleving van GIST-patiënten te 
bevorderen; de 'Monterrey Declaration' waarin 4 hoofddoelen zijn vastgelegd: 

De kennis van patiënten en artsen verbeteren 
Het vergroten van de toegankelijkheid tot de juiste behandeling en middelen 
Het ondersteunen van lokale patiëntenorganisaties, inclusief het oprichten van nieuwe 
organisaties 
Het organiseren en aanmoedigen van samenwerking met medici. 

 
Met deze heldere doelstellingen gingen de deelnemers naar hun respectievelijke thuislanden terug, 

als pro-actieve leden van een nieuwe beweging voor bewustmaking over kanker en met het plan 
om elkaar in de nabije toekomst weer te ontmoeten. 
 

Toelichting 
Deelnemende Latijns-Amerikaanse landen zijn: Argentinië, Bolivië, 
Brazilië, Chili, Columbia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Mexico, 
Uruguay, Venezuela. Zij hebben vaak geen centraal registratiesysteem 
e.d. voor kankergevallen. Meestal worden Latijns-Amerikaanse 
kankerpatiënten geen lid van patiëntenorganisaties vanwege culturele 
factoren, gebrek aan interesse of simpelweg gebrek aan informatie. 
Deze patiënten wil men opsporen en goede informatie geven over hun 
ziekte. 
Vicky Ossio, de Latijns-Amerikaanse coördinator van o.a. een 

GIST-ledenmaillijst zei hierover in november 2009: 
"We kunnen patiënten niet dood laten gaan door gebrek 
aan informatie door eigen toedoen of door hun artsen". 
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GIST hebben, Glivec slikken, toch genieten 
Door: Inge Sluijter 
 
Als Glivec-gebruikster kan ik me nog steeds verbazen over wat er nog 
allemaal mogelijk is dankzij dit 'wondermiddel'. Een paar weken geleden 
nog, toen ik samen met mijn zus een week ben gaan skiën in Frankrijk. 
Vanaf mijn 20ste jaar heb ik samen met mijn familie een aantal keren 
geskied. Dit was iedere keer weer een fantastische ervaring, vooral omdat 
je met elkaar was, de hele dag buiten en je jezelf lekker fysiek kon uitleven. 
De laatste 10 jaar was het er niet meer van gekomen; te duur, te druk, het 
bekende liedje. 
 

Wat brengt het hebben van GIST in mijn beleving als positief effect met zich mee 
NIET(S) uitstellen! Niet denken, maar vooral ook doen als het nog enigszins mogelijk is. 
Zo kwam de wens bovendrijven om samen met mijn zus nog een keertje op de skilatten te 

stappen. Mijn verwachtingen stelde ik niet al te hoog, misschien 1 of 2 uurtjes op de latten en dan 
goed moe uitrusten, een boek lezen, wat chillen, kletsen en op tijd naar bed. Hoe anders pakte het 
uit. Ik was niet moe te krijgen in die oogverblindende witte wereld. Volop genietend van de 
immense bergen om me heen, de stralende zon, het samenzijn met mijn zus. Met het gevoel dat 
dit letterlijk en figuurlijk "The top of the world" was. Zelfs op een koude dag, blauwbekkend in de 
bijtende kou, ineengedoken in een skilift met handen die aanvoelden als ijsklompjes, kwam aan dit 

gevoel van genieten geen eind. De hele dag in de weer, op het nippertje om 16:59 uur nog de 
laatste skilift halen. Echt alles eruit halen wat erin zat! 
Om 21:00 's avonds na een overheerlijke 'raclette Savoyarde' of kop erwtensoep èn mijn Glivec 
toch wel total loss naar bed. De klok rondslapen en de volgende dag vol gretigheid het skigebied 
Les Sybelles verder 
verkennen.  
 
Zo'n 3 jaar 
geleden had ik 
niet kunnen 
bedenken dit nog 
te zullen 
ondernemen 

Nu zeg ik misschien 
nog heel wat 
winters: 
"Nog 1 keertje 
skiën nou het nog 
kan". 

 
Noot 
We zijn naar het 
gebied Les Sybelles 
geweest in de 
Franse Alpen en 
hadden een 

appartement 
gevonden in het 
plaatsje St. Sorlin 
d'Arves. Een 
plaatsje dat haar 
authentieke Savoyarde-uiterlijk heeft behouden. Geen hoge appartementencomplexen, maar 

appartementen allemaal in chaletvorm gebouwd. Les Sybelles omvat een skigebied van totaal 320 
km en verbindt de plaatsen St. Sorlin-Le Corbier/St. Jean d'Arves – La Toussuire/Les Bottières en 
St. Colomban des Villards. We kenden dit gebied nog niet, maar het is zeker een aanrader en voor 
herhaling vatbaar. 
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Interessante websites 
 
 
 

 
www.dezorgplanner.nl 
DE ZORGPLANNER 
 

De Zorgplanner is een soort TomTom voor de 24-uurs 
zorg. Aan de hand van een vraag- en antwoordspel kan 
een cliënt uitzoeken welke keuzes het beste bij hem of 
haar passen. Een persoonsgebonden budget of zorg in 
natura? Thuiswonen of verhuizen naar een instelling? 
Daarnaast geeft de Zorgplanner extra informatie. Zo leert 
de cliënt al doende wat een PGB inhoudt en hoe je 

bezwaar kunt indienen tegen een indicatie. Verder heeft de 
Zorgplanner ook allerlei links naar relevante websites, 
zoals bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl 
 

Samenwerking 
De Zorgplanner is tot stand gekomen door een 
samenwerking van CG-Raad, LOC, Mee Nederland, NPCF, 

Platform GGZ, Platform VG en het Ministerie van VWS. 
 

 
www.minvws.nl 
ZORGZWAARTEBEKOSTIGING 
 

Informatie over ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten) voor 
verpleging en verzorging kun je downloaden via de 
link: www.minvws.nl 
 
Voor wie is deze gids? 
Deze gids is voor mensen die zorg met verblijf krijgen, dat betekent dat je in een speciale 
woonvorm gaat wonen of woont en dat je daar hulp of zorg krijgt. 

Waarom deze gids? 
Er staat veel informatie in deze gids, die kun je bijvoorbeeld gebruiken als je gaat 
kennismaken bij een zorginstelling. Wat kun je verwachten van de instelling? Waaruit kun 
je kiezen? Waar moet je op letten als je een zorginstelling kiest? Woon je al in een 
zorginstelling? Dan kun je de informatie gebruiken als je met de zorginstelling bespreekt 
wat je wensen zijn. Ook voor familieleden kan deze gids een hulpmiddel zijn! 

 
www.zzf.nl 
ZELDZAME ZIEKTEN FONDS 
 
Zeldzaam ziek zijn is minder zeldzaam dan je denkt 
Naar schatting moeten in Nederland 1 miljoen mensen leven met een vaak levensbedreigende, 
ernstig invaliderende zeldzame aandoening. Maar liefst 80% is erfelijk bepaald, waardoor veel 
kinderen het slachtoffer zijn. Het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) helpt mensen met een zeldzame 
ziekte. 
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www.delaatstereis.be 
WEBSITE OVER VROEGTIJDIGE 

ZORGPLANNING IN VLAANDEREN 
 
'Vroegtijdig' betekent dat je dat doet 
voordat het echt nodig is 
 
De Federatie Palliatieve Zorg in 
Vlaanderen brengt vroegtijdige 

zorgplanning onder de aandacht. 
Je hoeft geen palliatieve patiënt te zijn om tijdig over de planning 
van jouw toekomstige zorg na te denken. Maar als je ongeneeslijk 
ziek wordt en je kan niet goed meer uitdrukken wat je wil, is het 
belangrijk dat de zorgverstrekkers en omgeving weten welke zorg 
je wel of niet zou willen. 
 
Download de brochure: http://www.delaatstereis.be/
accounts/119/downloads/brochure-de-laatste-reis.pdf 
 

 
www.vlaamspatientenplatform.be 
Vlaams Patiëntenplatform vzw 

Dit is een onafhankelijk platform van een 90-tal 
patiëntenverenigingen uit Vlaanderen en streeft naar een 
toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn 
omgeving. Het platform wenst dat patiënten op actieve 
wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de -zorg. 
De projecten worden gedragen door afgevaardigden uit de 

patiëntenverenigingen. Als patiënt kom je niet alleen in contact met je 
huisarts of specialist. Soms krijg je ook te maken met een zogenaamde 
expertise-arts: een arbeidsgeneesheer, een controlearts, een adviserend 
geneesheer, een raadsgeneesheer van de verzekeringsinstelling. Met deze 
artsen heb je niet dezelfde vertrouwensrelatie als met je 'gewone' dokter. 
Ze werken in dienst van je werkgever of een verzekeringsinstelling. 
Ze staan niet altijd aan jouw kant. 

 
Download de brochure: 
http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/component/
option,com_docman/task,doc_download/gid,147/ 
 

 

www.kanker.be 
Stichting tegen Kanker 
Het doel van de Stichting is de preventie van en de strijd tegen kanker, 
onbegrensd, in al zijn vormen, zonder onderscheid van taal, streek of ras, 
a-politiek, zonder filosofische of religieuze vooroordelen. De Stichting 
ontvangt dan ook bijna geen staatssubsidiëring, op uitzondering van enkele 
evenementen na. 
 

REKANTO 
De meest voorkomende klacht bij mensen met kanker is de extreme 
vermoeidheid die de oorsprong vindt in zowel de aandoening zelf als de 
behandeling. Rekanto® is een bewegingsprogramma, samengesteld door 
en onder supervisie van specialisten in de oncologie en de 

sportgeneeskunde. 
 

Download de brochure: http://www.cancer.be/images/rekanto/
leaflet-rekanto%20_14-08-09_nl.pdf 
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DONATEUR WORDEN 
U kunt de Vereniging steunen door donateur te worden voor minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het 

online-donateurformulier op de website www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons'. Hier kunt u tevens 
aangeven of u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. (Geen E-mail? Dan kunt u een z/w gedrukt exemplaar ontvangen). 

 
U kunt uw donatie onder vermelding van uw naam en adres ook overmaken op: 

 

ING-rekeningnummer: 96 77 464 

Ten name van: Stichting Contactgroep GIST Utrecht 
 

Noodzakelijke codes voor internationale betalingen: 
IBAN: NL46 INGB 0009677464 

BIC: INGBNL2A 

www.contactgroepgist.be 
info@contactgroepgist.be 

bestuur@contactgroepgist.be 

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

Nederlandstalige (ex-)patiënten (en hun naasten) met 
een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) 

 

Contactgroep GIST 

Postbus 8152 
3503 RD  Utrecht 

Nederland 

 

LID WORDEN 
Nederlandstalige (ex-)patiënten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) en/of hun naasten kunnen lid 

worden. U kunt zich aanmelden als lid voor slechts minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het online-
aanmeldformulier op de website www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons'. 

U ontvangt per E-mail de link naar onze Nieuwsbrieven. (Geen E-mail? Dan krijgt u een z/w gedrukt exemplaar). 
 

U ontvangt via de NFK een welkomstpakket en jaarlijks een factuurbrief 

www.contactgroepgist.nl 
info@contactgroepgist.nl 

bestuur@contactgroepgist.nl 

De Contactgroep GIST is aangesloten bij de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) en wordt 
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