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Nieuwsbrief januari 2010 

Jaargang 7, no. 1 

Alweer een nieuw jaar! 

Bestuur en Redactie wensen u 

een zo gezond mogelijk 2010 

Ter nagedachtenis: 

Anja Long 
Redacteur 

http://www.contactgroepgist.nl/


Ik wens iedereen veel leesplezier 
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Lieve mensen! 
 
Mijn eerste redactiewoord. 
Anja Long schreef dit altijd. 
Anja die we zo missen. Die mij 
enthousiast binnenhaalde; alles 

wat ik deed, alles wat ik 
veranderde toejuichte. Genoot 
van de kleuren en illustraties in 
de nieuwsbrieven. Anja die zich 
totaal niet bedreigd voelde door 

mijn voortvarendheid, ze moedigde me juist aan! Ze was ook opgelucht door de 

wetenschap dat haar noeste arbeid voortgezet zou worden, want ze wist dat haar 
einde naderde. 
Later, in de herfst van 2009, reageerde Anja nog heel erg blij toen ik haar vertelde 
dat Inge Sluijter, die Anja zelf al vaker had proberen te strikken, blijmoedig over de 
streep ging als freelancer voor speciale opdrachten. 
In dit nummer tref je Inge's eerste verslag aan over een bijzondere tentoonstelling: 
Kanker in Beeld. Met alle mooie foto's van Inge erbij is het echt genieten! 
 
De Contactdag in oktober 2009 was zo speciaal, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. 
Wat een mensen, wat een warmte! Net een grote familie, maar dan eentje waar men 
ècht naar elkaar luistert. De gedachten aan al diegenen die ons ontvallen zijn, hun 
verdrietige nabestaanden. Ook aan die lotgenoten die om diverse redenen niet 
aanwezig konden zijn; zij waren er in onze gedachten wèl bij! 
Samen met Ivon Jonkhout (Ivon heeft inmiddels besloten geen redacteur te 
worden) werd de speciale Contactdageditie van de Nieuwsbrief uitgebracht en zo kon 
iedereen (na-)genieten van alle voordrachten en natuurlijk ook van heel veel foto's 
van Gert-Jan Govers (en een paar van Ivon). 
Het is heel fijn dat we zulke trouwe donateurs en leden hebben. Dat is niet iets 
vanzelfsprekends. Veel mensen willen -heel begrijpelijk- het liefst niets te doen 
hebben met alles wat met kanker te maken heeft. Daardoor missen zij echter de 

bijzondere band die we met elkaar beleven. Lotgenoten die elkaar dragen. Of je nu 
veel of weinig van je laat horen, je weet dat je erbij hoort! Dat je maar 1 woord hoeft 
te zeggen en je krijgt een fijne reactie. 
 
In deze januari-uitgave staan veel verhalen van onze eigen leden, dus extra 
fijn om te lezen! 

Zie de inhoudsopgave op blz. 1 voor alle onderwerpen en grappig: zoek het plaatje 
Ivon en Jos Jonkhout in het openbaar vervoer?! 
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Dit is alweer het laatste 
Bestuurswoord van 2009, wat 
is dat jaar toch weer voorbij 
gevlogen! Het is een druk 
bestuursjaar geweest, in de 
vorige Nieuwsbrieven heb ik 
telkens iets van onze 

activiteiten verteld want we 
vinden het van belang dat u 
globaal op de hoogte bent van 
zaken die spelen. Daarom ook 
nu weer wat informatie. 

 

Eind november hadden we weer een Bestuursvergadering op onze vaste stek, het 
Toon Hermanshuis in Amersfoort. We hebben teruggekeken op de Contactdag en wat 
verbeterpunten voor de volgende editie doorgenomen en suggesties voor sprekers 
uitgewisseld. Verder is gesproken over de relatie en samenwerking met onze 
Belgische lotgenoten binnen onze Contactgroep en is de taakverdeling binnen het 
Bestuur opnieuw vastgesteld. 
 
Binnen de NFK is besloten tot een jaarlijks overleg tussen clusters van de 25 
lidorganisaties en Bestuur en Directie. Doel van het overleg is om een goed beeld te 
krijgen van wat er speelt bij de verschillende organisaties, welke wensen en 
behoeften er zijn ten aanzien van de belangenbehartiging, informatieverstrekking en 
ondersteuning door de NFK. 
In de cluster Maag-Darm (5 verenigingen) hebben we in oktober een zeer 
constructief gesprek gehad waarbij veel gemeenschappelijke punten boven tafel 
kwamen zoals het probleem aan voldoende vrijwilligers te komen, het werven van 
nieuwe leden, de bureaucratie bij subsidie-aanvragen en het versterken van de 
patiëntenorganisaties. 
Door dit soort overleggen leer je ook je collega-bestuurders van andere 
patiëntenorganisaties beter kennen waardoor je elkaar makkelijker weet te vinden 
om van elkaars ervaringen te leren en informatie uit te wisselen. 

En ik werd bevestigd in mijn gevoel dat Voorzitter Els Borst en Directeur 
Annemarie Bögels openstaan voor de vragen van hun lidorganisaties en ons zo 
goed mogelijk trachten te ondersteunen. 
 
Onze Vice-voorzitter Ton Jansen heeft op 16 december in Utrecht de Algemene 
Ledenvergadering van de NFK bijgewoond. Belangrijkste punt was de vaststelling van 

de Begroting en Werkplan 2010. 
 
Ronald Postma heeft begin december in Parijs een internationale GIST-bijeenkomst 
bijgewoond waarvan hij in deze Nieuwsbrief verslag doet. 
 
Gedurende de hele periode heeft Cees Hilhorst veel tijd besteed aan het 
Secretariaat en Penningmeesterschap. Dat laatste gaat per 

1 januari ons Bestuurslid Gonny Panis overnemen. 
 
Door Edwin van Ouwerkerk Moria zijn stappen gezet tot 
verbetering van de IT. 
 
Verder hebben we veel onderling contact per telefoon/mail 

over allerhande onderwerpen die langskomen. 
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Ik heb veel waardering voor mijn mede-bestuursleden, voor hun vrijwillige inzet en 
grote betrokkenheid. En die waardering hebben we zeker ook voor de andere 
vrijwilligers, zoals de Redactie van de Nieuwsbrief onder leiding van Ellen van Arem, 
de organisatoren van de Contactdag, de IT-ondersteuning. 
Dankzij die enthousiaste medewerking èn de ondersteuning vanuit NFK en KWF 
Kankerbestrijding kunnen we invulling geven aan onze belangrijkste bestuurstaken, 
het instandhouden van een website met veel informatie, de periodieke Nieuwsbrief, 

de jaarlijkse Contactdag en onze leden-mailinglijst. 
Het Bestuur staat nadrukkelijk open voor voorstellen en ideeën van onze leden, 
sterker: We stellen dat ontzettend op prijs. 
Ook als u vrijwilligerswerk wilt doen dat u past, laat het ons horen! 
 
Op deze grens van Oud en Nieuw heeft ieder van ons zo zijn eigen gedachten en 

overpeinzingen. 2009 is inmiddels historie, 2010 is een onbekende toekomst. Wat 
gaat dit jaar ons weer brengen. Een jaar heeft voor ons als GIST-patiënt diverse 
piketpaaltjes, de periodieke controle. De uitslag is altijd een moeilijk moment van 
hoop en vrees. Gelukkig in heel veel gevallen een positief bericht, helaas zijn er ook 
ongunstige berichten; GIST is en blijft onvoorspelbaar. 
 
In het laatste kwartaal van 2009 hebben we enkele heel trieste meldingen 
ontvangen, het overlijden van 2 lotgenoten; Anja, die in de vorige Nieuwsbrief nog 
een indrukwekkend afscheid heeft geschreven en Chrisje. We denken met heel veel 
respect aan deze kranige vrouwen en wensen Steve en Hein heel veel sterkte. 
 
Anderen verkeren in een spannende fase. 
Het is vaak ontroerend op onze besloten mailinglijst te lezen hoe vele lotgenoten hen 
steeds weer vol liefdevolle warmte proberen te steunen, dan blijkt telkens hoe hecht 
onze GIST-familie is. Pas nog werd ik getroffen door een tekst van een van ons wiens 
medicatie niet meer aanslaat: 

[God, geef mij de rust om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, 

de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan, 
en de wijsheid om het verschil te weten] 
Indrukwekkend! 
 
Ik wens u namens het Bestuur een hoopvol 2010 en hen 
die het moeilijk hebben veel kracht en sluit af met de 
volgende tekst: 

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, 
the courage to change the things I can, 
and the wisdom to know the difference 

Onthoud van het oude jaar 
alleen de beste dingen 
en spring met nieuwe moed 

het onbekende tegemoet 
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Een nadere kennismaking 
Door: Ton Jansen 
 
Dankzij het navigatiesysteem was het in de 
vroege ochtend van de derde oktober niet 
moeilijk om vanuit de Betuwe de weg te 
vinden naar Renswoude. Even wennen, even 
de kat uit de boom kijken, maar al snel 
voelden we ons thuis in Restaurant "De Hof". 
Er heerste een kalme en ontspannen sfeer. 
Tijdens de koffie maakten we kennis met de 
mensen om ons heen. Voor ons was het de 
eerste keer. Voor onze gesprekspartners ook. 

Inmiddels zaten er enkele tientallen mensen 
binnen; mensen die elkaar van eerdere 
bijeenkomsten kenden zaten geanimeerd 
met elkaar te praten. Je zou niet zeggen dat 
dit een patiëntencontactdag was. 
 

Hoe anders waren wij gewend. 
Een jaar of vier geleden openbaarde zich bij mijn 
vriend en partner Wim een spierziekte, erfelijk 
bepaald. Vrij snel neemt de kracht van de spieren 
af en er is sprake van een chronische pijn. Binnen 
een paar maanden was hij niet meer in staat te 

werken en auto te rijden. Binnenshuis voortbewegen met behulp van een rollator, daarbuiten met 

een rolstoel. Hij werd lid van de Vereniging Spierziekten Nederland. We hebben al een aantal malen 
de contactdagen van de VSN meegemaakt. Op zo'n dag zijn er honderden mensen bijeen in een 
soort congrescentrum. Alle vormen van spierziekten zijn vertegenwoordigd, zeer vele mensen, 
waaronder nogal wat kinderen zijn verlamd en rolstoelafhankelijk. Ook daar zijn er lezingen met 
lichtbeelden door professoren die de meest recente medische ontwikkelingen uiteenzetten. Daarna 
gaat het gezelschap in vele werkgroepen uiteen om na een plenaire zitting aan het eind van de 

middag huiswaarts te gaan. Dat was wat wij ons bij een patiëntendag voorstelden. 

In januari 2009 bleef een bronchitis die ik had wat langer dan gewoonlijk hangen en naar 
aanleiding van de uitslag van een bloedonderzoek verwees de huisarts me naar een internist in 
Tiel. Zij liet een gastroscopie bij mij doen en de uitslag was reden om een scan te laten maken. Er 
was een gezwel in de slokdarm gezien en zij vond verder onderzoek nodig om slokdarmkanker uit 
te sluiten. Op verzoek van "Tiel" vond er in Nieuwegein weer een endoscopie plaats en moest ik 
door een pet-scan en daar hoorde ik voor het eerst dat ik waarschijnlijk GIST had en dat zei me 
weinig. Terug in Tiel sprak de internist weer over GIST en verwees me door naar de Daniël den 
Hoedkliniek. Toen pas ben ik er via Google achter gekomen wat dat precies inhoudt en de schrik 

sloeg me om het hart. Iedereen die ooit in deze fase van diagnosestelling terecht is gekomen weet 
wat er dan gebeurt. Allerlei zekerheden en vanzelfsprekendheden vallen weg en het leven staat 
opeens in een heel ander perspectief. 
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Iedereen die ooit in deze fase van diagnosestelling terecht is 

gekomen weet wat er dan gebeurt 

Hanni Stolker - 2002                  Ton Jansen 
 

http://www.braitman.com/hannistolker.html 

http://www.braitman.com/hannistolker.html
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Hoe belangrijk is het dan als je levensgezel, je familie en vrienden je kunnen opvangen en steunen. 
Tegelijkertijd zocht ik contact met de GIST-groep en werd ik toegelaten tot het besloten 

ledengedeelte voor lotgenotencontact. 
Door de onzekerheid en het leed met lotgenoten te delen krijg je de noodzakelijke informatie; je 
kunt je situatie beter inschatten en relativeren. In die periode heb ik ervaren hoe een belangrijke 
steun het lotgenotencontact is! 
 
Ondertussen kwam ik in de Daniël den Hoedkliniek terecht. Ik kreeg alle aandacht en alle tijd van 
Professor Verweij. Weer een endoscopie met biopt, weer een petscan. De diagnose bleef GIST en 
met Dr. Van der Gaast werd een afspraak gemaakt ter voorbereiding van een operatie. Hij was van 
mening dat nogmaals een biopt nodig was omdat eerdere onderzoeken geen volledige duidelijkheid 
hadden gegeven en omdat GIST in de slokdarm zo zeldzaam is. De uitslag van dat laatste 
onderzoek kwam begin juli 2009: geen GIST, geen kanker, maar een leiomyoom. Dat is een 
goedaardige tumor in het bindweefsel van de slokdarm. Geen operatie, wèl blijf ik onder controle. 
Meer dan een half jaar heeft dit alles geduurd. En dan opeens blijkt dat de grote vrees niet 
bewaarheid wordt! Wat een opluchting, wat een ontlading in vreugde! Het is weer mogelijk de 
draad van het leven op te pakken, weer gewoon onder de mensen te zijn waar je mee omging. 
Terug naar de hobby's en andere bezigheden; zingen, koken, tuinieren, sterrenkunde,  filosofie, 
geschiedenis en zo vele onderwerpen die mij boeien. Terug naar vele klussen in en rond het huis 
en dat alles samen met degene met wie je je leven deelt. 
 
Maar het had net zo goed anders kunnen zijn en voor velen is de uitslag ook anders. Intens heb ik 

meegeleefd met het lief en leed dat op de website van de Contactgroep GIST langs kwam. 
Sommige mensen werden mij vertrouwd, hoewel ik niemand persoonlijk kende. Een paar keer zag 
ik op de site een oproep voor vrijwilligers en bestuursleden. Het sprak me aan en hoewel ik, 
achteraf gezien, niet direct tot de doelgroep behoor, had ik het gevoel dat ik me nuttig zou kunnen 
maken. In het bijzonder in een bestuursfunctie, want daar had ik de meeste ervaring mee. 
Ik heb vele jaren gewerkt bij de Sociaal Raadslieden en bestuursfuncties bekleed in allerlei 

organisaties zoals de Stichting Correlatie, het Opleidingsinstituut voor Sociale Rechtshulp, de 
sociale werkvoorziening, het Koningin Julianafonds en het Anjerfonds. Daarbij nog een jaar of 
twintig bestuurservaring als wethouder en burgemeester. 
Nu na een paar jaar VUT sindskort met pensioen, dus er is ook voldoende tijd beschikbaar. De 
kennismaking met het Bestuur van de Contactgroep GIST op 29 augustus was allerplezierigst. Mij 
werd de functie van Vice-voorzitter aangeboden die ik graag heb aanvaard! 

En zo komt het dat wij op de Contactdag op 3 oktober aanwezig waren. Daar maakte ik persoonlijk 
kennis met mensen die me al van de website bekend waren. Met eigen ogen kon ik zien hoe zinvol 
en nuttig deze contactdagen zijn. Niet alleen door de zeer interessante en leerzame lezingen en 

voordrachten, maar ook door de persoonlijke contacten die gelegd werden en de ervaringen die 
werden uitgewisseld. Daarbij was er een heel prettige en ontspannen sfeer. Dat laatste kan ook 
gezegd worden van de bestuursvergaderingen waarvan ik er al een heb meegemaakt. Ik verheug 
me op de samenwerking met de andere bestuursleden. 
 
Tijdens de lunch kwam ik in gesprek met een echtpaar. De man had 
GIST en vertelde mij over zijn ziekte. Daarna deed ik mijn verhaal. 
"Oh, u bent dus geen GIST-patiënt"... en even stokte het gesprek. 
Ik voelde mij een beetje verlegen en besefte dat er een barrière kan 
bestaan tussen hen die wèl en die géén ervaring met de ziekte hebben. 
Maar na alles wat ik heb meegemaakt voel ik mij wel betrokken en 
gestimuleerd om me in te zetten voor de Contactgroep GIST. 
 

In december 2009 moest ik in het Erasmusziekenhuis te Rotterdam een 
endoscopie ondergaan. Uitslag: Het gezwel is niet kwaadaardig en niet 
gegroeid. 
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Op de Contactdag en in de Bestuursvergadering 

heerst een heel prettige en ontspannen sfeer 
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Er is mij gevraagd om me voor te stellen omdat ik per 
1 januari 2010 Penningmeester word. Ik ben Gonny 
Panis – de Ruijter, ben geboren op 9 augustus 1963, 
dus ik begin ook al een beetje mee te tellen. 
Ik ben op 10 juli 1986 getrouwd met de liefste man op 
deze aardbol: Leon. Wij zijn al aan het sparen voor ons 
zilveren feest. 
Samen hebben we 3 schatten van kinderen: Ralf 19, 
Anouk net 18 en Amber 13 jaar. 
We wonen in een heel klein dorpje, Dongen-Vaart, 
vlakbij de Efteling. 
Leon heeft een eigen afbouw(klus)-bedrijf waar Ralf, 
onze zoon, sinds 2 jaar ook werkt en ik doe de 
administratie van ons bedrijfje. 

Anouk is een opleiding aan het volgen voor kapster dus 
ik mag ook regelmatig mee als model. 
Verder speel ik bugel bij Fanfare St. Hubertus, ga ik 1x 
per week fitnessen en 1x per week nordicwalken. In 
het weekend ben ik veel op het voetbalveld te vinden 
want het hele gezin behalve ikzelf speelt voetbal, maar 

supporters hebben ze ook nodig. 
 
Bij mij is in februari 2007 GIST geconstateerd in de 
maag. Ik was er op tijd bij, ben geopereerd en ze 
hebben alles goed weg kunnen halen. Er waren geen 
uitzaaiingen en ik zit in de low-riskgroep. Ik krijg 1x 
per jaar een CT-scan in de Daniël den Hoedkliniek en 

controle door Dr. Sleijfer. 
Ik ben vrij snel lid geworden van de Contactgroep maar 
ik reageer niet zo dikwijls op ledenmailtjes want dat 
vind ik best moeilijk. 

 
 

 
 

 
Ik hoop dat ik iets voor de groep kan betekenen als 
Penningmeester, ik ga in ieder geval mijn best doen. 
 
Als iemand nog meer van me wil weten, laat het maar 
horen. 
Ik wens iedereen een heel gezond en gelukkig 2010, 
pluk de dag! 

Nieuwsbrief januari 2010 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 
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Gonny Panis—de Ruijter 
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Mag ik mij even voorstellen: 
Mijn naam is Inge Sluijter. 
 

Eind augustus kreeg ik een telefoontje van Ellen van 
Arem met de vraag of ik er iets voor voelde om mee 
te werken aan de Nieuwsbrief. 

Ze vertelde dat ze op zoek was naar versterking, 
mede omdat het voor Anja Long steeds moeilijker 
werd om het redactiewerk voort te zetten. 
Vanaf het moment dat ik lid werd van de 
mailinglijst, nu ruim 3½ jaar geleden, heb ik me 
verbonden gevoeld met de GIST-lotgenotengroep. 
Zeker na het meemaken van mijn eerste 

Contactdag in 2006 had ik het voornemen om op de 
een of andere manier mijn medewerking te geven 
aan de Contactgroep. 
 

 
 

 
De eerste 2 mensen die ik leerde kennen binnen de groep waren Tonnie Bijenhof en Anja Long, 
beide mensen die al een langere tijd GIST-lotgenoten waren en die, ondanks hun negatieve 
toekomstperspectief, heel positief en belangstellend in het leven stonden. Dit heeft op mij diepe 
indruk gemaakt en mij vooral ook een andere kijk gegeven op het hebben van kanker en hoe je 
hiermee om kunt gaan. 
Toch heb ik dat verdienstelijk willen maken voor de Contactgroep steeds uitgesteld, vooral ook 
omdat ik door het krijgen van GIST erachter was gekomen dat ik eens een tijdje wilde leven met zo 
min mogelijk al dan niet (zelf-)opgelegde verplichtingen. 
Inmiddels is de tijd wel rijp en vind ik het leuk om als freelancer mijn medewerking te geven aan 
de Nieuwsbrief, met al meteen een superleuke eerste opdracht, namelijk om naar aanleiding van 
de tentoonstelling "Kanker in Beeld" een artikel te schrijven over hoe creativiteit een hulpmiddel 
kan zijn bij het verwerken van de emoties die er komen kijken bij het krijgen van kanker. 
Ik voel me dit onderwerp aangaande ook een beetje een ervaringsdeskundige, omdat ik een half 
jaar nadat ik wist dat ik GIST had, begonnen ben met een cursus "Intuïtief schilderen", ingegeven 
vanuit het verlangen om wat meer zicht te krijgen op wie ik nu werkelijk ben, wat ik wil en wat te 
doen met die wirwar aan gevoelens. 
Maar goed, nu loop ik op de zaken vooruit, doel van dit stukje is immers om me voor te stellen. 
 
Wel ik ben 51 jaar jong, bijna 25 jaar getrouwd met Peter, mijn maatje in goede en slechte tijden 

en hij is docent in het speciaal onderwijs. En ik ben, niet te vergeten, moeder van 2 geweldige 
meiden: Stef (23) en Merel (21). Ze wonen allebei nog thuis. Stef heeft haar MBO-diploma 
Boekhouden op zak en is momenteel werkzoekend. Merel is bezig met haar 2e jaar SPH in Den 
Bosch. 
Tot maart 2008 ben ik werkzaam geweest als docent Gezondheidskunde/Huishoudkunde in het 
middelbaar beroepsonderwijs te Eindhoven. Ik werkte bij de afdeling SPW (Sociaal Pedagogisch 

Werk). Een leuke baan, die ervoor zorgde dat je bij de tijd bleef, omdat je met jongeren werkte en 
ik had sympathieke, betrokken collega's. Desondanks ervaarde ik een steeds grotere werkdruk 
vanwege de zich steeds opstapelende vernieuwingen, zonder dat er eens even pas op de plaats 
werd gemaakt. 
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Eind januari 2006 werd ik in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven opgenomen vanwege hevige 
buikpijn, waarvan de gynaecoloog dacht dat het om een gedraaide vleesboom ging. Groot was dan 

ook de verbazing toen ik na de operatie te horen kreeg dat het om een GIST ging. Daar had ik dus 
echt nog nooit van gehoord! Hoe anders is dit nu. 
Gelukkig had ik een alerte chirurg/oncoloog die mij doorverwees naar Dr. Verwey in Rotterdam. 
Ik kreeg daar de optie om mee te doen aan een trial om mogelijk 2 jaar Glivec te slikken als 
nabehandeling na een goed verwijderde GIST. In deze trial werd een groep patiënten zonder Glivec 
vergeleken met een groep die wel 2 jaar Glivec zou slikken. Wie Glivec zou krijgen werd bepaald 
door een loting. Doel van de studie was de overlevingskans beter in beeld te krijgen. Ik lootte 
GEEN Glivec. Met deze uitslag had ik het behoorlijk moeilijk, omdat ik het gevoel had (intuïtie?) 
juist wel Glivec nodig te hebben. 
 
Na de zomervakantie 2006 zou ik weer gaan werken en dit viel me behoorlijk zwaar. Ik had door 
de ervaring van het hebben van een levensbedreigende ziekte  toch een andere kijk gekregen op 
wat ik werkelijk belangrijk vind en weer terugkeren in die stressvolle wereld voelde niet goed voor 
me. Mijn gezondheid staat nu voorop, waar ik in het verleden toch vaak werk liet voorgaan. Dat 
vroeg van mij toch een andere manier van omgaan met het werk waar ik nog het nodige in te 
oefenen had. Middels reïntegratie en met behulp van een coach zou dit 
wel weer goedkomen. Rust inbouwen en duidelijk grenzen aangeven 
waren mijn "leerpunten". 

Een waardevolle bijkomstigheid van het hebben van GIST was dat we 
met het besef later is nu een droom waargemaakt hebben en in 
februari 2007 de overdracht hadden van een oud boerderijtje dat we 
gekocht hadden op het Franse platteland (Lot et Garonne). De 
zoektocht op zich was al een groot avontuur en een goede afleider. 

 
Jammer genoeg bleek er op de scan van maart 2007 een nieuwe tumor zichtbaar te zijn. 
Een week voor ik geopereerd zou worden ben ik in mijn eentje naar Frankrijk gegaan om kracht op 
te doen voor de operatie. Vol goede moed en positieve energie opgedaan bij het zoeken naar 2e-
handsspullen in Franse kringloopwinkels, het ontdekken van de omgeving van ons huis, hout 
sprokkelen om het warm te krijgen, door middel van schilderen en genietend van de rust ging ik de 
operatie tegemoet. 

De uitslag na de operatie was toch wel een hele domper; er bleken nieuwe tumoren verwijderd te 
zijn en mijn buikvlies zat vol uitzaaiingen die niet verwijderd konden worden. Maar ik voelde ook 
een enorme kracht in me om hier op een voor mij zo goed mogelijke manier mee om te gaan en te 
knokken. Ik merk nu dat dit niet in woorden te vatten is, maar ik voelde me zo sterk. Ook de 
impact die het had op mijn familie en vrienden. Het verdriet, de liefde, de aandacht, de angst, de 
onzekerheid waren heel waardevol om mee te mogen maken. 

Wel was al mijn hoop hierna gevestigd op GLIVEC. Gelukkig liet de eerstvolgende scan een stabiel 
beeld zien en dat is gelukkig zo gebleven tot de dag van vandaag. 
Het eerste half jaar had ik wel veel last van de bijwerkingen en vrij snel kwam er ook al een 
keuring van het UWV aan. De tweede operatie viel namelijk nog in de ziekteperiode van de eerste 
operatie. 

Ik ben afgekeurd wat een heel dubbel gevoel gaf: aan de ene kant voelde ik me afgeserveerd, aan 
de andere kant was ik nu baas over de indeling van mijn tijd en mijn energie. Waarbij Glivec me 
tijd geeft, maar hiervoor in de plaats energie wegneemt. 
Om hier nog beter mee om te leren gaan kon ik meedoen aan "Herstel en Balans", mijn ervaring 

hiermee heb ik in de Nieuwsbrief van april 2008 beschreven. 
 
Redactie: Zie voor Inge's "Herstel en Balans"-ervaring blz. 8-10 van de Aprilnieuwsbrief 2008: 
http://www.contactgroepgist.nl/nieuwsbrief%20april%202008.pdf 
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En stiekem had ik ook nog de hoop dat ik mijn conditie en energiebalans weer terug kon krijgen 
zoals het was voor het slikken van Glivec. Dit bleek voor mij toch wel een utopie. Ik heb heel veel 

gesport: hockey, hoofdklasse softball, tennis, skieën, steps, fitness, wandelen in de bergen, het 
Pieterpad lopen. Sporten was altijd een uitlaatklep voor me. Goed moe zijn; dat gaf voldoening. De 
sportactiviteiten liggen nu echt heel wat treedjes lager maar ik heb dit nu ook wel geaccepteerd. Ik 
ben nu ook heel voldaan na een uurtje aquajoggen of een tenniswedstrijdje van een uur, een 
wandeling in de natuur. Er zijn weer een aantal leuke en nieuwe activiteiten voor in de plaats 
gekomen, zoals schilderen, lezen, Franse les, tuinieren, genieten met vrienden en familie van onze 
Franse stek, vide de greniers (rommelmarkten) afstruinen, muziek luisteren, tijd voor de 50+film, 
lekker in het zonnetje met een kop koffie mijn dagboek bijhouden en de kwaliteit bewaken. Vooral 
doen wat je hoofd en je hart ingeeft zonder je al te druk te maken over wat anderen er van zullen 
denken of vinden. Dit is inmiddels mijn manier van omgaan met mijn leven met GIST, met alle 
respect voor ieders eigen wijze van omgaan met een toch nog altijd levensbedreigende ziekte. 

Vroeger (de tijd voor de GIST) dacht ik "Als ik het maar druk heb en elke 
minuut gevuld is dan leef ik". NU weet ik dat wanneer ik rust heb en 
aandacht voor de dingen om me heen ik pas echt leef. 
Met deze instelling vind ik het ook leuk om af en toe wat te schrijven voor 
de Nieuwsbrief. Freelance-medewerker te mogen zijn van deze 

Nieuwsbrief sluit hier voor mijn gevoel dan ook perfect op aan en ik hoop 
dat ik in de toekomst met interessante en leuke artikelen een bijdrage 
kan leveren en zo ook wat stapjes zet in Anja Long's voetsporen. 
 

 
 

 
 

Bijzondere brochure KWF Kankerbestrijding 
 

Wetenschap werkt! 

60 jaar onderzoek naar kanker 
Bron: KWF Kankerbestrijding 
 

KWF Kankerbestrijding heeft in november 2009 deze bundel vol 
interessante informatie uitgebracht. Een echte aanrader om te lezen! 
 
Citaat: "Soms lijkt de strijd tegen kanker op de zoektocht naar de 
Heilige Graal Met enige regelmaat krijgen we bij KWF Kankerbestrijding de 
vraag: "Is dit Hèt middel tegen kanker?". En dan moeten we de vraagsteller, 
vaak een journalist, teleurstellen. "Nee, Hèt middel tegen kanker bestaat niet". 

Kanker is een veelkoppig monster. Er bestaan meer dan 100 verschillende soorten kanker, met elk 
hun eigen kenmerken en specifieke wijze van behandelen. Longkanker is weer heel iets anders dan 
borstkanker, leukemie of prostaatkanker. Maar is er dan wel sprake van vooruitgang, luidt vaak de 
vervolgvraag. Ja, die is er zeker en daarover gaat deze bundel. 
 
Een belangrijk cijfer om de vooruitgang aan te tonen is de zogenaamde 5-jaarsoverleving 

Hoeveel mensen zijn er 5 jaar nadat zij de diagnose kanker kregen nog in leven? In 1949, toen 
KWF Kankerbestrijding werd opgericht, was de 5-jaarsoverleving 25%. Nu is dit ruim 55%. Met 
andere woorden: 60 jaar geleden stierf 75% van de kankerpatiënten binnen 5 jaar, nu is dat 45%. 
Maar dit zijn gemiddelde cijfers die per kankersoort sterk verschillen. Het overlevingspercentage bij 
longkanker ligt met 10 tot 15% aanzienlijk lager dan dit gemiddelde. De cijfers voor borstkanker 
zien er met 85% weer veel beter uit. Indrukwekkende cijfers, maar waar komt die vooruitgang 

vandaan? Het antwoord hierop is simpel: wetenschappelijk onderzoek. Dankzij wetenschappelijk 
onderzoek is de kennis over kanker de afgelopen 60 jaar sterk toegenomen. In de jaren '50 was 
nog nauwelijks bekend wat kanker was. We wisten uiteraard wat een tumor was. Maar wat er mis 
was in een kankercel en waarom die cel zich misdroeg in ons lichaam, wisten we niet. 
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Nu weten we dat kanker ontstaat door beschadiging van genen in onze cellen. En we kunnen veelal 
verklaren waarom een kankercel zich anders gedraagt. Deze fundamentele kennis heeft eraan 
bijgedragen dat we kanker beter kunnen behandelen. Belangrijk is ook dat we in staat zijn kanker 

eerder op te sporen. Want hoe eerder we de ziekte ontdekken, hoe groter de kans op een meer 
effectieve en vaak minder ingrijpende behandeling. 
 
KWF Kankerbestrijding besteedt 80% van haar middelen aan wetenschappelijk 
onderzoek. De overige 20% gaat naar voorlichting (preventie) en patiëntenondersteuning (...). 
De twaalf projecten in deze bundel betekenden een belangrijke stap vooruit in de strijd 
tegen kanker. KWF Kankerbestrijding kon deze projecten (mede) financieren dankzij uw 
donatie (...)". 
 
Redactie: Op blz. 22+23 van onderstaande PDF-link kunt u lezen over de speurtocht naar 
het ontstaan van CML (chronische myeloïde leukemie). Dit onderzoek begon al in 1960! 
Citaat: "Wetenschappers zochten tot op celniveau uit wat er misgaat bij het ontstaan van CML, om 
deze ziekte bij de wortel te kunnen aanpakken. Deze kennis bleek levensreddend voor patiënten 
met CML: Er is een geneesmiddel (GLIVEC) beschikbaar dat de kankercellen aanvalt en opruimt". 
Hetzelfde geneesmiddel dat zo succesvol ook bij GIST wordt toegepast. 
 
U kunt de bundel downloaden via: 
http://scripts.kwfkankerbestrijding.nl/bestellingen/documents/wetenschapwerkt.pdf 
 

 

Zoekt u (of uw naaste) psychosociale begeleiding? 

Misverstanden over de Zvw (Zorgverzekeringswet) Basisverzekering 2010 
Bronnen: CVZ (College voor zorgverzekeringen) en IAK Verzekeringen 
http://www.consumenten.cvz.nl/recht_op_zorg/welke_zorg/ggz.asp?blnPrint=true&size=K 
 

Geneeskundige Geestelijke GezondheidsZorg conform wettelijke regeling Zvw: 
Eerstelijns psychologische zorg: Bestemd voor lichte tot matig-ernstige, niet 
complexe psychische problematiek. Vergoeding max. 8 zittingen per persoon per jaar 
met een eigen bijdrage van € 10,= per zitting op verwijzing arts; door psycholoog 
NIP-geregistreerd.  

Tweedelijns psychologische zorg: Specialistische zorg voor complexe en/of 

meervoudige stoornissen/diagnoses. Vergoeding van psychotherapie/
psychoanalyse/individueel-,groeps-, gezinstherapie/partnerrelatietherapie op 
verwijzing arts. 

 
Psychosociale hulp valt niet onder de GGZ 
Psychosociale hulp omvat vooral praktische en sociaal maatschappelijke interventies. Deze 
hulp is gericht op het verbeteren van de sociale positie van de cliënt in financieel, 
maatschappelijk en emotioneel opzicht en valt niet onder geneeskundige zorg in de zin van 
de Zvw. 
 
Psychosociale hulp bij oncologische revalidatie is een ander verhaal 
Dit is zorg gericht op functionele, fysieke, psychische en sociale problemen die te maken 
hebben met kanker, inclusief nazorg en revalidatie die onderdeel uitmaakt van de 

oncologische zorg. Het gaat hierbij om het geven van advies en waar nodig begeleiding bij 
het omgaan met de ziekte, herstel, conditie-verbetering en het instandhouden van de 
conditie. Oncologische revalidatie moet zich richten op alle fasen waarin u zich kan 
bevinden (diagnose - behandeling - nazorg). Oncologische revalidatie is daarmee aan te 
merken als een te verzekeren prestatie in de zin van de Zvw. Dit geldt bijvoorbeeld niet 
voor de cursus Herstel en Balans (beperkt zich tot 1 bepaalde fase van kanker - Uitspraak 
standpunt Zvw 17.11.2008). 
 

Redactie: Raadpleeg ALTIJD uw zorgverzekeraar voordat u uw deelname 
bevestigd; zo komt u nooit voor onaangename financiële verrassingen te staan! 
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Ervaringsverhaal 
Door: Ivonne Jonkhout 

 
Mijn naam is Ivonne Jonkhout - Mierling, 49 jaar. 
Sinds 10 jaar getrouwd met Jos, de liefde van mijn 
leven. 
We hebben een samengesteld gezin met 4 kinderen. 
Van mijn kant een zoon van 29 en een dochter van 22. 
Van Jos zijn kant een zoon van 25 en ook een dochter 
van 22. Sinds kort is de laatste het huis uitgegaan, dus 
alle tijd voor mijn ervaringsverhaal. 
 
9 januari 2009 
Vol vertrouwen melden we ons die bewuste januaridag 

in het ziekenhuis. 
Na eerdere inwendige echo's was gebleken dat er iets 
in een eierstok zit wat er niet thuis hoort. 
We hebben besloten om door middel van een grote 
buikoperatie eierstokken, eileiders en baarmoeder te 
verwijderen. Aangezien het ook de kenmerken van 
kwaadaardigheid had. Eierstokkanker dus. 

 
Ik voel me toch kalm als de arts, voordat ik de 
operatiezaal ingereden word, nog eens alles met me 
doorspreekt. Enkele uren daarna hoor ik mezelf 
kreunend bijkomen op de recovery en zie ik de 
oncologisch-gynaecoloog al naast mijn bed staan. 
Met verbijsterend nieuws.... Het was niet mijn eierstok, 

daar hadden ze alles intact gelaten. Ze hadden chirurgie erbij moeten halen, want het bleek een 
gezwel te zijn dat groeide vanuit de dunne darm, vóór de eierstok zat èn vergroeid was met de 
blaas. Alles hadden ze kunnen verwijderen. Het was voor onderzoek opgestuurd. 
Tja, wat doe je dan? Gewoon, proberen door alle ongemakken van de operatie te strompelen en 
afwachten.... 

19 januari 2009 
We zitten weer in het ziekenhuis, met voor ons een chirurg die niet bij de operatie aanwezig was 
geweest, maar blijkbaar toevallig mijn dossier kreeg doorgeschoven. 
Uitslag: "GIST" wordt er gezegd. "GIST???? Wat moet ik me daarbij voorstellen", vraag ik. 

Komt hij met de benaming voluit. Ik denk "DUH", maar vraag toch netjes, "Is dat goed- of 
kwaadaardig?". 
Dat hing er volgens hem vanaf. Ik stond in elk geval aan de gunstige kant. "Gunstige kant???" 
Op zulke momenten verander ik blijkbaar in een papegaai.  
"Ja, ze hebben alles kunnen verwijderen en nu wachten we even een scan af". 
Ratel, ratel op de computer, hij staat op, legt een hand op mijn schouder, einde gesprek na 10 
minuten. De assistente wipt de 22 nietjes eruit, we maken een afspraak voor de scan en zitten 
even later verbijsterd in de auto naar huis. Jos blij dat alles oké is, ik met een minder goed 
gevoel.... toch halen we gebak (dat sla ik nooit over!). 
 
Thuis op het internet GIST opgezocht. Toen was het toch wel even schrikken!! 
Ik las dat je het beste naar een gespecialiseerd centrum kunt gaan. Het 
Radboud in Nijmegen leek ons de beste keus en nadat ik contact gezocht had 

met Prof. Van der Graaf en zij toegezegd had dat ik kon komen, gaan we eerst 
nog terug naar het eerste ziekenhuis voor de uitslag van de scan die inmiddels 
gemaakt was.... 
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3 februari 2009 

Dezelfde 'welbespraakte'  arts komt met het goede nieuws dat er geen uitzaaiingen te zien zijn. 

Opluchting, even een traantje wegpinken. 
"En nu? Hoe gaat het verder met de nacontrole? 1x per jaar of zo?", vraag ik. 
Welnee, dat was volgens hem niet nodig, want van een scan kun je ook kanker krijgen en sommige 
dingen zijn zo klein, die zie je niet op een scan. 
"Dat is net het probleem" geef ik aan. "Die zie je over een jaar misschien dus wel. En daarbij GIST 
komt graag terug". 
"Nou 100% garantie geven kan ik je nooit, ik kan ook de straat oversteken en overreden worden. 
Kom over 4 maanden maar terug, maar meer dan naar je buik kijken kan ik niet", was zijn reactie. 
Waarna ik hem liet weten dat ik al contact had gehad met het Radboud en van hem een 

doorverwijzing wilde hebben. Dat was geen probleem. 
Toch, voor die doorverwijzing en een kopie van mijn dossier heb ikzelf nog flink achteraan moeten 
zitten. Die bewuste arts heeft me naderhand wel in alle talen zijn excuses aangeboden. Hij had zich 
eens "verdiept in GIST" (nu pas??) en ik had volkomen gelijk gehad. 
Dat was tevens ons laatste gesprek. 
 
Mijn vader is bij een oudere maagdarm-specialist in behandeling en ik ga altijd mee. Ik denk, die 

man vindt zo'n zeldzame GIST misschien best interessant, dus ik vertel hem dat. 
"Oh, een poliepje op de darm, ja. Ach, die zien we hier zoveel!!". 
Ik heb niets meer gezegd, mijn vader en mijn 'poliepje' onder de arm genomen en vertrokken. 
Zo zie je maar, hoe belangrijk het is dat je jezelf goed inlicht en een ziekenhuis zoekt met een in 
GIST gespecialiseerd team. 

Ondertussen hebben ze de tumor in het Radboud ook onderzocht en ben ik geclassificeerd als een 
'High Risk'. 
We maken om de 3 maanden de lange weg (220km retour) om een scan te laten maken. 

Voor het Radboud alle lof. Zulke lieve en betrokken mensen. Ze weten waar ze over praten en ik 
voel me er dan ook veilig en op mijn plek. 
 
Ik heb ondertussen de draad weer opgepakt. 
Probeer nuchter te blijven denken, maar daar heb ik 
volgens mij het patent op en ik zie het zeker ook als 

een ervaring waar ik een hoop van kan leren. 
Wat de toekomst ook zal brengen.... 
Natuurlijk zocht ik ook naar lotgenoten en ben ik lid 
geworden van de Contactgroep GIST en heb ik m'n 
eerste Contactdag op 3 oktober als heel fijn en 
bijzonder ervaren! 

 
 
 
 
 
Redactie: Ivon is een sterke vrouw die niet bij de 
pakken neer gaat zitten, een echte doener dus. 

Op de foto rechts heeft ze wel iets héél bijzonders 
aangepakt! 
 

Foto gemaakt door Jos Jonkhout op Bali, herfst 2009 
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Het klikt met de specialist 
Webwijze patiënt betere gesprekspartner 

 
Door: Rinze Benedictus 

 
[Uit: 'Uniek' 2009 nr. 4, een uitgave van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht] 
 
 
Medische informatie op internet kan misleidend zijn. 
Patiënten komen dan, gevoed met wantrouwen, valse hoop 
of al te simpele waarheden, de spreekkamer in. 
 

In de praktijk valt het mee. De 'webwijze' patiënt is doorgaans een betere 
gesprekspartner, leert een rondgang langs vijf specialisten van het UMC Utrecht. 
 
Zoals de reformatie in de zestiende eeuw de Bijbel ontsloot voor de gewone man, zo maakt 
internet medische kennis beschikbaar. Patiënten kunnen zich hierdoor hun eigen mening vormen 
over diagnose en behandeling, en ze zijn minder afhankelijk van de 'priesters' van de 
geneeskunde. Deze stelling poneerde Joanne Shaw, directeur van de Britse medische adviesdienst 
NHS Direct, begin dit jaar in de British Medical Journal. 

Dankzij de medische informatie op internet wordt de relatie tussen arts en patiënt dus minder 
hiërarchisch. Hoe ervaren specialisten in het UMC Utrecht deze ontwikkeling? 
 
De pot en de ketel 
Anesthesioloog-intensivist Anne Marie de Smet kan zich goed voorstellen dat mensen internet op 
gaan. "Ik zou het zelf ook doen als een dierbare in het ziekenhuis lag". 

Ze maakt vaak mee dat familieleden van patiënten op de intensive care al van alles hebben 
opgezocht en nagevraagd. Bij een eerste gesprek blijkt soms dat ze al een expert van een ander 
ziekenhuis hebben gebeld, naar aanleiding van iets wat al voor de IC-opname is gebeurd. Dat 
verbaast haar wel eens, maar ze vindt het niet meer dan logisch dat mensen op zoek gaan naar 
aanvullende informatie. "Artsen doen het zelf ook als hun familie in het ziekenhuis ligt. Ze gaan 
dan vaak collega's bellen. Ze kunnen dat patiënten dus niet kwalijk nemen, de pot zou dan de ketel 
verwijten dat hij zwart ziet". 

Gynaecoloog Bart Fauser behandelt stellen met vruchtbaarheidsproblemen. Tijdens gesprekken 
merkt hij dat mensen beter voorbereid, beter geïnformeerd zijn. "Ze hebben sommige dingen al 
kunnen laten bezinken. Het kan helpen bij het managen van de verwachtingen". 
 

Hoe meer ze zich verdiepen in hun aandoening 

en in hun medicijnen, hoe beter ze meewerken 
 
 

Therapietrouw 
Rob van Marum is geriater en hij spreekt veel familieleden van dementerende ouderen. Hij vindt 
het goed dat mensen zich via internet verdiepen in de materie. "Iedereen zou zich zo moeten 
voorbereiden op een gesprek met een arts. Het maakt het gesprek alleen maar makkelijker". 
Daarnaast benadrukt Van Marum het belang van kennis en betrokkenheid voor therapietrouw. 
Van Marum: "Eigenlijk moeten we die term niet meer gebruiken, want die wekt de suggestie dat 
patiënten klakkeloos gebruiken wat een arts voorschrijft. 
Dat gebeurt dus níet. Na een jaar slikt bijvoorbeeld nog maar eenderde de voorgeschreven 
cholesterolverlagende statines. Patiënten gaan hun eigen gang. Maar hoe meer ze zich verdiepen in 
hun aandoening en hun medicijnen, hoe beter ze meewerken". 
 

Oncoloog Emile Voest is het met Van Marum eens. "Mensen nemen veertig procent van hun orale 
medicatie niet in. Waarom niet? Omdat ze thuis niet meer weten waarom het ook alweer belangrijk 
was. Laat mensen daarom vooral op internet opzoeken wat medicijnen doen". 
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Je zet ook niet zomaar je handtekening onder een hypotheek 

voor dertig jaar 
 
Slechtnieuwsgesprekken 
Tijdens slechtnieuwsgeprekken ziet Voest hoe kankerpatiënten in één klap afhankelijk worden van 
hun specialist. Hij probeert hen duidelijk te maken dat ze hun onafhankelijkheid terug moeten zien 
te krijgen. Informatie van internet helpt daarbij. De oncoloog vindt het sowieso logisch dat 
kankerpatiënten zich inlezen op internet. "De behandeling van kanker kan erg ingrijpend zijn. Je 
zet ook niet zomaar een handtekening onder een hypotheek voor dertig jaar. Internet brengt 
kennis bij de patiënt, ze kunnen daardoor betere vragen stellen. Dat houdt je scherp als dokter". 
Dat is ook de ervaring van Peter van Hasselt. Als kinderarts metabole ziekten spreekt hij vooral 
ouders van kinderen met zeldzame aandoeningen. Van Hasselt vindt het een groot voordeel dat 
betrokkenen meedenken over zeldzame ziekten, want zelfs voor specialisten is het een uitdaging 
om symptomen te koppelen aan zelden voorkomende ziekten. Het leidt wel eens tot een diagnose. 

Van Hasselt: "Soms is één symptoom, gek haar bijvoorbeeld, de sleutel tot een 
stofwisselingsziekte. Ouders hebben dan al verschillende artsen gesproken voor er één de juiste 
conclusie trekt. Informatie van internet die ouders meebrengen kan artsen soms meteen op het 
juiste spoor zetten. Dat was vroeger niet mogelijk, pure winst dus". 

 

Het is beter dan vroeger, toen mensen hun 

informatie kregen van de buurvrouw of van 

Klazien uit Zalk 
 
Wikipedia 
Is het enkel goud wat er blinkt? Internet mag dan een waardevolle kennisbron zijn, het is ook een 
broeiplaats voor misleidende of simpelweg verkeerde informatie. Kwakzalvers zijn er slechts een 
muisklik verwijderd van academische ziekenhuizen. 
"Je hebt het goede en het slechte internet", stelt oncoloog Voest. "Patiënten worden er ook 
blootgesteld aan dubieuze informatie, soms afkomstig van op winst gerichte medicijnfabrikanten, 
soms van kwakzalvers of homeopaten". 
"Natuurlijk komen mensen ook wel eens met minder zinnige informatie op de proppen", beaamt 
Van Marum. "Soms denkt iemand bijvoorbeeld langer te kunnen leven door het slikken van grote 

doses vitaminen. Toch is mijn ervaring dat mensen over het algemeen met accurate informatie 
komen. Als je gaat googlen, kom je al snel op wikipedia en die site is redelijk betrouwbaar. 
Mensen vinden ook vaak krantenartikelen. Het is beter dan vroeger, toen mensen hun informatie 
kregen van de buurvrouw of van Klazien uit Zalk". 

 
Medisch denkraam 

Het gegeven dat patiënten op internet zoveel over 
hun ziekte kunnen vinden, roept niettemin de 
vraag op of ze al die informatie wel op waarde 
kunnen schatten. 
Artsen hebben niet voor niets het vak 
geneeskunde gestudeerd en kunnen bogen op een 
jarenlange ervaring. "Soms zetten patiënten 
informatie om in al te simpele waarheden", erkent 
Voest. 
"Veel wetenschappelijke bevindingen worden 
gedaan in diermodellen. Patiënten vertalen die 
resultaten soms veel te snel naar hun eigen 
situatie. Ze willen dan een aangepaste 

behandeling, terwijl de gevolgen voor patiënten 
nog helemaal niet duidelijk zijn. Dat is geen goed 
idee". 
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Van Hasselt: "Soms missen mensen het medische denkraam om informatie op de juiste manier te 
interpreteren. Hun zoon of dochter heeft dan bijvoorbeeld een aantal klachten waarvan zij denken 

dat het leidt naar een bepaalde ziekte. Maar sommige klachten komen zo veel voor dat het weinig 
zegt. Een arts weet dat, maar daar heb je wel ervaring voor nodig". 
"De beschikbaarheid van medische informatie is geen ontwikkeling zonder valkuilen", aldus Fauser. 
"Informatie is lang niet altijd genuanceerd en soms apert onjuist. Ik ken veel voorbeelden van 
mensen die op het verkeerde been gezet zijn. Ik vertel ze dat het moeilijk kan worden om een kind 
te krijgen, maar via internet hebben ze dan verhalen gevonden van mensen die het onder dezelfde 
omstandigheden óók gelukt is. Internet kan dan een bron van valse hoop zijn". 

 
GIDS 
Hoewel internetkennis patiënten dus tot betere gesprekspartners voor artsen 
maakt, voeren sommigen het te ver door, vindt De Smet. "Soms hebben 
mensen a priori al geen vertrouwen meer in artsen en ziekenhuizen. Dat is 
deels het gevolg van de media-aandacht voor de zorg, waarbij de nadruk 
soms erg op fouten ligt. Maar een ziekenhuis is nog steeds een veilige plek 
waar aldoor gewerkt wordt aan verdere veiligheid". "Mensen denken 
inderdaad wel eens dat artsen niks weten", bevestigt Van Hasselt. "De 
makkelijk beschikbare informatie doet dan af aan het statuur van de arts". 
 
Geriater Van Marum ziet geen problemen. "De dokter is niet meer dan een 
gids door moeilijk terrein. Toegegeven, zeer moeilijk terrein, maar toch. 

Vergelijk het met een klant die een stereo wil kopen in een elektronicashop. 
Hij laat zich uitgebreid voorlichten om een keus te kunnen maken die het 
beste aansluit bij zijn wensen. Als arts geef ik informatie over diagnose en 
mogelijke behandelingen, de patiënt kiest. 

En als de patiënt het niet begrijpt, dan heeft de arts het niet goed uitgelegd". 
 

 

De lever 
Introductie serie artikelen over de lever 
 

Door: Elly Kommer - Afdeling Voorlichting Maag Lever Darm Stichting 
 

De lever is een groot en belangrijk orgaan in ons lichaam. 
Zonder lever kunnen we niet leven. Het is onze chemische 
fabriek. De lever zorgt ervoor dat we belangrijke 
voedingsstoffen uit het bloed kunnen opnemen en gebruiken 
voor allerlei processen. Daarnaast maakt de lever giftige 
stoffen onschadelijk en ruimt hij afvalstoffen op. Al met al 

vinden er zo'n 600 verschillende processen in de lever plaats. 
 
De anatomie 
De lever is een groot en massief orgaan. Bij een volwassene 
ligt het gewicht van de lever tussen de 1200 en 1800 gram. 
De lever ligt rechtsboven in de buikholte, naast de maag. De 
bovenkant ligt tegen het middenrif aan. Het orgaan ligt 
grotendeels onder de ribbenboog. 
De lever bestaat uit twee leverkwabben: de linker- en de 
rechterkwab. Deze leverkwabben zijn van elkaar gescheiden 
door een weefselplooi (ligament). In het midden van de lever 
bevindt zich een dwarse groeve waar de poortader en de 
leverslagader de lever binnen gaan en waar de leverbuis ligt 

die zorgt voor de afvoer van gal. 
Deze belangrijke af- en aanvoersystemen verdelen zich 
binnen de lever in een rechter- en een linkertak. 
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Deze aan- en afvoersystemen zijn erg belangrijk voor de functies van de lever: 
 

Het bloedvatsysteem Iedere minuut stroomt er ongeveer anderhalve liter bloed door de 

lever. Eén van de belangrijkste bloedvaten is de poortader. Via de poortader stroomt het 
bloed de lever in. Dit bloed is afkomstig van de bloedvaten uit het darmstelsel en de milt. Dit 
bloed is daardoor rijk aan voedingsstoffen, die via de darmwand in het bloed zijn opgenomen. 
De lever zal de voedingsstoffen vervolgens opnemen, omzetten, bewaren en/of weer afgeven 
aan het bloedvatsysteem naar de leverader. Zo passeert al het voedsel dat in de darm wordt 
opgenomen eerst de lever. De leverslagader zorgt voor zuurstofrijk bloed. Hierdoor worden 

de levercellen, die de leverfuncties uitvoeren, van zuurstof voorzien en kan het orgaan zijn 
functie uitvoeren. 

 
Het galgangsysteem De lever produceert gal. In de lever bevinden zich vele galkanaaltjes, 

die samenkomen in de grotere galwegen buiten de lever. Galvloeistof wordt via dit 
galgangsysteem afgevoerd uit de lever, naar de galblaas. De galblaas slaat de galvloeistof op 

en dikt de vloeistof iets in. Vanuit de galblaas wordt de galvloeistof richting dunne darm 
getransporteerd. In de dunne darm speelt de galvloeistof een belangrijke rol bij de 
vetvertering. 

 
De lever is één van de belangrijkste organen in ons lichaam. Het is een bijzonder orgaan omdat het 
een groot herstellend vermogen heeft. Wanneer een deel van de lever operatief wordt verwijderd, 
kan het resterende deel van de lever aangroeien en uitgroeien tot een volwaardig functionerende  

lever. Een voorwaarde is wel dat het achterblijvende deel van de lever gezond is. 
 
Daarnaast heeft de lever ook een grote reservecapaciteit. De lever bestaat uit miljoenen 
levercellen, die de verschillende leverfuncties uitvoeren. De mens bezit meer levercellen dan hij 
werkelijk nodig heeft. Dit betekent dat de lever zijn functies ook nog goed kan uitoefenen als een 
deel van de lever niet meer (optimaal) functioneert. 

 
 
De functie 
In de lever spelen zich ongeveer 600 verschillende processen 
af. 
In de lever worden allerlei essentiële stoffen geproduceerd, 
zoals vetten en eiwitten. 

Daarnaast maakt de lever giftige stoffen, zoals medicijnen of 
alcohol onschadelijk en speelt de lever een belangrijke rol bij 
de energiehuishouding. 
 
Enkele belangrijke functies van de lever zijn: 
 

Koolhydraatstofwisseling Bij de vertering van voedsel komen suikers zoals glucose vrij. 

Deze suikers worden via het bloed naar de lever getransporteerd. De lever slaat suiker, dat 
we niet direct nodig hebben, op in de levercellen als glycogeen (zetmeel). Een gezonde lever 
bevat altijd veel glycogeen. Wanneer we behoefte hebben aan extra suikers, zet de lever 
glycogeen weer om in glucose. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens inspanning en sporten. 
Glucose wordt vervolgens afgegeven aan het bloed, wat energie levert om te bewegen. Op 
die manier speelt de lever een belangrijke rol bij het constant houden van de 

bloedsuikerspiegel. 
 

Eiwitstofwisseling Bij de vertering van eiwitten in de dunne darm ontstaan aminozuren. 

Deze worden via het bloed naar de lever getransporteerd. De lever kan van deze aminozuren 
nieuwe, bruikbare eiwitten vormen. De bruikbare eiwitten geeft de lever af aan het bloed, dat 
de eiwitten door het lichaam verspreid. Eiwitten zijn bijvoorbeeld belangrijk bij de opbouw 

van spierweefsel. Daarnaast worden in de lever een aantal belangrijke bloedeiwitten gevormd 
zoals globuline, dat een belangrijke rol speelt bij de afweer tegen ziekteverwekkers. En 
protrombine, dat een rol speelt bij de bloedstolling. 
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Vetstofwisseling In de dunne darm vindt de vertering van vetten plaats. Hierbij ontstaan 

vetzuren. Deze vetzuren worden via het bloed naar de lever getransporteerd. De lever 
verandert de vetzuren van structuur. Zogenaamde verzadigde vetten verandert de lever in 
onverzadigde vetten. Deze zijn beter bruikbaar voor de stofwisseling. Onverzadigde vetten 
kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als brandstof of omgezet worden in lichaamsvet. 

 
Ontgifting Ons lichaam krijgt dagelijks te maken met schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld door 

stoffen die we inademen of die we met onze voeding binnenkrijgen. Maar ook door roken, 
alcoholgebruik en gebruik van medicijnen komen schadelijke stoffen ons lichaam binnen. 
Daarnaast kunnen bij de stofwisseling producten ontstaan die schadelijk zijn voor het 
lichaam. De lever neemt deze "giftige" stoffen op uit het bloed en maakt ze onschadelijk. De 
lever kan dit op twee manieren doen: door de schadelijke stoffen te binden aan een bepaald 
eiwit: glucuronzuur, of door de schadelijke stoffen van structuur (opbouw) te veranderen, 
waardoor ze onschadelijk worden. De onschadelijk gemaakte stoffen worden vervolgens met 
de galvloeistof of urine uit het lichaam verwijderd. 

 
Vorming van gal Levercellen produceren galvloeistof. Via de galwegen wordt de galvloeistof 

naar de galblaas getransporteerd. De gal is van belang voor de vertering van vetten. Als we 
vet eten, trekt de galblaas samen. Hierdoor wordt galvloeistof afgegeven aan de dunne darm. 
De gele kleur van gal wordt veroorzaakt door bilirubine, wat een afvalstof is dat overblijft na 
de afbraak van oude rode bloedcellen. 

 
Rode bloedcellen De lever draagt bij aan de aanmaak en afbraak van rode bloedcellen. 

 
Opslagfunctie In de levercellen kunnen allerlei stoffen opgeslagen 

worden. Bijvoorbeeld glycogeen (zie bij koolhydraatstofwisseling), 
vetten, aminozuren, vitamines en metalen zoals ijzer en koper 
kunnen in de levercellen worden opgeslagen, totdat het lichaam ze 

nodig heeft. In de lever ligt ook tussen de 200 en 400 ml bloed 
opgeslagen. Deze voorraad kan op elk moment in de bloedcirculatie 
gebracht worden, als dit nodig is. 

 
Opruimer van zwerfvuil In de lever bevinden zich Kupfer-cellen. 
Deze cellen  halen bacteriën en afgestorven celdeeltjes uit de bloedbaan. Op deze manier 
ruimt de lever het ‘zwerfvuil’ op. 

 
Warmtebron Tenslotte zorgen de chemische reacties die 

in de lever plaatsvinden voor warmte. Op deze manier is 
de lever een 'warmtecentrale' die de lichaamstemperatuur 
mede op peil houdt, zodat andere processen goed kunnen 
verlopen. 

 
De lever is een uiterst verfijnd opgebouwd orgaan met een verbazingwekkende veerkracht en 
reservecapaciteit. Uit het bovenstaande verhaal blijkt hoe essentieel de lever is voor onze 
stofwisseling. 
Een belangrijke reden om het orgaan met alle respect te behandelen en er goed voor te zorgen!! 
 

Voor meer informatie over de lever en leverziekten verwijzen wij u naar www.spijsvertering.info 
en www.mlds.nl 
 
Bronnen 

www.spijsvertering.info 

Nevens, F en Metselaar, H. e.a. (2006). 101 vragen over Leverziekten en – Transplantatie Tielt: Uitgeverij Lannoo 

En naslagwerken als: 

 

Het Zakwoordenboek der Geneeskunde van Coëlho, 26e geheel herziene druk 

Sesam Handboek Gastro-enterologie 
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Column 
 

"Rookt u?" De arts kijkt op van zijn papier  
 

Door: Elena van den Boer 
 
Dat er nog steeds zoveel mensen roken, daar snap ik niks van. 
Het is duur en je moet er tegenwoordig voor naar buiten. 
Tenzij je thuis bent. Hoewel... Wie heeft er elk jaar zin in om plafond en muren weer kraakhelder 
te witten? Laat staan de tijd. 

 
Zo heb ik een buurman die -weer of geen weer- in 
zijn tuintje staat te roken. Niet dat ik hem ooit zie. 
Als ik mijn net geluchtte slaapkamer binnenkom 
ruik ik z'n uitgeademde sigarettenrook. Jak. 
Tuur ik door het raam dan zie ik het in de lucht 
opkringelen. Ik denk niet: "Ach die arme man staat 
in de vrieskou buiten". Nee. Ik denk: "Stinkerd, ga 
in je schuur zitten man". 
 
Papa fume une pipe is wat iedereen nog heeft 

overgehouden aan de Franse les vroeger. Was het 
maar waar dat de hedendaagse papa's liever een 
pijpje roken dan een stinksigaretje. Pijptabak ruikt  
lekker. Nou ja, dat is mijn mening dan. 

 
Heb ik iets tegen rokers? Welnee. 

Heb ik er last van? Euh...... ja, dat wel. Ik reageer er allergisch op. Krijg het stikbenauwd, neus 
compleet dicht. Helpt geen snuiten aan. Ikzelf zal het dus nooit in m'n hoofd krijgen om een sigaret 
op te steken. Ja vroeger.... heb ik het heus wel eens een keertje geprobeerd. Of het lekker was. Of 
ik er (in de spiegel kijkend) stoer uitzag. Tuurlijk. Over de longen? Geen idee hoe je dat moest 
doen. Lekker? Nah. Er zat meer suiker in dan cacao. 
 
Een afspraak in het ziekenhuis. De wachtkamer zit barstensvol. Ik word geroepen voor een scan. 

Of ik m'n gebit wil uitdoen. Ik heb helemaal geen kunstgebit. De assistente duwt resoluut een 
niervormig bakje onder m'n kin.... "Mevrouw, u kunt hierin uw gebit doen". "Echt niet" zeg ik luid. 
"Jawel" houdt de vrouw vol. "Alle losse delen die metaal bevatten moeten uit". Nou was ik 
vantevoren al zo slim geweest om oorknopjes enz. thuis te laten. Mij niet gezien met het gefriemel 
om die dingen uit te krijgen, laat staan weer in te wurmen, of erger....... over de ziekenhuisvloer te 
lanceren. "Mevrouw, ik moet nog meer patiënten helpen, uw gebit graag".  

Ik ga niet voor m'n lol naar het ziekenhuis maar nu begin ik het toch wel grappig te vinden en 
grinnik een keer. De assistente krijgt een goede ingeving en vraagt naar mijn geboortedatum. Blijk 
ik verward te worden met een vrouw van 68. Nou zeg...... en bedankt! Dan kijkt de assistente me 
doordringend aan, alsof ze me nu pas voor het eerst bekijkt. Ze loopt rood aan, stamelt excuses en 
ik schiet in een onbedaarlijke lach. Hahahahaha. 
Later blijkt dat mijn naam niet met 1 andere patiënt verward werd, maar met zelfs 3 in totaal. Alle 
achternamen beginnend met 'Van den'.... Komt het zó dat er wel eens een been afgezet wordt bij 
de verkeerde persoon? Ik hou mij vast aan het (veilige?) feit dat zoiets in dit ziekenhuis nooit 
gebeurd is. 
 
Ik word binnengeroepen bij de arts en er worden direct heel wat vragen op mij afgevuurd. 
Wat voor medicijnen? Eerder doorgemaakte ziektes? Welke operaties? Allergisch voor jodium?
Drinkt u? Rookt u? 

"Nee" zeg ik. 
"Wat nee", de arts kijkt vragend op. 
"Maar u rookt wel". 
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"Nee". 
"Nee?" 

"Néé.... Nee echt niet". 
De arts kijkt ineens niet zo aardig meer. Het consult verloopt nu heel stroef. Of denk ik dit maar. 
Ik zie zijn ogen omhoog gaan, hij kijkt naar mijn haar, langzaam dalen zijn ogen af naar beneden, 
blijven rusten op mijn.... Nee hè. Huh?? Wat is dit zeg. Intimiderend. 
 
Het consult is ten einde. De arts schuift zijn stoel naar achter en staat op. Ik schud zijn hand 
werktuigelijk en denk dat ik gek word, want hij zegt "Mevrouw tot over 4 weken, maar ik zou toch 
echt stoppen met roken mevrouw". 
Ik ben te verblufd om hierop in te gaan en bovendien wurmt zich net een nogal corpulente 
assistente zich naar binnen in de kleine spreekkamer. Haar dikke vingers om het dossier van de 
volgende patiënt geklemd. Gele vingertoppen zie ik nog net voordat ik de gang opga. 
Ik bedenk dat ze vast kinderen heeft, gistermiddag was het woensdagmiddag en heeft ze natuurlijk 
aan tafel zitten vingerverven met veel gele en oranje verf. Of ze heeft gisteravond een gigantische 
hoeveelheid wortelstamppot gemaakt. Net als ik. Ik kijk naar mijn eigen vingers, nee, niets geels. 
 
Een paar tellen later stap ik in de lift. Een man in badjas en versleten saunaslippers staart naar me. 
Hij kijkt omlaag naar m'n... nee hè... boezem. Nog zo eentje. Ik irriteer me rot. Gebaart die man 
naar me. Ik maak een stap opzij en denk 'wat een rotdag, sta ik met een schlemiel in de lift'. 
Schraapt die man z'n keel en zegt "mefrouw, u heb as op u bloes". 
"HUH?" 

Hij maakt een veegbeweging in de lucht. 
Ik kijk stom omlaag. 
Hij heeft nog gelijk ook. Ik snap er niks van. IK ROOK NIET. 
 
De lift stopt, ik loop snel door de hal naar de draaideuren. Baan mij buitengekomen een weg 
tussen patiënten door die een frisse neus willen halen. 

Allemaal in badjas, sloffen. Een enkeling met een das stevig om de nek gewikkeld. 
Velen zelfs met een karretje aan de hand met bovenin een bungelend infuuszakje. 
Ze kijken allemaal apatisch naar de aan– en afrijdende taxi's. 
Wat een zielige vertoning. 
Allemaal op het stoepje bij de ingang.  
Allemaal met een sigaret tussen de vingers. 
 

Het waait hard. Het waait altijd hard voor de ingang van het ziekenhuis. 
In de lucht vliegt overal .. 
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Europese actie tegen zeldzame 
kankersoorten 

Het Europese initiatief om de situatie te verbeteren 

van patiënten in Europa met zeldzame kankersoorten 
 

Vertaling en bewerking door: Ellen van Arem - de Haas 
 
Wegens hun beperkt voorkomen leiden zeldzame kankersoorten tot specifieke uitdagingen zoals: 
 

Een late of verkeerde diagnose 
Geen toegang tot de juiste behandelingen en klinische expertise 

Een zeer beperkt aantal klinische proeven vanwege het lage aantal patiënten 
Gebrek aan interesse voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen vanwege beperkingen 
in de markt 
Weinig beschikbare data– en weefselbanken. 

 
Bijna een half miljoen Europeanen lijden aan zeldzame kanker en velen zullen waarschijnlijk 
hieraan sterven. 
 
Ondanks de zeldzaamheid van elk verschillend kankertype, vertegenwoordigen zeldzame 
kankersoorten in totaal 20% van alle kankergevallen in Europa, inclusief kanker bij kinderen. 

Er is echter nog te weinig actie ten aanzien van zeldzame kanker en meestal te laat. 
 
Wat deze campagne wil bereiken: 
 

Netwerken voor referentie voor de behandeling van patiënten met zeldzame kankersoorten in 
heel Europa om hiermee de kwaliteit van de behandeling te verbeteren 
Kennis verspreiden en goede praktijkrichtlijnen voor behandeling van zeldzame 

kankersoorten, in het bijzonder aan huisartsen en pathologen om te komen tot een tijdige en 
juiste diagnose en zorg 
Het aanpakken van de obstakels tot het verkrijgen van de juiste behandeling voor patiënten 
Reguleringsinstanties aanmoedigen om onderzoeksinstanties en patiëntenverenigingen te 
betrekken in de ontwikkeling, goedkeuring en beoordeling van nieuwe behandelingsmethoden 
Aanmoedigen tot het gebruik van alternatieve statistische methodes in het klinisch onderzoek 

Middelen aanreiken en kaders welke geschikt zijn als hulp voor een gezamenlijk patiënt-arts-

beslissingsproces in enorme onzekerheidsomstandigheden, wat vaak voorkomt bij de 
behandeling van zeldzame kanker. Dit houdt ook in dat patiënten als gelijkwaardige partners 
gezien worden in de behandeling en het onderzoek van zeldzame kankersoorten. 
Politici en belanghebbenden prioriteit laten geven aan het bovenstaande en aan alles wat met 

zeldzame kanker verband kan houden. 

 
Onderteken daarom ook deze Europese oproep voor actie tegen zeldzame kankersoorten. 
 
Doe mee aan deze oproep voor meer 
actie via de link: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.rarecancers.eu/?-Call-to-Action- en vertel hierover in uw omgeving, zodat nog 
meer mensen de actie ondertekenen!!! 
 
Voor meer informatie zie: www.rarecancers.eu 
De European Action Against Rare Cancers dankt u voor uw steun! 
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Kanker in Beeld 
Verwoorden... verklanken... verbeelden... verwerken 

Door: Inge Sluijter 

 
Van 11 september tot 1 oktober 2009 werd de tentoonstelling 
KANKER IN BEELD gehouden in de Grote Kerk te Den Haag. 
Samen met mijn moeder heb ik op 25 september deze tentoonstelling 
bezocht en kwam ik onder de indruk van de prachtige kunstwerken 
die daar tentoongesteld waren. 
De aankondiging van deze tentoonstelling had ik op onze besloten mailinglijst al voorbij 
zien komen en nadat Anja Long hierover nog een mailtje had gestuurd, had ik zoiets van: 
"Yes! Daar ga ik naar toe!" 
 
Gedurende de looptijd van de tentoonstelling werd er elke dag tussen 12 en 2 een lunchlezing 

gegeven met steeds weer wisselende thema's en sprekers. Op de 25ste werd de lunchlezing "Liefde 
en vriendschap in kankertijd" gehouden door Anne-Marie Vermaat, schrijfster van het boek 
'Kale herfst'. 
 
Als 'persvrouw' (Free-lancer 'Specials' van de Nieuwsbrief 'Van GISTeren naar Morgen') kreeg ik 
een hartelijke ontvangst en lag er een persmap en het boek 'Kanker in Beeld' voor me klaar. Een 
bijzondere binnenkomer. In een zaal waar de mogelijkheid bestond om boeken te lezen, te kopen 
of een kopje koffie te drinken werd voor zo'n 30 mensen (voornamelijk vrouwen) ook de 
lunchlezing gehouden. 
 

Anne-Marie Vermaat is de partner van iemand die 7 jaar geleden 
kanker heeft gekregen. Bij haar partner werd in 2002 niet te 
opereren maagkanker gediagnosticeerd, maar een week later 

werd dit bijgesteld naar een "non-Hodgkinlymfoon in de maag". 
Dit bleek gelukkig wel behandelbaar te zijn. Over de tijd vanaf de 
diagnose en de zware en onzekere behandelperiode heeft 
Anne-Marie een boek geschreven. Samen met haar partner 
Wijnand heeft ze een bureau dat gespecialiseerd is in 
verliescommunicatie, dus vanuit haar eigen professie is ze zeer 

kundig, maar op het moment dat je hier privé mee 
geconfronteerd wordt ga je niet zo makkelijk zelf hulp zoeken. 
       Wat doe je als partner met al je emoties en gevoelens die je 

wegstopt omdat het toch vooral om de patiënt gaat. Als 
partner heb je samen kanker; je wordt ongewild zijn proces 
ingezogen. Je hebt zelf ook nog je eigen proces en wilt daar 

ook niet nog eens de zieke partner mee "belasten". Bij een 
oncologisch verpleegkundige kon ze af en toe toch even 
lekker jammeren, zeuren en haar hart luchten. Daarnaast 
heeft ze veel E-mails geschreven om haar emoties te 
verwoorden en om niet oeverloos te hoeven telefoneren met 
familie en vrienden. Deze mailtjes heeft ze gebruikt om haar 
boek te schrijven. De namen zijn veranderd en zo figureren 

"Emily" en "Max" voor haar en haar man in het boek. Op 
onderhoudende wijze vertelde ze over de totstandkoming en 
las ze enkele stukjes voor. 
Ook brak ze tijdens de lunchlezing een lans voor de 
mantelzorgers, hier zou volgens haar veel meer aandacht 

voor moeten zijn. Verder hield ze een bevlogen pleidooi voor meer aandacht voor, en het belang 

van mantelzorg. De economische waarde van mantelzorg wordt zwaar onderschat en loopt in de 
miljarden. De meeste mantelzorgers zijn vrouwen waardoor er ook meer uitval van vrouwen is op 
de werkvloer. Volgens Anne-Marie zou er veel meer aandacht moeten komen voor 
mantelzorgvriendelijk werkbeleid. 
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Daarna hebben we genoten van prachtige schilderijen en kunstwerken gemaakt door mensen met 
kanker of naasten van mensen met kanker. Voor de selectie van de kunstwerken had de Stichting 
Kanker in Beeld samengewerkt met een aantal Inloophuizen. 
Vanaf het voorjaar van 2008 zijn op verschillende locaties in het land regionale tentoonstellingen 
georganiseerd waar (ex-)kankerpatiënten en hun naasten hun werk exposeerden. 
De selectiecommissie heeft deze tentoonstellingen bezocht en een deel van de exposanten 
gevraagd of ze bereid waren hun werk in te zenden voor de landelijke manifestatie. 

Daarnaast is er in het najaar van 2008 
een oproep gedaan in de Nieuwsbrief 
van de Stichting Kanker in Beeld. Dit 
leverde een overweldigende respons 
op van zo'n 700 inzendingen van meer 
dan 100 deelnemers. Het aangeboden 

werk bestond uit schilderijen, 
tekeningen, beelden, sieraden, 
boeken, documentaires en 
aanmeldingen voor opvoeringen met 
muziek en theater. De inzenders waren 
zowel professionele kunstenaars als 
mensen die voor het eerst penseel of 
potlood hanteerden. Uiteindelijk zijn er 
170 beeldende werken uitgekozen door 
de selectiecommissie. De belangrijkste 
criteria waren dat het werk een 
duidelijk verband moet hebben met 
kanker, dat het persoonlijk proces 

zodanig verbeeld wordt dat het ook 
interessant is voor anderen en dat het 
object gemaakt is in de periode 2003-
2009. 
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Wat mij opviel tijdens het bekijken van 
de kunstwerken was toch wel dat de 

werken hoofdzakelijk door vrouwen zijn 
gemaakt en de meeste van deze 
vrouwen de diagnose borstkanker te 
horen hebben gekregen. De emoties van 
het innerlijk gevecht, de wanhoop, 
woede, de onzekerheid over toekomst 
en lichaam, het verlies van 
vrouwelijkheid, haren, borsten, 
vertrouwen, voelde je wanneer je een 
kunstwerk op je in liet werken. Maar ook 
schoonheid, hoop , zelfvertrouwen en 
kracht spraken uit de schilderijen. 
Indrukwekkend waren ook de teksten 
die de makers/maaksters van de 
kunstwerken aan hun werk hadden 
toegevoegd. Hoe en waarom het tot 
stand was gekomen en het positieve 
effect van het op creatieve wijze uiten 
van gevoelens. 
Voor de kunstwerken en verhalen van 

kinderen was een aparte plek ingeruimd 
binnen de tentoonstelling. Ook hier kon 
je zien en voelen hoe belangrijk het kan 
zijn voor kinderen om hun emoties en 
gevoelens te uiten. 
 

Als "GISTER" op de expositie rond te lopen vond ik wel confronterend. Uiteindelijk ben je 
namelijk ook iemand met kanker en veel van de emoties die verbeeld of verwoord 
werden heb ik zelf ook ervaren. Enerzijds wil je hier helemaal niet bijhoren, anderzijds 
voel je je ook sterk omdat de GIST je zowel geestelijk als lichamelijk niet klein heeft 
gekregen. Bovendien heeft het mij ook op het pad van schilderen en beeldhouwen gezet 
en wie weet, misschien hangen er over 5 jaar ook wel een of meerdere werken van 
mensen met GIST op de volgende expositie. 
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In de 1 ste week van de expositie vond er op 17 september een symposium plaats waar medici, 
vaktherapeuten, wetenschappers en ervaringsdeskundigen de mogelijkheden van creatieve 

therapie belichtten. Het was een goed bezocht symposium; zo'n 200 professionals uit de medische- 
en psychosociale oncologische zorg waren hierbij aanwezig. 
 
Belangrijkste conclusies waren 

De toegevoegde waarde van creatieve therapie bij kanker wordt zowel vanuit de medische als 

psychosociale professie onderschreven. Als je oncologische zorg aanbiedt, stopt dat niet bij 
de medische behandeling 
Het aanbod is nog te versnipperd en te zeer afhankelijk van individuele contacten en goodwill. 

Door creatieve therapie in te bedden in bestaande infrastructuren en richtlijnen, wordt deze 
therapie voor meer mensen toegankelijk en het zou onderdeel moeten worden van het 
reguliere zorgaanbod. 

Mijn eigen ervaring met beeldende 
expressie 
Een half jaar nadat ik wist dat ik GIST 

had, ben ik op het spoor van creativiteit 
gezet door mijn toenmalige 
re-integratiecoach. Zij gaf me het advies 
om middels schilderen of beeldhouwen 
wat dichter bij mijn gevoel te komen en 
mij te uiten. Sinds de middelbare school 
had ik geen penseel meer aangeraakt en 

het is toeval wat je toevalt. 
Op de dag dat ik dit advies kreeg las ik een 
advertentie voor een cursus "Intuïtief schilderen" bij mij in het dorp. Eénmaal per maand op 
vrijdagmiddag. Elke schildermiddag begon met een visualisatie. De docent las een tekst/verhaal 
voor waarbij je jezelf, goed zittend op een stoel en met gesloten ogen, kon laten meevoeren naar 
prachtige plekken die je naar aanleiding van het verhaal kon visualiseren. 

De eerste bijeenkomsten vond ik het allemaal maar vreemd, zag ook niks voor me, alleen maar 
zwart. Na het verhaal, als iedereen weer de ogen opende en terug was in de ruimte kon je, als je 
dat wilde, hetgeen je ervaren had tijdens de visualisatie vertellen en delen met de anderen. 
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Daarna kon je gaan schilderen: 
beelden of kleuren die je tijdens 

de visualisatie had "gezien". 
Gewoon doen wat er in je opkomt. 
Ik herinner me dat ik in het begin 
steeds grillige vormen schilderde 
die kankercellen voorstelden. 
Ik herinner me ook dat ik een 
keer zóveel woede en 
frustratie in me voelde dat ik 
met mijn handen ben gaan 
schilderen. 
Vaak liep ik tijdens het schilderen 
na een tijdje vast, wist ik eigenlijk 
niet meer wat te doen. 
Door afstand te nemen of het 
schilderij te draaien kreeg ik vaak 
weer een andere kijk erop en kon 
ik toch verder. Dit laatste hoef je 
niet alleen op schilderen toe te 
passen, maar kan ook gelden voor 
problemen en situaties waar je 

mee worstelt. Het was mooi om 
dit zo heel direct en praktisch te 
ervaren. 
 
Het laatste half uur van de 
bijeenkomst werd gebruikt om nog 

wat na te praten over de middag en 
de gemaakte werken te bespreken. 
Dit kon soms heel verhelderend zijn. Je gevoel en datgene wat je onbewust of bewust bezig hield 
werd vaak zichtbaar in het schilderij. En je was vrij om dit wel of niet bespreekbaar te maken. In 
het begin vond ik het vreemd, confronterend, maar ik voelde ook dat het goed voor me was en 
begon het steeds leuker te vinden. Het zorgde er ook voor dat je juist weg was van alles wat je 
bezig hield, door de visualisatie kon je juist loskomen van alles waar je zorgen om had. 

En kon je lekker genieten van het moment, het schilderen, het creatief bezig zijn. Dat gaf een goed 
gevoel en opgewekt en energiek kwam ik thuis. Trots op mijn nieuwste 'masterpiece' en 
voornemens elke dag te gaan schilderen..... Wat er tot nu toe nog nooit van is gekomen, maar wie 
weet. Inmiddels ga ik wel wekelijks met veel plezier naar schilderles. Geen intuïtief schilderen meer 
maar echt les. Ik merkte dat ik ook behoefte had om wat meer technieken te leren. 
 

Conclusie: Er is nog zoveel te ontdekken en te leren en daar ben je nooit te oud voor! 
 
De Stichting Kanker in Beeld 
Deze Stichting bestaat al ruim 12 jaar en is in 1997 opgericht door de psycholooog Jan Taal, met 
het doel om meer mensen in contact te brengen met de mogelijkheden van verbeelding en 
creatieve expressie. Niet alleen om 'dingen van je af te schilderen', maar ook om te erkennen dat 
die gevoelens er mogen zijn. Dat je er zelf mag zijn, precies zoals je op dat moment bent, met al je 
wanhoop, verdriet, onmacht, woede, maar ook hoop! 
 
Het belang van creatieve therapie 
Als iemand de diagnose kanker krijgt, staat voor die persoon de wereld op zijn kop. Er gaat direct 
een medisch traject van start. Emotioneel weten mensen echter vaak niet waar ze het zoeken 
moeten. Creatieve expressie heeft al veel mensen geholpen bij de emotionele verwerking. 

De mogelijkheden zijn echter nog bij te weinig mensen bekend. 
Wat het precies doet voor mensen is per persoon verschillend. 
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Een paar effecten van de creatieve 
therapie 

In beeld kan men uitdrukken wat nog 

te emotioneel, heftig of chaotisch is 
om onder woorden te brengen 

Het samenwerken met lotgenoten 
geeft veel steun 

Het beeld dat men maakt kan een 

manier zijn om zaken met naasten 

bespreekbaar te maken 

Werken met handen, stem, en/of 
lichaam brengt mensen beter in 
contact met hun fysiek; het lichaam 
wordt weer een bondgenoot 

Werken met handen, stem en/of 

lichaam werkt ontspannend en kan 
afleiding bieden van angst en pijn 
Het creëren geeft zelfvertrouwen. 

 
Vormen van creatieve therapie 

Beeldend: o.a tekenen, schilderen, fotografie, beeldhouwen 

Taal: o.a. dichten en schrijven 

Muzikaal: zingen, muziek maken 
Fysiek: o.a. drama, dansen, beweging. 

 
Wat doet men in een workshop of cursus 
Beeldend: Meestal zal de vaktherapeut beginnen met eenvoudige oefeningen 
om de deelnemers te laten wennen aan het materiaal en het omgaan 

daarmee. Tijdens de oefeningen is er een vaktherapeut aanwezig om de 
deelnemers bij te staan wanneer er emoties naar boven komen. Deze kunnen 
individueel of in de groep besproken worden. Na verloop van tijd gaat men 
aan de slag met het maken van eigen werkstukken. 

Zang: De koren van het korennetwerk "Zingen voor je leven" komen op 
regelmatige basis, bijvoorbeeld tweewekelijks, bijeen. Men gaat na 
stemoefeningen aan de slag met het repertoire. De zangkwaliteiten van 

de koorleden zijn niet van belang; iedereen kan meedoen. Er zijn diverse 
locaties in Nederland waar "Zingen voor je leven" mogelijk is. 

 
 
 

De toegevoegde waarde van de vaktherapeuten zit hem hierin dat zij het creatieve proces 
kunnen begeleiden, de emoties die daarmee gepaard gaan bespreekbaar kunnen maken. 
Daarnaast blijken (ex-)patiënten en hun naasten vaak veel steun te ondervinden van het werken in 
een groep met lotgenoten. 
 
Mensen die met creatieve expressie aan de slag willen kunnen terecht bij ateliers van 
vaktherapeuten, inloophuizen voor kankerpatiënten en inloophuizen bij ziekenhuizen. Een lijst 
hiervan is beschikbaar op www.kankerinbeeld.nl. Zingen is mogelijk bij één van de koren uit het 

korennetwerk van Kanker in Beeld, "Zingen voor je leven". Een actueel overzicht van koren staat 
ook op de website www.kankerinbeeld.nl. Over de kosten kun je informatie krijgen bij de 
afzonderlijke inloophuizen of creatief-therapeuten. Sommige zorgverzekeringen vergoeden een 
deel van de kosten. Meer duidelijkheid hierover kun je krijgen op de site www.vaktherapie.nl en 
het is verstandig altijd bij de eigen zorgverzekering te informeren of vergoeding mogelijk is. 
 
De Stichting is een verbindende schakel die informatie geeft en partijen met elkaar in contact 
brengt. Ze geven zelf geen cursussen, dit doen gediplomeerde vaktherapeuten in het hele land. 
Is je interesse gewekt? Het is de moeite waard om eens rond te neuzen op de website, 
www.kankerinbeeld.nl Wie weet raak je erdoor geïnspireerd!  
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SPAEN-bijeenkomst Parijs 
3 en 4 december 2009 

 
Door: Ronald Postma 
 
SPAEN staat voor Sarcoma Patients Euro Net 

 
Donderdag 3 december 
Om 05:33 uur vertrekt mijn trein vanuit 
Lelystad, het begin van twee intensieve 
dagen. Om 06:43 uur vertrekt de Thalys 
van Schiphol naar Parijs, een reis die het 
best omschreven kan worden als intensief, 
leerzaam, vermoeiend en dat alles in een 
zeer vriendelijke sfeer. Nog geen vier uur 
later is de aankomst op Gare du Nord 

middenin het centrum van Parijs. Via Google Earth had ik al gezien 
dat het hotel tegenover het station lag dus om 10:45 uur had ik al 
ingecheckt en kon ik naar mijn hotelkamer. 
 
Om 12:00 uur is het vertrek vanuit het hotel naar het Marie Curie 

Instituut. Marie Curie is van oorsprong Pools, ze is bekend door 
haar onderzoek naar radioactiviteit. Als jonge vrouw ging ze naar 
Parijs om daar wiskunde, scheikunde en natuurkunde te studeren. 
Ze was de eerste vrouw in Europa die haar doctoraal voor 
scheikunde ontving. In 1903 werd zij de eerste vrouw die de 
Nobelprijs voor scheikunde kreeg, de prijs was voor de ontdekking 
van de radioactiviteit. In 1934 stierf Marie Curie aan leukemie, 
waarvan men dacht dat dit was veroorzaakt door blootstelling aan 
dezelfde te hoge radioactieve straling waarmee ze in de eerste 
Wereldoorlog had geholpen en grootse ontdekkingen mee had 
gedaan. Na haar dood werd het Radium Instituut hernoemd tot 
'Curie Instituut' ter ere van haar. 
 

CONGRES 
Om 13:30 uur begon het congres. Na een aantal verhalen over het wel en wee en ontstaan van 
GIST-patiëntenverenigingen van andere Europese landen werd al snel duidelijk dat de 'problemen' 
in vrijwel alle andere (GIST-)patiëntenorganisaties hetzelfde zijn. Er moet aan heel veel regels 
voldaan worden, er is een tekort aan vrijwilligers maar ook zijn er nog veel artsen die het niet 
nodig vinden om GIST-patiënten door te verwijzen naar gespecialiseerde centra. 

 
Clinical trials 
17:15 uur clinical trials: veel mensen/patiënten denken dat de clinical trials er alleen zijn voor de 
uitbehandelde patiënten. Er zijn echter vele soorten sarcoma's en tevens voor GIST meerdere 
trials, ook voor mensen die net geconfronteerd zijn met GIST. Er lopen een drietal studies waarbij 
de patiënten een combinatie van Glivec en een ander medicijn krijgen. Voordat de uitkomsten van 
deze studies bekend worden zijn we jaren verder en valt er nu dus geen enkele conclusie te 
trekken of dit een betere behandeling wordt voor GIST. Wel is mij duidelijk geworden dat zelfs 
het opstarten van een studie een heel proces is en dat het ook lang duurt voordat er 
begonnen wordt omdat in elk land de regelgeving anders is. 
 
Eindelijk eten 
20:30 uur: we hebben een diner in het hotel en dat geeft gelegenheid om met GIST-patiënten uit 

andere landen ervaringen uit te wisselen. Zo is er in Scandinavische landen nog niet echt een 
vereniging, er zijn slechts 1 of 2 leden. Na het diner is het om 22:00 uur bedtijd, iedereen is moe 
van het reizen en de informatie van die dag. 
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Vrijdag 4 december 
De volgende morgen ontbijten we om 07:15 uur en 

checken vervolgens uit bij het hotel. Dit keer gaan 
we per metro naar het Marie Curie Instituut, een 
werkelijk immens groot instituut middenin Parijs. 
Wij mogen gebruik maken van een klein 
bioscoopzaaltje waar alle presentaties gehouden 
worden. Vandaag is er in tegenstelling tot gisteren 
wèl koffie en daar word je als mens vrolijk van! 
 
PRESENTATIES 
De eerste presentatie van die dag gaat over gister, 
vandaag en morgen en komt neer op het soort presentaties 
welke wij krijgen op onze eigen lotgenotendagen. 
 
Professor Blay 
Deze dag hebben we ook het genoegen om een presentatie 
te krijgen van Prof. J.Y. Blay, President van de EORTC 
(European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer), een internationale non-profit organisatie die 
klinisch- en laboratoriumonderzoek naar kanker stimuleert 
en coördineert in Europa. 

 
Ongeveer 2500 kankerspecialisten in Europa werken samen 
binnen de EORTC. Prof. Blay vertelt over de 
standaardbehandeling na de eerste diagnose van GIST. 
Voor ons betekent dat niets nieuws. 
 

Wat voor mij wel nieuw was, is dat er na autopsie-onderzoek bij niet-GIST-patiënten per 
miljoen wel 350.000 personen een micro-GIST hebben. De vraag blijft waarom er maar 
bij 15 personen op 1 miljoen deze GIST gaat groeien en deze mensen dus GIST-patiënt 
worden. 
 
Dr. Reichardt 
Na een korte pauze is er een presentatie van Dr. P. Reichardt, een specialist uit Duitsland. Hij geeft 

een presentatie over Progressive Disease (uitgezaaide GIST of wanneer een GIST weer groeit bij 
gebruik van Glivec). Er passeren een aantal studies met nieuwe medicatie. Sommige zijn gestopt 
omdat ze niet werken, andere zijn nog bezig. 
 
Bij een eventuele kleine progressie van de tumor is zijn mening om niet per definitie gelijk te 
stoppen met Glivec en over te stappen op bijvoorbeeld Sutent, maar mocht de patiënt zich nog 

goedvoelen om het bij Glivec te houden. Nogmaals: dit is zijn mening en deze wordt niet door 
iedereen geaccepteerd. 

 
SLOT 
Om 15:00 uur is het congres afgelopen, er wordt snel afscheid genomen van 
iedereen, visitekaartjes worden uitgewisseld en iedereen haast zich om te 
vertrekken. 
Op het metrostation scheiden de meeste wegen zich. De Thalys vertrekt om 
16:25 uur en moe maar voldaan neem ik weer plaats op een comfortabele 
plek. Na wat vertraging in Brussel ben ik na een lange reis weer terug in 
Lelystad, om 23:25 uur ben ik weer thuis. 

 
Terugdenkend aan Parijs ben ik er zelf wijzer van geworden en ik hoop dat ik iets van de 

informatie op jullie heb kunnen overbrengen. 
 
Au revoir! 
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Amarant* 

Centrum voor psychosociale begeleiding van mensen 

met kanker 
Bron: www.centrum-amarant.nl 
 
Wat doet Amarant? 
Amarant biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met kanker 
en hun naasten. De hulp is gericht op psychosociale problemen als 
gevolg van de ziekte. De hulp van Amarant volgt meestal na een 
ziekenhuisbehandeling en wordt afgestemd op de behoefte, op wat 
iemand zelf het liefste zou willen. Amarant werkt vanuit de gedachte 

dat psychosociale begeleiding een noodzakelijk en logisch onderdeel is van de totale behandeling. 
Amarant ondersteunt iedereen in het zoeken van een eigen spoor. De hulp spitst zich toe op de 
veranderingen die je ondergaat als je kanker hebt of hebt gehad: lichamelijke veranderingen èn 
veranderingen in je innerlijk èn in je situatie. De ondersteuning betekent verder: werkelijk ervaren 
wat er met je gebeurt en leren om gevoelens te uiten. Het gebeurt nogal eens dat je als patiënt 
niet tot last wilt zijn, je groot houdt. Dat maakt eenzaam en het bemoeilijkt het contact met 
anderen. Onderdrukken of ontkennen van wat je voelt kost veel energie: energie die juist nodig is 
om verder te leven. 
 
Hoe werkt Amarant? 

De therapeuten van Amarant helpen bij het begrijpen en erkennen van gevoelens. Er kunnen veel 
vragen naar boven komen. Wat betekent het dat ik kanker heb? Wat is er allemaal veranderd? Hoe 
moet het nu verder met mijn leven? Hoe hervind ik mijn innerlijke kracht en hoe kan ik die 
gebruiken? Hoe vind ik de rust en de zin om door te gaan? De therapeuten helpen bij het 
ontdekken, versterken en gebruiken van die eigen, innerlijke kracht; individueel en in groepen. 
 
Voor wie? 
Amarant ondersteunt patiënten, hun partner, gezin, familie en vrienden. 
Voor een kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken met één van de therapeuten. 
Het vervolg wordt afgestemd op uw behoefte: één of meerdere individuele gesprekken, deelname 
aan groepsbijeenkomsten of een cursus. 
 
Kosten 

Individuele en groepsbegeleiding aan mensen met kanker en hun naasten: de meeste 
ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de hulp. 
Voor wie daar geen aanspraak op kan maken, worden de tarieven berekend naar draagkracht. 
De meeste groepen en cursussen worden gefinancierd middels donaties van de 'Vrienden van 
Amarant' en andere subsidiegevers. Deelnemers betalen een geringe eigen bijdrage. 
 

Amarant lid van IPSO 
Amarant is sinds medio 2004 aangesloten bij Stichting IPSO, de koepelorganisatie van Instituten 
voor Psychosociale Oncologie, die contacten onderhoudt met de Overheid en met verzekeraars en 
garant staat voor de kwaliteit van de begeleiding en nascholing van de hulpverleners. 
 
Contactgegevens: 
E-mail: info@centrum-amarant.nl / Telefoon: 030-2804428 / Postbus 13066, 3507 LB Utrecht. 
 

* Amarant is een symbool voor onsterfelijkheid. 
Amarant is ook een plantenfamilie met enorm veel verschillende 
verschijningsvormen: zeer uitbundige bloeiwijzen, zoals de 'kattestaart' en heel 
eenvoudige kleine roze bolletjes, die langs spoorbanen groeien. In Zuid-
Amerikaanse mythen komt de Amarant voor als bloem die niet verwelkt. Het 

latijnse 'amare' betekent liefhebben en dit is in de naam verwerkt. Tenslotte vliegt 
in Afrika een prachtvink, die Amarant heet. 
Een veelheid aan betekenissen, die ieder symbool kunnen zijn voor de begeleiding 
die vanuit Centrum Amarant geboden wordt. 
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Zorg voor terminale patiënten die 
palliatieve zorg nodig hebben 
verandert in 2010 
 

 

Bron: http://www.minvws.nl/dossiers/veranderingen-in-de-zorg/awbz/ 
 
Terminale patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, krijgen vanaf 1 januari 2010 een 
indicatiebesluit met onbepaalde geldigheidsduur. Dat was 1 jaar. 
VWS wil dat palliatieve zorg toegankelijk en snel beschikbaar is. Sinds 2008 stelt het Rijk daarvoor 
jaarlijks 10 miljoen euro extra beschikbaar. Hiervan is jaarlijks 4,2 miljoen euro bestemd voor de 
inzet van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Voor bijna-thuis-huizen en high-care-hospices is er 2 
miljoen euro, als tegemoetkoming in de huisvestingslasten. 
 
Zorgplan voor cliënten 
Ook in 2010 werkt VWS aan de versterking van de positie van de langdurig zieke cliënt. 
Cliënten, of hun wettelijke vertegenwoordigers, praten voortaan mee over de invulling van de zorg. 
Afspraken leggen de cliënt en de zorginstelling vast in een zorgplan. 
In 2010 ontvangt elke nieuwe cliënt binnen zes weken een uitnodiging voor een gesprek. Cliënten 
die al langer in een zorginstelling verblijven, hebben in 2009 al een zorgplan opgesteld met een 

medewerker van de instelling. 
 
Voor meer veranderingen in de Zorg 2010 zie: 
http://www.minvws.nl/dossiers/veranderingen-in-de-zorg/ 
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Interessante  
 
 
 
 
 
 
 

 
www.mayday-mayday.nl 
STICHTING MAYDAY! MAYDAY! 
KANKER EN TOCH ZINVOL DOORLEVEN 
Stichting MAYDAY! MAYDAY! is er voor (ex-)kankerpatiënten. 
Voor mensen die weigeren om de moed op te geven! Die op een zo normaal 
mogelijke manier weer midden in het leven willen staan en geloven dat de 

diagnose kanker niet meteen de dood betekent. 
Die zichzelf niet verstoppen, maar blijven praten en delen met dierbaren. De 
Nieuwe Kanker Patiënt (dnkp) vecht terug en wil letterlijk en figuurlijk, in 
beweging blijven. Op deze site kunnen deelgenoten en hun naasten elkaar 
treffen en merken dat ze er niet alleen voor staan. 

 
 

www.sportiefbewegen.nl 
KANKER EN SPORT: SPORTIEF BEWEGEN BIJ KANKER 
Kanker en de behandeling ervan hebben een grote impact op uw lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid. Uw lichamelijke conditie is waarschijnlijk achteruitgegaan, wat zich onder 
andere kan uiten in vermoeidheid. 
Vroeger werd bij ziekte en moeheid vaak rust voorgeschreven. Rust heeft echter als 

bijwerking dat de conditie nog verder achteruitgaat. Wetenschappelijk onderzoek leert dat 
sportief bewegen na de behandeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen 
van de conditie en aan het herstel. Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de 
gezondheid en is nog leuk ook. 
Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. 
Bewegen is ook voor mensen die behandeld zijn voor kanker een goed idee. 

U zult zien dat u zich een stuk prettiger voelt als u regelmatig in beweging komt en blijft! 
 
 
www.depenalslotgenoot.nl 
ERVARINGSVERHALEN IN WOORD, BEELD EN GELUID, OF ALS CARTOON 
Een wedstrijd voor mensen van 8 tot 88 jaar met een chronische ziekte of handicap, 
maar ook nauw betrokkenen kunnen hun leefwereld zichtbaar maken. 
Dit keer is de wedstrijd in een nieuw jasje gestoken; voorheen konden 
ervaringsverhalen enkel via tekst geuit worden. 
Dit jaar zijn de categorieën 'Beeld en geluid'  en 'Cartoon' toegevoegd. Iedereen heeft 
immers zijn eigen manier om zich te uiten, dus waarom zou je je dan beperken tot 
alleen tekst? Kortom, voor de editie 2009-2010: LEEF JE UIT! 
 

Inzendingen, online of per post, kunnen worden ingestuurd t/m 31 mei 2010 voor 
24:00 uur. 
Kijk voor de spelregels op: 
http://www.depenalslotgenoot.nl/dewedstrijd/despelregels/ 
 
De wedstrijd wordt in opdracht van unit Fonds PGO, georganiseerd door Studelta. Dit is 

een talentenbureau dat bemiddelt in studiegerelateerde (bij)banen voor hoogopgeleide 
studenten en starters. Fonds PGO is een onderdeel van het CIBG, een 
uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) neemt de financiering op zich. 
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www.re-turn.nl 
HULP BIJ ZOEKEN NAAR WERK 

Weer aan het werk gaan na kanker is meer dan werken alleen. 
Het heeft ook te maken met groeiend vertrouwen, met weer 

onderdeel uitmaken van de maatschappij en met een goed gevoel, lichamelijk èn mentaal. 
Omdat werk een belangrijk onderdeel van leven is kijkt re-turn naar het totale plaatje. 
Iedereen kan bij re-turn aankloppen, op elk moment van het re-integratieproces. Als u wilt 
werken maar niet weet waar of hoe te beginnen, maar ook als u al aan de slag bent 
maar toch problemen tegenkomt. U kunt een traject volgen, maar ook gebruik maken 
van losse onderdelen. Wat re-turn ook voor u doet, het is altijd maatwerk. 
Redactie: Lees de Algemene Voorwaarden via: http://re-turn.nl/algvoorw.html 
 

 
www.roparun.nl 
LEVEN TOEVOEGEN AAN DE DAGEN, WAAR GEEN DAGEN MEER KUNNEN 
WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET LEVEN 
De Roparun is een loopevenement van 530 kilometer waarbij mensen in 
teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen 
voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat 
blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren luidt: "Leven toevoegen aan de 
dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". 
 

Een goededoelenactie met doelen in Frankrijk, België en Nederland 
Zie voor de doelenlijst: http://www.roparun.nl/doelen-2010.html 

 
Roparunnerstad 2009 
De Belgische plaats Zele is op 21.11.2009 verkozen tot Roparunnerstad van 
2009. De winnaar van de jaarlijkse verkiezing werd bekendgemaakt tijdens het gala 

van Stichting Roparun in de Laurenskerk te Rotterdam. Bij deze verkiezing mogen de 
deelnemende teams aan de Roparun stemmen op de gemeente die in hun ogen de 

leukste doorkomst heeft georganiseerd. De tweede plaats was voor de gemeente Woensdrecht voor 
de doorkomst in Ossendrecht en de derde plaats was voor Bergen op Zoom. Aan de verkiezing is 
een geldbedrag gekoppeld. De winnaar ontvangt 50.000 euro, de nummer twee 25.000 euro en de 
nummer drie 12.500 euro. Het geld dient gebruikt te worden ter ondersteuning van een doel 
binnen de gemeentegrenzen dat voldoet aan de doelstelling van Stichting Roparun, namelijk zorg 

aan mensen met kanker. 
 
Kijk voor het (november 2009) magazine, de Ropareader op: 
http://www.roparun.nl/downloads/regulier/2010-Ropareader-1.pdf 
 
De belangstelling voor de Roparun is zo overweldigend dat er om veiligheidsredenen een maximum 

aantal teams is (275 teams) en dat overige teams op een lange wachtlijst gezet zijn. In de 
toekomst hoopt de organisatie meer capaciteit te kunnen hebben zodat meer teams kunnen 
meedoen! 
Kijk voor de deelnemende teams (o.a. Daniel den Hoed) op: 
http://www.roparun.nl/deelnemende-teams-roparun-2010.html 
 
Op zaterdag 22 mei 2010 gaat in Parijs de 19e Roparun van start. 
De finish is op maandag 2e Pinksterdag 24 mei 2010 te Rotterdam. 

 
Belgisch voorbeeld van een deelnemend team: 
http://vlaandereninactie.110mb.com/ 
 

www.roparun.be 
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www.teleac.nl 
TELEAC...EN JE WEET MEER 

Teleac streeft als educatieve omroep er naar jong en oud te 
verleiden tot het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. 
Zij speelt in op de persoonlijke behoefte aan voortdurende 
ontwikkeling, voor iedereen noodzakelijk in deze snel 
veranderende samenleving. 
 

http://www.teleac.nl/bovenkamer/?nr=2508022&site=site_bovenkamer 
DE BOVENKAMER 
Dit is een (...) populair wetenschappelijke talkshow. De gastheer is Jan Jaap van der Wal. Elke 
aflevering gaat over een onderwerp waar we allemaal wel iets van afweten, maar niet genoeg (...). 
In een dik half uur legt een bekende wetenschapper het onderwerp uit aan de nieuwsgierige Jan 
Jaap van der Wal. (...) Jan Jaap zorgt ervoor, dat de essentie van elk onderwerp kort en duidelijk 
aan de orde komt. Hij stelt de vragen die de kijker ook heeft en vraagt door totdat hij het helemaal 

snapt. De wetenschapper ondersteunt zijn uitleg met beeldmateriaal, demonstraties of 
experimenten in de studio. 
 
 

Aflevering 11.11.2009 - WAT IS LEVEN? 
 

Te gast is hoogleraar en ontwikkelingsbiologe Christine Mummery. Zij praat ons bij over 
leven. Wat is leven eigenlijk? Begon ons leven als zaadcel, als embryo of bij de geboorte? 
Wordt er in laboratoria met leven geknutseld? Kunstmatig sperma, is dat nog leven? Waar 
ligt de grens tussen medische vooruitgang en geëxperimenteer met levende wezens? 
 
Transcript (verslag woord voor woord) via: 
http://content1a.omroep.nl/a0cf4086f6859d08c007832319b2e1d0/4b0e7055/teleacnot/
teleac/bovenkamer/pfd/2_wat_is_leven.pdf 

 
Bekijk WAT IS LEVEN? op 
Uitzending Gemist via: 
http://player.omroep.nl/?aflID=10300538 

 

 
 
Aflevering 25.11.2009 - WAT IS KANKER? 
 
[Prof. Dr.] Hans Clevers [onlangs een prijs gekregen van KWF Kankerbestrijding; die 
geldprijs besteedt hij aan onderzoek] praat ons bij over de ziekte kanker. Wat is kanker 
precies en waarom is het zo moeilijk om het te bestrijden? Neemt de kans op kanker af als je 
gezond leeft? En wordt de behandeling van kanker ooit dragelijker dan nu? 
 
Transcript (verslag woord voor woord) via: 
http://content1b.omroep.nl/6c901b45deb5f1d723722e33dc9d49cc/4b0e728d/teleacnot/teleac/
bovenkamer/pfd/4_wat_is_kanker.pdf 
Redactie: Op blz. 10-12 wordt GLIVEC genoemd, ook gespeld als Glyvec 

 
Bekijk WAT IS KANKER? op 
Uitzending Gemist via: 
http://player.omroep.nl/?aflID=10339431 
 

 
 

Redactie: WAT IS KANKER gaat ook over GLIVEC, dit in verband met leukemie, maar 
uiteraard ook zeer interessant voor onze Contactgroep. 
Een echte aanrader om bovengenoemde uitzendingen (nog eens) te bekijken! 
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http://www.nefarma.nl/cms/publish/content/
showpage.asp?pageid=4593 

INFORMATIEBEHOEFTE VAN KANKERPATIENTEN 
Interview met Dr. Lonneke van de Poll - Franse 
Vanuit het Integraal Kankercentrum Zuid en de 
Universiteit van Tilburg onderzocht Dr. Lonneke van de 
Poll - Franse de informatiebehoefte van kankerpatiënten, 
met name ná hun diagnose en behandeling. "40% van de 
patiënten is niet helemaal tevreden over de informatie die 
zij krijgen", was één van de opvallende uitkomsten. Met 
name medisch-specialisten hebben daarbinnen een 
voorname rol te vervullen. 

Informatie van internet scoorde lager, al zei zo'n 70% van de onderzochte patiënten dankzij de 
informatie die ze op internet hadden gevonden beter beslagen ten ijs te komen in de gesprekken 
met de arts. 20% meende zelfs dat ze met de aldus opgedane kennis de behandelkeuze konden 
beïnvloeden. 
 
 
www.adventureforlife.nl 
SPORTIEVE SPONSORREIZEN VOOR HET GOEDE DOEL 
Adventure for Life mobiliseert steun aan kankerpatiënten zelf 
(lotgenoten) en hun naasten (partners, ouders, kinderen, vrienden en 

andere betrokkenen in hun omgeving). 
Adventure for Life onderscheidt zich door mensen die ervaringen 
hebben met kanker in contact met elkaar te brengen en op een actieve 
manier deze ervaringen te verwerken. Door samen een sportieve 
sponsorreis te ondernemen versterken lotgenoten en naasten hun geestkracht en gezondheid. Ze 
zetten een individuele prestatie neer maar steunen elkaar ook om de kankerperiode op een 

positieve manier een plaats te geven – een avontuur voor het leven! 
De vierde sponsorreis van Adventure for Life gaat naar Umbrië in Italië. [De deelnemers] (...) gaan 
een gedeelte van een oude pelgrimstocht wandelen. De reisdatum is van 10 tot en met 17 april 
2010. 
 
 
http://www.vptz.nl/asp/page_vrijwilligers.asp 

INSCHAKELEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ TERMINALE ZORG THUIS OF ELDERS 
Landelijk Steunpunt voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) 
Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen graag thuis sterven of in een 
omgeving die hier zoveel mogelijk op lijkt. 
Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar ook al is er hulp van huisarts en thuiszorg. 
Als familie moet je 24 uur per dag beschikbaar zijn. 

In Nederland zijn er meer dan 6000 vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden. Zij kunnen 
ondermeer: 

Waken bij de patiënt 
Hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging 
Emotionele steun verlenen 
Mantelzorgers bijstaan 

 

Waar verlenen vrijwilligers ondersteuning? 
Vrijwilligers verlenen deze hulp thuis of in een hospice of bijna-thuis-huis. In een hospice of bijna-
thuis-huis kunnen mensen terecht als er weinig mantelzorg is of als de familie de zorg niet aankan. 
Er wordt zoveel mogelijk een thuissfeer gecreëerd doordat mensen hun eigen spullen mee kunnen 
nemen en familie en vrienden kunnen elk moment van de dag langskomen. 

 

Redactie: Met een handige zoekfunctie waar u op provincie of plaats 
organisaties kunt vinden 
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www.npcf.nl 
PATIENTVEILIGHEIDSKAART 

In de 'week van de patiëntveiligheid' in november 2009, 
bogen zorgprofessionals zich over de vraag hoe de kans 
verkleind kan worden dat patiënten het slachtoffer worden 
van medische fouten. De patiënt zelf speelt daarbij een 

sleutelrol, vindt de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. De 
NPCF signaleert dat zowel patiënten als zorgverleners zich daar 
onvoldoende van bewust zijn. 
 
Redactie: In 2006 kwam de aantrekkelijk geïllustreerde 
Patiëntveiligheidskaart uit; de evaluatie van het gebruik hiervan, 
3 jaar later, is te lezen in een interessant rapport via (gratis 
download): 
http://www.npcf.nl/components/com_virtuemart/shop_image/
product/PatVeiligheidskaartEvalverslag0909klein.pdf 
 

 
http://www.ikcnet.nl/werkgroepen/index.php? IKC 
WERKGROEPEN ACTIEF VOOR LANDELIJKE AFSTEMMING 
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN KANKERPATIENTEN 
 

Landelijke werkgroepen Er zijn ruim twintig landelijke 
oncologische werkgroepen actief. Deze worden ingesteld, erkend en ondersteund door de 
Vereniging van Integrale Kankercentra. Het doel is landelijke afstemming over diagnostiek en 
behandeling van kankerpatiënten te krijgen en via deze weg landelijke richtlijnen op te stellen. 
Bij het ontwikkelen van richtlijnen werken de integrale kankercentra nauw samen met het 
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en de Orde van Medisch Specialisten. 

 
Regionale werkgroepen Binnen elk integraal kankercentrum fungeren regionale oncologische 
werkgroepen. Hierin stemmen artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere deskundigen hun 
beleid op het gebied van diagnostiek, behandeling en zorg met elkaar af en wisselen zij 
deskundigheid uit. De regionale werkgroepen spelen, samen met de integrale kankercentra, een 
belangrijke rol bij het invoeren van richtlijnen in de ziekenhuizen. 
 

Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren (LWGIT) 
Voorzitter: mw.prof.dr. C. Marijnen, radiotherapeut, LUMC, Leiden 
Leden kerngroep 
mw.dr. I. Nagtegaal, patholoog, UMCN, Nijmegen 
dr. R. Jansen, internist-oncoloog , AZM, Maastricht 
dr. F. Peters, internist MDL-arts, UMCG, Groningen 

prof.dr. J.H. W. de Wilt, chirurg, UMCN, Nijmegen 
Contactpersoon: mw. dr. M.A. van der Pol (IKR) 
secretariaat: mw.S. Janssen-van Dijk (IKR) 
Leden 
De leden van de werkgroep zijn gemandateerde vertegenwoordigers van de betrokken 
wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigers uit alle IKC-regio's. 
 
Activiteiten 
De LWGIT houdt zich bezig met de ontwikkeling en actualisatie van multidisciplinaire richtlijnen 
voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met gastro-intestinale tumoren. Eénmaal per 
jaar organiseert de werkgroep een werkconferentie, waarin nieuwe inzichten worden uitgewisseld 
en afspraken gemaakt over de update van bestaande consensus-based richtlijnen. 
De updates zullen zoveel mogelijk plaatsvinden in een Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling 

(EBRO)-traject. Dit vindt plaats in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de 
Gezondheidszorg CBO en de VIKC in het kader van het programma 'Ontwikkelen en implementeren 
van medisch-specialistische richtlijnen' van de Orde van Medisch Specialisten. 
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www.doorbraakpijnbijkanker.nl 
DOORBRAAKPIJN BIJ KANKER 

Mensen met kanker krijgen in veel gevallen met aanhoudende pijn te maken, die 
met o.a. pijnmedicatie naar de achtergrond kan worden gedrukt. Vaak worden 
morfine-achtige pijnstillers in de vorm van pleisters of tabletten voorgeschreven 
door de arts. Ondanks die continue pijnstilling kunnen regelmatig scherpe 
pijnpieken worden gevoeld. Dat noemen we doorbraakpijn. Doorbraakpijn is dus 

een scherpe pijnpiek, die door de continue medicatie heen breekt. 
Veel mensen met kanker worden hiermee geconfronteerd, wat het dagelijks leven danig kan 
beïnvloeden. Hierdoor is behandeling van deze pijn van groot belang. Deze website bevat 
informatie over doorbraakpijn. Over o.a. wat het is, hoe u het herkent en wat er tegen te doen is. 
 
Zelftest 
U kunt een zelftest doen, de uitkomsten printen en meenemen naar uw arts. 
Zie hiervoor: http://www.doorbraakpijnbijkanker.nl/p/28.html?m=4 
 
Redactie: Het is een voorlichtingssite van de farmaceut Nycomed (www.nycomed.nl) 
maar de test is algemeen en duidelijk, de printout kan dienen als geheugensteun in een 
gesprek met uw arts 
 
 
 

Boeken 
 

 
KALE HERFST 
Liefde en vriendschap in barre tijden 
 
Auteur: Anne-Marie Vermaat 
 
Emily heeft met Max een tevreden stemmende 
lat-relatie. Ze zijn gelukkig samen. Hun wereld 
verandert als bij Max na maagonderzoek kanker wordt geconstateerd. Het 
ziet er niet goed uit. 'Nu gaat hij dood' is het eerste wat bij Emily door het 

hoofd schiet. Hun bedrijf, hun hele leven, hun toekomst staat opeens op 
losse schroeven. Ze beginnen tegen de kanker 'een gevecht dat geen 
gevecht is'. Emily maakt de lezer deelgenoot van de ingrijpende 
omwenteling in haar leven: paniek, woede, verdriet, schuldgevoelens, 
ernstige gesprekken maar ook veel liefde en humor. Zo ontstaat een boek 
waarin de schrijfster voelbaar weet te maken hoe zij en haar partner 

samen met de kanker omgaan. Het boek krijgt een extra dimensie 
doordat Emily erin slaagt zich in te leven in de ogenschijnlijk introverte Max en de wijze waarop hij 
zijn ziekteproces verwerkt. Die extra dimensie wordt versterkt doordat Emily ook haar eigen 
gevoelens ruimte durft te geven: 'Ook mijn toekomst verandert. Ook ik heb kanker! Er wordt 
verwacht dat ik bovennormale zorg verleen'. Die meer dan dubbele gelaagdheid maakt Kale 
herfst anders dan vergelijkbare boeken over dit onderwerp. En herkenbaar voor vele lotgenoten. 
 
Over de auteur Anne-Marie Vermaat (1945) heeft zich na de opleiding HBO Maatschappelijk werk 
gespecialiseerd in verliesbehandeling, psycho-somatiek en burnoutbehandeling. Anne-Marie geeft 
sinds 1997 als zelfstandig ondernemer individuele verliesbehandeling en verliesbegeleiding, 
coaching en training. 
 
Uitgever: Vermaat en Boer 

Auteur: Anne-Marie Vermaat 
Prijs: € 17,50 
Aantal pagina's: 192 
ISBN: 9789080628649 
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CANON VAN DE GENEESKUNDE IN NEDERLAND 

Medische geschiedenis in 50 vensters 
 

Auteurs: F.G. Huisman en M.J. van Lieburg  
 
Deze blik door vijftig vensters levert een overzicht op van 
gedenkwaardige momenten en personen uit de geneeskunde en 
gezondheidszorg in Nederland van prehistorie tot heden. In een 

mooie reeks in woord en beeld passeren de revue: De 
introductie van de Romeinse geneeskunde in Nederland, de 
'Zwarte Dood', de bloedsomlooptheorie, de thuisbevalling, de 
oprichting van de (K)NMG, de opmars van medische techniek, 
het euthanasiedebat, de affaire-Dennendal en de genetica. De 
KNMG bezit een monumentale historische bibliotheek, bekend 
onder de naam Bibliotheca Medica Neerlandica en 

ondergebracht in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Bij de samenstelling van deze 
canon hebben de auteurs dankbaar gebruik gemaakt van deze unieke verzameling. 
 
Over de auteurs 
Prof.dr. Frank G. Huisman is hoogleraar Geschiedenis der Geneeskunde in Utrecht en tevens 
verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Maastricht. 
Prof.dr. Mart J. van Lieburg is hoogleraar Medische Geschiedenis in Rotterdam en Groningen, 
voorzitter van het Domus Overleg en Bibliothecaris van de KNMG. 
 
Voor wie 
Deze thema's zijn niet alleen interessant voor medici en andere gezondheidswerkers, maar voor 
iedereen die zich rekenschap wil geven van belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse 
gezondheidszorg! 

 
Domus Overleg = Platform waar de werkgroepen, secties, genootschappen en andere gremia 
[colleges] binnen de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties van de KNMG 
Federatie door overleg en informatie-uitwisseling de beoefening van de geschiedenis van hun 
specialisme of werkterrein willen stimuleren en hun activiteiten onderling willen coördineren. 
 

KNMG = Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. 
 

Het Domus Overleg heeft op 11 december 2009 het boek aangeboden aan de KNMG-voorzitter. 
 
Het boek is te bestellen à € 17,50 
Uitgever: Elsevier Gezondheidszorg (op het moment 
van samenstellen Nieuwsbrief nog niet leverbaar) via: 

http://www.elseviergezondheidszorg.nl/Boeken
-Details/1253/872250/Canon-van-de-
geneeskunde-in-Nederland.html 
 
Redactie: U kunt deze 'Canon van de 
Geneeskunde in Nederland' (zie plaatje links) 

online verkort bekijken via onderstaande link, dit 
door op elk fragment te klikken. 
 
ZEER DE MOEITE WAARD! 
 
http://medischcontact.artsennet.nl/Dossiers/
geschiedenis/Canon-geneeskunde.htm 
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HOE OVERLEEF IK MIJN HUISARTS? 

 
Auteurs: Marc Conradi en Metta Hofstra 
 
Iedereen heeft gemiddeld vier tot vijf keer per jaar contact met 
de huisarts, vaak tot volle tevredenheid. Maar soms verloopt dit 
niet zo soepel. Bijvoorbeeld omdat de dokter niet wil komen, 
terwijl je hem toch dringend nodig hebt. Of hij wil je maar niet 

doorverwijzen naar een specialist. Ook herkenbaar: de dokter 
wil dat nieuwe medicijn niet voorschrijven waarover je laatst 
hebt gelezen. Of hij legt uitgebreid uit wat je mankeert, maar 
eenmaal thuisgekomen ben je alles weer vergeten. En het 
medicijn dat hij heeft voorgeschreven blijkt onverwachte 
bijwerkingen te hebben. 
 
 

Deze situaties kunnen tot behoorlijk wat irritatie leiden. Zowel bij de patiënt als bij de dokter. Om 
de relatie tussen patiënt en arts te verbeteren, beschrijven Metta Hofstra en Marc Conradi 43 
actuele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, met tal van tips (voor patiënt en arts!) hoe het beter 
kan. Ze weten als geen ander waar ze het over hebben. Metta Hofstra werkt al twintig jaar als 
huisarts en Marc Conradi is socioloog, onderzoeker en deskundige op het gebied van fouten van 
huisartsen. 
 
Uitgever: Kosmos 
Auteurs: Marc Conradi en Metta Hofstra 
Prijs: € 12,90 
Aantal pagina's: 96 
ISBN: 9789075690415 

 
 

BEKEND MET KANKER 

25 bekende Nederlanders en Belgen 

doorbreken het stilzwijgen 
 

Auteur: W. van Benthem 

 
 
In 'Bekend met kanker' vertellen 25 bekende Nederlanders en Belgen 
over hun ervaringen met kanker. Ze hebben er zelf mee te maken 
gehad, of ze hebben het van dichtbij meegemaakt. 

De verhalen kunnen steun bieden en tegelijk informatie verstrekken aan 
lezers die met vragen worstelen over deze ziekte. Vragen als: Hoe ga je om 
met het bericht dat je kanker hebt? Of met het feit dat je kind kanker heeft? 
Hoe steun je een partner die ziek is? En hoe verwerk je zaken als (...) de 
blijvende vermoeidheid, het afscheid van het leven of juist het opnieuw naar 
een toekomst durven leven? 
 
Frank Sanders, Laura Fygi, Maarten van der Weijden, Heleen Stekelenburg, Oger Lusink, 
Henk Krol, Rudi van Dantzig, Herre Kingma en vele anderen laten het achterste van hun tong zien 
voor het goede doel: Het KWF, maar vooral ook natuurlijk voor u. 
 
Uitgever: Archipel 
Auteur: W. van Benthem 

Prijs: € 12,50 
Aantal pagina's: 212 
ISBN: 906305184 
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DOOR KANKER UIT BALANS 

Gezinsbegeleiding door eerstelijns-psychologen 
 

Auteurs: J.H.M.van Rijt, A. Kooij, J. Koopman 
 
Bezit ik voldoende expertise om een gezin te begeleiden dat wordt 
geconfronteerd met kanker? Hoe maak ik het thema 'naderend 
afscheid' voor de gezinsleden bespreekbaar? En hoe voorkom ik dat 

ik als therapeut te betrokken raak bij een gezin? Wanneer 
psychologen, maar ook andere hulpverleners te maken krijgen met 
een gezin waarin een geval van kanker is geconstateerd, zien zij zich 
met dergelijke vragen geconfronteerd. 
 

Dit boek gaat in op de verschillende problemen die een behandeling met zich meebrengt en biedt 
aanknopingspunten voor therapeutische ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is dat door kanker 
niet alleen het leven van de patiënt zelf, maar ook het leven van zijn of haar gezin ingrijpend 
verandert. De uitgave bestaat uit twee delen. Deel 1 behandelt het therapeutisch proces, met 
aandacht voor psychosociale aspecten in relatie tot de oncologie, systeemtherapeutische 
denkkaders en technieken; dit deel wordt geïllustreerd aan de hand van casuïstiek [Redactie: 
praktijkvoorbeelden]. Deel 2 beschrijft het ontstaan en het verloop van het project. Beide delen 
laten zich onafhankelijk van elkaar lezen. 
 
Uitgever: Koninklijke van Gorcum 
Auteurs: J.H.M.van Rijt, A. Kooij, J. Koopman 
Prijs: € 17,50 
Aantal pagina's: 100 
ISBN: 9023239199 
 

 

WAT KAN IK VOOR JE DOEN 
Steunen bij rouw 
 
Auteur: Karin Kuiper 
 

Een bijzonder boek over rouwverwerking, onlangs uitgekomen op  
30 oktober 2009. De schrijfster heeft het aan den lijve ondervonden 
(haar man is overleden aan hersenkanker) hoe iemand in de rouw 
benaderd wordt. 
Van haar eerder verschenen boek "Je mag mij altijd bellen" zijn bijna 
50.000 exemplaren verkocht. Haar nieuwste boek gaat over  'Je kunt 
helpen door er te zijn' en is een praktische handleiding voor iedereen die 
in zijn omgeving te maken heeft met mensen in de rouw. 
Zonder hulp redt niemand het, maar welke hulp kun je bieden? 
 

Karin Kuiper verzamelde een boekje vol tips. Het zijn adviezen van lotgenoten en 
ervaringsdeskundigen die duidelijk maken wat je kunt betekenen voor mensen die rouwen. 
Karin Kuiper is redacteur en vertaalster. Zij was de vrouw van Karel Glastra van Loon, met wie zij 

in 1995 'Herman' schreef, de biografie van de eerste genetisch gemanipuleerde stier in Nederland. 
Terwijl hij de dood onder ogen zag, schreef Karel Glastra van Loon open over zijn dagelijkse leven 
als kankerpatiënt in columns voor het weekblad 'Margriet'. 
Karin Kuiper schrijft over de periode na zijn dood. 
 
Uitgever: Terra-Lannoo 

Auteur: Karin Kuiper 
Prijs: € 9,95 
Aantal pagina's: 123 
ISBN: 9789089891402 
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Nieuwsfeiten 
 

 
 

 

Minder Moe bij Kanker  

Begeleiding via internet 
 

Bron: Helen Dowling Instituut 17 

november 2009 
 

Lancering eerste internettherapie in Nederland voor kankerpatiënten met 
vermoeidheidsklachten 
Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten bij kanker. Ongeveer 25% van alle 

kankerpatiënten heeft er last van. Het Helen Dowling Instituut geeft al sinds 2005 groepsgewijs 
aandachttraining aan kankerpatiënten die langdurig last hebben van ernstige vermoeidheid. Het 
resultaat mag er zijn; onderzoek toont aan dat alle deelnemers er baat bij hebben, dat 80% na 
afloop duidelijk minder moe is en dat zelfs één op de drie deelnemers helemaal niet meer vermoeid 
is. Wij zetten deze groepen dan ook voort. 
 

Voor wie internettherapie? 
Om kankerpatiënten die ver van Utrecht wonen, niet mobiel zijn of om andere redenen niet aan de 
reguliere aandachttraining kunnen of willen deelnemen, start het Helen Dowling Instituut met de 
internettherapie 'Minder moe bij kanker'. Een primeur, nog niet eerder is er op dit gebied in 
Nederland een online training aangeboden. Het HDI verwacht duizenden mensen te kunnen 
helpen. Deze training is tot nu toe aangeboden aan volwassenen met kanker die minstens een jaar 
na succesvolle behandelingen nog steeds moe waren. Uit onderzoek blijkt dat deze groep veel baat 
heeft bij de training. 
 
Vanaf november 2009 kunnen ook mensen met kanker die (nog) niet genezen zijn deze 
training volgen. Het kan zijn dat de vermoeidheid voor een deel door uw ziekte en/of de 
behandelingen wordt veroorzaakt. In dat geval kan deze training uw vermoeidheid niet 
wegnemen, maar u wel helpen er beter mee om te gaan. 

 
Hoe werkt deelname? 
Via de website www.mindermoebijkanker.nl meldt iemand zich aan. De training duurt negen 
weken. In deze tijd leert men door leeswerk, eenvoudige huiswerkopdrachten en oefeningen 
anders om te gaan met de vermoeidheid. Dagelijkse oefening is gewenst en een therapeut van het 
Helen Dowling Instituut bekijkt wekelijks het huiswerk, geeft feedback, antwoorden en adviezen. 

 
Vergoeding 
De vergoeding voor deelname aan de internettherapie gaat via de basisverzekering. Alleen een 
verwijsbrief van arts of medisch specialist is nodig. 
 
Het Helen Dowling Instituut 
Het Helen Dowling Instituut is een gerenommeerde professionele zorginstelling op het gebied van 

psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Naast het verlenen van zorg is het 
doen van wetenschappelijk onderzoek een speerpunt om de best bewezen zorg te leveren. Bij- en 
nascholing van artsen en verpleegkundigen op communicatief vlak is een derde speerpunt. 
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1000 kilometer fietsen tegen kanker 
Bron: www.tegenkanker.net 
 

Dit voorjaar organiseert Kom op tegen Kanker voor het eerst 'De 1000 kilometer van 
Kom op tegen Kanker'. 
Dit unieke fietsevenement wil sportievelingen uitdagen om hun grenzen te verleggen en 
tegelijk zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 
Het wordt een vier dagen durende sportieve manifestatie tegen kanker, door heel Vlaanderen, 
tijdens het Hemelvaartweekend 2010. Niemand minder dan Sven Nys, Paul Herygers, Sabine 
Appelmans en Michel Wuyts zetten als peters en meter hun schouders onder het initiatief. 
De campagne werd (...) voorgesteld in de stad Antwerpen, waar het peloton helden na de 
vierdaagse zal aankomen. 
 
Kanker doet grenzen verleggen 
Wie de diagnose kanker te horen krijgt, staat vaak voor een lange en zware tocht. Vechten tegen 
kanker is dan ook je grenzen verleggen, fysiek en mentaal. Daarom zoeken actievoerders voor 

Kom op tegen Kanker ook vaak hun grenzen op. Met een extreme sportieve prestatie zamelen ze 
geld in, als eerbetoon voor iemand die het gevecht tegen de ziekte heeft gewonnen of verloren, of 
om hun engagement extra kracht bij te zetten. Tijdens het afgelopen jaar bijvoorbeeld fietste de 
organisatie Bike Aid van Tsjernobyl tot Brussel en zamelde daarmee meer dan 50.000 euro in voor 
Kom op tegen Kanker. Actievoerder Jean-Pierre Noben reed naar Santiago De Compostella en kon 
daarmee meer dan 18.000 euro inzamelen. 

 
Strafste fietsuitdaging in Vlaanderen 
Geïnspireerd door dit soort grensverleggende prestaties van actievoerders organiseert Kom op 
tegen Kanker komend voorjaar voor het eerst zelf een extreme uitdaging: 1000 kilometer fietsen 
door heel Vlaanderen, op vier dagen tijd. Daarmee wordt het de langste gecoördineerde tocht in 
Vlaanderen voor wielertoeristen. Golazo Sports, organisator van onder meer De Ronde van 
Vlaanderen voor Wielertoeristen en de Ten Miles in Antwerpen, zal het evenement in goede banen 
leiden. Het parcours wordt uitgestippeld in overleg met de bevoegde politiediensten. Er wordt 
gezorgd voor motorbegeleiding, seingevers, bevoorrading en de nodige faciliteiten op de 
aankomstplaatsen. Om veiligheidsredenen kan het peloton slechts een beperkt aantal deelnemers 
tellen. Tijdig inschrijven is dus de boodschap. Het traject start op donderdag 13 mei en doorkruist 
heel Vlaanderen. Het peloton start in Oostende en komt die avond aan in Leuven. De volgende 
dagen gaat het van Leuven naar Gent, Gent naar Hasselt en tenslotte van Hasselt naar de 

eindmeet in Antwerpen. Elke dag wordt er gemiddeld 250 kilometer gefietst. Kom op tegen Kanker 
hoopt dat alle steden en gemeenten op het parcours enthousiast supporteren voor het peloton en 
er een groot feest van helpen maken. Burgemeester Patrick Janssens zorgt alvast voor een 
enthousiast onthaal aan de eindmeet in Antwerpen. 
 
Voorbereiding 

Wie wil deelnemen aan deze heldentocht moet zich natuurlijk fysiek goed voorbereiden. 
(...) Vier dagen na elkaar 250 kilometer fietsen is immers geen sinecure. Deelnemen mag ook in 
teamverband, waarbij maximum vier teamleden elkaar kunnen aflossen na elke dagetappe. 
De minimumafstand blijft ook in dat geval 250 kilometer aan één stuk. 
Op de website www.1000km.be vinden kandidaat-deelnemers trainingsschema's. 
De peters en meter van de actie geven hen ook een aantal persoonlijke tips. 
 
Startgeld voor kankeronderzoek 
De deelnemers dienen zich niet enkel fysiek klaar te stomen om te kunnen starten. Kom op tegen 
Kanker wil met deze actie immers geld inzamelen voor kankeronderzoek. 
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Daarom engageren kandidaat-deelnemers zich om 5.000 euro in te zamelen als 'startgeld'.  
Dat kan door het zoeken van sponsors, door het organiseren van eetfestijnen, een wafelenbak, een 

optreden, enz. Bij deze geldinzameling worden de deelnemers zo goed mogelijk begeleid door 
mensen van Kom op tegen Kanker. Ze krijgen ook een handleiding voor een geslaagde deelname, 
boordevol tips en voorbeelden. Kom op tegen Kanker biedt de kandidaat-deelnemers daarnaast 
speciale lintmeters aan, waarmee ze samen met hun team figuurlijk de afstand van de 1000 km 
kunnen verkopen aan wie hen wil steunen. Elke verkochte meter aan lintmeter betekent een 
kilometer op het traject. 
 

Huisartsen (en hun patiënten) hebben 

baat bij advies over palliatieve zorg 
Bron: Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Medische 
Wetenschappen - Promotiedatum 25 november 2009 

 
In Nederland overlijdt 60 tot 70% van de patiënten met kanker thuis. De palliatieve zorg 
(gericht op het verzachten van het lijden) is dan in handen van mantelzorgers, de thuiszorg 
en de huisarts. Bij een moeilijk verloop van de laatste fase hebben huisartsen behoefte aan 
ondersteuning, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Florien van Heest. De vier huisarts-
consulenten die sinds 1999 bij het IKNO (Integraal Kanker Centrum Noord-Oost) zijn 
aangesteld, voorzien dan ook in een behoefte. 
 
Huisartsen blijken de huisarts-consulenten vaak kort voor het overlijden van de patiënt te 
raadplegen, meestal over fysieke symptomen zoals pijn, misselijkheid en benauwdheid maar 
ook over sedatie en euthanasie. De huisartsen vonden de adviezen van de consulenten 
waardevol en namen ze in 85% van de gevallen over. 
De mogelijkheid van directe telefonische consultatie vervult dus een behoefte bij 
huisartsen en het voorkomt mogelijk een overplaatsing van de patiënt in de 
laatste fase van de ziekte. 

Van Heest concludeert dat er onder huisartsen belangstelling is voor nascholing in 
palliatieve geneeskunde, voor gedachtenwisseling over moeilijke dilemma's en voor 
mogelijkheden tot ondersteuning door deskundigen/specialisten. 
 
Florien van Heest (Rozenburg, 1954) studeerde Geneeskunde te Rotterdam. Ze verrichte 
haar onderzoek deels via het IKNO en deels via het Huisartsen Instituut Groningen in 

samenwerking met Share, Graduate School for Health van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Ze blijft werkzaam als huisarts-consulent bij het IKNO en als huisarts in 
Schoonoord. 

 

Nieuw codeersysteem tegen vervalste geneesmiddelen 
Bron: Nefarma - 22 oktober 2009 
 
De Europese koepel van innovatieve farmaceutische bedrijven (Efpia) 
heeft in Zweden het startschot gegeven voor een proef met een nieuw 
codeersysteem voor geneesmiddelen. Het systeem moet voorkomen dat 
de patiënt te maken krijgt met vervalste geneesmiddelen, mits de 
medicijnen worden betrokken via de reguliere kanalen. Uit recent 
onderzoek bleek dat geneesmiddelen die via internet worden besteld, in 

veel gevallen ondeugdelijk zijn. Ze bevatten niet de goede en in een 
aantal gevallen zelfs gevaarlijke bestanddelen. 
Daarom is het goed geneesmiddelen alleen via de reguliere kanalen te betrekken, omdat die wel 
voldoen aan alle kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen. Om dat ook in de toekomst te garanderen, 
werkt de farmaceutische industrie aan nieuwe mogelijkheden vervalsingen tegen te gaan en snel te 
kunnen ontdekken. Het systeem maakt het mogelijk om elke (...) geneesmiddelenverpakking 

individueel te voorzien van een unieke code. Met behulp van die code kan de apotheker bij de 
uitgifte direct controleren of de betreffende verpakking volgens de officiële kanalen is uitgegeven. 
Als een nummer niet klopt of verwijst naar een verpakking die al eerder is uitgegeven, weet de 
apotheker direct dat het betreffende pakketje vermoedelijk vervalst is. 
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Bijna 60% van de totale geneesmiddelenuitgaven in ons 

land is terug te voeren op vier geneesmiddelengroepen 

Bron: Data en Feiten 2009 [over 2008] - Stichting Farmaceutische Kengetallen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verstrekking medicijnen Opiumwet gestegen 
Bron:  Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 49 3 december 2009 
Stichting Farmaceutische Kengetallen 
 

Nederlandse openbare apothekers hebben in 2008 maandelijks gemiddeld 160.000 keer een middel 
verstrekt dat volledig onder de Opiumwet valt. Methylfenidaat is daarvan het meest verstrekte 
middel. Ruim 890.000 keer verstrekten apothekers een middel dat onder het lichte regime van de 
Opiumwet valt. Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) (...). 
 
Meest verstrekt Van de middelen die volledig onder de Opiumwet vallen is methylfenidaat (bij 

ADHD) in 2008 het meest verstrekt; 690.000 keer. De afgelopen vijf jaar was methylfenidaat 
jaarlijks het meest voorgeschreven opiumwetmiddel. Oxycodon, een morfineachtige pijnstiller, 
staat met bijna 420.000 verstrekkingen in 2008 op de tweede plaats. Ook dit middel draagt bij aan 
de toename van het aantal verstrekkingen van opiumwetartikelen: in 2003 verstrekten apotheken 
oxycodon ongeveer 70.000 keer. 
 
Nummer 3 Op nummer drie in de lijst staat met 320.000 verstrekkingen ook een pijnstiller: 
fentanyl. Hierbij is in 2008 bij 98% van de verstrekkingen als toepassingsvorm gekozen voor een 
pleister. Zuigtabletten en injectievloeistof nemen de overige 2% van de verstrekkingen voor hun 
rekening. De fentanylzuigtabletten, bedoeld voor opname van het geneesmiddel in de mond, zijn 
eind 2007 geïntroduceerd. Het aantal verstrekkingen ervan is in 2008 en de eerste negen maanden 
van 2009 met gemiddeld 260 verstrekkingen per kwartaal gestaag toegenomen tot ruim 1900 in 
het derde kwartaal van 2009. 
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Welke zorg is er als je gaat overlijden aan 

kanker? 
Bron: NFK 6 november 2009 
 
Steeds meer mensen leven langer na de diagnose kanker, maar overlijden vroeg of laat 
nog wel aan de ziekte. Veel mensen zijn bang voor erge pijn of benauwdheid in de 
laatste fase. Het kan goed zijn om van tevoren te weten dat er manieren zijn om dat te 
voorkomen. 

 
Euthanasie of op een natuurlijke manier doodgaan, lijken de belangrijkste 'keuzemogelijkheden'. 
Maar vaak wordt in de stervensfase 'palliatieve sedatie' toegepast. Mensen die snel zullen 
overlijden, krijgen dan medicijnen waardoor ze zo min mogelijk last hebben van pijn, benauwdheid, 
verwardheid of misselijkheid. Het gaat om speciale medicijnen die worden gegeven als gewone 
medicijnen niet meer helpen. 
 

Rust 
Door de medicijnen wordt het bewustzijn verlaagd en val je in een soort diepe slaap. Dat doet veel 
mensen denken aan euthanasie. Maar door de medicijnen die bij palliatieve sedatie worden 
toegediend gaan mensen niet sneller dood. Ze overlijden aan de ziekte, niet aan de medicijnen. 
Doel van palliatieve sedatie is dat de degene die gaat sterven rust krijgt, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Zodat hij/zij in rust, zonder pijn of benauwdheid, kan sterven. 
 
Praten 
Met de arts kan worden afgesproken dat de sedatie alleen 's nachts of een deel van de dag 
toegepast wordt. De rest van de tijd is de persoon dan niet in diepe slaap en is hij aanspreekbaar. 
De toestand bepaalt hoe diep de sedatie moet zijn. In sommige situaties hoeft de sedatie maar 
oppervlakkig te zijn, zodat praten ook tijdens de sedatie mogelijk blijft. In de allerlaatste fase 
wordt vaak continue sedatie toegepast. 

 
Bron 
Deze informatie komt uit een nieuwe brochure over palliatieve sedatie. Deze geeft de arts of 
verpleegkundige in het ziekenhuis aan patiënten en hun naasten die met hun arts hebben 
besproken dat er palliatieve sedatie zal worden toegepast. In de folder kunnen ze de belangrijkste 
dingen nog eens nalezen. De brochure 'Palliatieve sedatie' is gemaakt door de Vereniging van 

Integrale Kankercentra (VIKC) op basis van de nieuwste richtlijn over deze vorm van zorg die 
gericht is op het verlichten van klachten en het voorkomen van ernstig lijden in de stervensfase. 
 

 

Go for Mont Ventoux 2009 
Bron: KWF Kankerbestrijding 13 november 2009 

 

 
Donderdag 12 november waren vrijwel alle deelnemers van de Go for Mont Ventoux 2009 aanwezig 
bij de cheque-uitreiking aan KWF Kankerbestrijding. Ze waren niet alleen gekomen voor de 
Afterparty, maar zeker ook om te horen hoeveel geld hun actie voor KWF Kankerbestrijding heeft 
opgebracht. 
 
De vele uren voorbereiding, de zweetdruppels en soms ook de tranen die begin september op de 
flanken van de Mont Ventoux vloeiden, bleken niet voor niets te zijn geweest. Peter Klerk, 
Voorzitter van de Stichting Go for Mont Ventoux, maakte bekend dat er in totaal 134.789 euro bij 
elkaar is gefietst, gewandeld en gerend. Dit bedrag zorgde voor veel enthousiaste reacties in de 
zaal. 
Olaf ten Hoopen, hoofdsponsor van dit evenement, reageerde bescheiden."We heten weliswaar 

hoofdsponsor van dit geweldige evenement, maar de hoogte van het eindbedrag laat zien dat de 
echte sponsors toch echt in de zaal staan". De helft van het bedrag wordt besteed aan onderzoek 
van melanomen, de andere helft aan algemeen kankeronderzoek. 

K.v.K. 20112471 Nederland - Uw donatie is welkom op ING-rekeningnr. 96.77.464 te Haelen t.n.v. Contactgroep GIST Nederland 

Nieuwsbrief januari 2010 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

http://www.nfk.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp


46 

 

 

Nieuw geneesmiddel veel te laat bij patiënt 
Bron: Nefarma - 3 december 2009 
 
Patiënten in Nederland blijven onnodig lang verstoken van innovatieve geneesmiddelen. In wet- en 
regelgeving zijn voor alle beoordelingsprocessen maximale termijnen vastgelegd. Uit cijfers van 
Nefarma blijkt dat die termijnen in de praktijk gemiddeld met in totaal 14 maanden worden 
overschreden. 
 
De vertraging treedt op in alle fasen die een geneesmiddel in het ontwikkelingsproces doorloopt. 
Aanvragen voor klinisch onderzoek moeten volgens de Nederlandse wet binnen 90 dagen 
beoordeeld zijn. Dat is al 30 dagen langer dan Europese regels voorschrijven. Desondanks 
verstreken er dit jaar gemiddeld 245 dagen voordat de reactie kwam. In de registratiefase moet 
binnen 30 dagen de Europese wetenschappelijke goedkeuring worden omgezet in een Nederlandse 

handelsvergunning. Uit onderzoek van de Europese farmakoepel Efpia blijkt dat daarover echter 
gemiddeld 176 dagen wordt gedaan. Tot slot duurt het in Nederland, wederom volgens Europees 
onderzoek, liefst 235 dagen voordat een geregistreerd geneesmiddel daadwerkelijk voor de patiënt 
beschikbaar is. 
 
Opgeteld laten deze cijfers zien dat in de praktijk gemiddeld 21 maanden verstrijken waar dat 

wettelijk maximaal 7 maanden mogen zijn: een overschrijding met 14 maanden. Die ernstige 
vertraging schaadt het belang van patiënten. Voor hun gezondheid en kwaliteit van leven is het 
immers belangrijk dat zij zo snel mogelijk toegang krijgen tot de nieuwste geneesmiddelen. Maar 
ook voor bedrijven leiden de structurele vertragingen tot een ongezonde situatie. Zij hebben 
slechts een beperkt aantal jaren de tijd om hun vaak gigantische investeringen in geneesmiddelen-
onderzoek en innovatie terug te verdienen. Daarna verloopt de beschermingsperiode en mag 
iedereen het middel namaken. Wanneer nodeloos lange beoordelingsprocessen die periode nog 
verder inkorten, wordt het steeds lastiger om als commerciële onderneming overeind te blijven. 
 
Nefarma is daarom al jaren met de betrokken instanties in gesprek om de doorlooptijden te 
versnellen. Desondanks is van verbetering slechts zeer beperkt sprake, constateert de branche-
organisatie. In de nieuwste uitgave van het opinieblad 'Nefarma&' onderkennen 
vertegenwoordigers van onder meer het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het 

College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de problemen. Volgens sectormanager Farmacie 
Ad Schuurman (CVZ) ligt de oorzaak grotendeels bij recente bezuinigingen bij zijn instantie. Ook 
wordt de materie steeds complexer. "Nieuwe geneesmiddelen hebben steeds kleinere verschillen 
met reeds bestaande behandelingen en dat kost meer tijd". Ook het CBG kent de achterstanden en 
wijt dat onder meer aan de introductie van een nieuw ict-systeem, enkele jaren geleden. In 
'Nefarma&' zegt voorzitter Bert Leufkens dat in 2011 alle achterstanden weggewerkt zullen zijn. 

 
Overigens zijn de vertragingen niet uitsluitend te wijten aan overheidsinstanties die de wettelijke 
termijnen overschrijden. Ook farmaceutische bedrijven laten dossiers soms langer liggen dan 
noodzakelijk is, waardoor nog extra tijd verloren gaat. Nefarma roept daarom niet alleen de 
overheidsinstanties op zich aan de wet te houden, maar wijst ook haar eigen leden op het belang 
van kortere doorlooptijden. 

 
Over Nefarma Dit is de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven die zich richten 

op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De farmaceutische sector is 
ondernemend en innovatief. Nefarma heeft als taak de snelle beschikbaarheid van nieuwe 
geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen, een gunstig onderzoeksklimaat te creëren 
en de waarde van het innoverende geneesmiddel uit te dragen. Nefarma denkt mee over 
(toekomstige) wet- en regelgeving, zet zich in voor een effectieve registratieprocedure en 

onderhoudt intensieve contacten met overheden en andere partijen die van invloed zijn op de 
marktomstandigheden. Daarnaast is er overleg met alle betrokkenen in de farmaceutische zorg en niet 
in de laatste plaats met georganiseerde patiëntengroeperingen. Om lid te kunnen worden van Nefarma 
moet 8% van de nationale omzet worden besteed aan onderzoek en ontwikkeling. 
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Ouderen en kanker 
KWF Kankerbestrijding heeft in het najaar 2009 in 

samenwerking met Stichting GeriOnNe een folder 

uitgebracht 
Bron: GeriOnNe 

 
KWF Kankerbestrijding heeft in samenwerking met de Stichting GeriOnNe de folder 
'Ouderen en kanker'  gemaakt. De tekst is tot stand gekomen met medewerking van 
deskundigen uit diverse beroepsgroepen waaronder huisartsen, specialisten, psychologen, 
verpleegkundigen, andere paramedici en een aantal ouderen en patiënten. 
De brochure is bedoeld voor oudere mensen met kanker en hun naasten. 
 
Zie: http://www.gerionne.nl/uploaded/docs/Ouderenenkanker_PS09_n08.pdf 

 
Via KWF Kankerbestrijding kunt u de folder ook bestellen, zie www.kwfkankerbestrijding.nl 

 
 

BETER ZWIJGEN OF VERSTANDIG SPREKEN? 
Nieuwe gids helpt sollicitanten met chronische ziekte of handicap 

Bron: www.weldergroep.nl 
 
Hebt u een chronische ziekte of handicap en gaat u binnenkort 
solliciteren? Grote kans dat u zich afvraagt wat u over uw 
gezondheid moet en wilt vertellen. En hoe u het beste kunt 
omgaan met lastige vragen over uw gezondheid of handicap. 

Om u nog meer te ondersteunen bij het maken van eigen afwegingen, 
heeft kenniscentrum Welder een sollicitatiegids ontwikkeld. U wordt 
aangespoord het heft in eigen hand te nemen, de juiste antwoorden te 
formuleren op lastige vragen en een eigen actieplan te maken. Veel 
aandacht wordt besteed aan de vraag te zwijgen of te spreken over uw 
chronische ziekte of handicap. Er staat niet alleen feitelijke informatie in 

over regels, rechten & plichten, maar ook oefeningen om zelf te ontdekken wat u wel en niet 
vertelt en hoe u dat wilt gaan doen. De gids [Redactie: herziene versie 2009] is bedoeld voor 
zowel mensen met als zonder werk(-ervaring). Wat kunt u van de sollicitatiegids verwachten? 
Het is een praktisch werkschrift met: 

Beschrijving van het sollicitatieproces, van zelfonderzoek t/m sollicitatiegesprek 

Informatie over rechten & plichten, medische keuringen, voordelige regelingen 
Tips, adviezen, handige checklists, logboekpagina's en actieplannen 

Voorbeelden van lastige vragen en sterke antwoorden 
Verwijzingen voor verder lezen en oefenen. 

De gids is uniek omdat hij gemaakt is op basis van ervaringen van sollicitanten met een chronische 
ziekte of handicap. De gids gaat daardoor niet uit van standaardverhalen, maar sluit aan op 
persoonlijke situaties en is gericht op zelf actie ondernemen. De CG-Raad en het Revalidatiefonds 
hebben de gids mede mogelijk gemaakt. 
 
Prijs: € 12,50 inclusief verzendkosten 
Bestellen bij: www.vraagwelder.nl/solliciteren of 020-4800333 
[Red.: Inkijkexemplaar op: http://www.weldergroep.nl/doc/brochures/teasers/t-sollgids.pdf ] 
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Verzekeringen moeten beter toegankelijk 

worden voor mensen met een beperking 

Door: CG-Raad en Stichting Welder - 8 december 2009 
 
Er is meer transparantie nodig bij het afsluiten van een 
levens- of overlijdensrisico-verzekering voor mensen met een 
medische beperking. 
Dat stellen de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-

Raad) en het kenniscentrum Welder. 
Daarom verzoeken beide organisaties het Verbond van 
Verzekeraars dringend om samen met hen een 
'verbeteragenda' op te stellen. 
 
 

De verbeteragenda moet concrete maatregelen bevatten om de positie van mensen met een 

chronische ziekte of handicap op de verzekeringsmarkt te versterken. Jaarlijks hebben duizenden 
mensen te maken met acceptatieproblemen of premieverhogingen van verzekeringen als gevolg 
van hun ziekte of handicap. 
"Het versterken van de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap op de 
verzekeringsmarkt is hard nodig, want de huidige situatie is weinig transparant", zegt Karel 
Boomsma van Welder. "Veel mensen krijgen te maken met een enorme premieverhoging of worden 
geweigerd zonder dat de reden duidelijk is. Daar wil Welder samen met de CG-raad een einde aan 
maken". 
 
Vergelijkingssite 
Eén van de voorstellen voor de verbeteragenda is het inrichten van een onafhankelijke 
vergelijkingssite voor klanten met een medische beperking. Met behulp van deze site kunnen zij 
zelf premies en voorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken. De Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) pleitte recentelijk voor een vergelijkingssite voor alle verzekerings-
producten voor alle klanten. Welder en de CG-Raad willen met de AFM in gesprek over het in elkaar 
passen van beide ideeën. 
 
Standaardpolis 
Een ander voorstel voor de verbeteragenda is de standaardpolis. De CG-Raad en Welder willen dat 

elke Nederlander een basislevensverzekering kan afsluiten. Zo hebben ook mensen met een 
beperking standaard toegang tot een basislevensverzekering en is het voor hen mogelijk een huis 
te kopen. Bovendien ligt bij overlijden het risico niet geheel bij de nabestaanden. Het extra risico 
dat dit oplevert voor verzekeraars kan worden gedragen door alle levensverzekerden. 
 
Uitbreiding Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
De CG-Raad en Welder bepleiten tot slot uitbreiding van de 'Wet gelijke behandeling' op het terrein 
van verzekeringen (WGBH/cz). Hadewych Cliteur van de GG-Raad: "Mensen mogen niet langer 
gediscrimineerd worden bij een acceptatie voor een verzekering op grond van chronische ziekte of 
handicap. Als deze wet wordt uitgebreid met verzekeringen, betekent dit dat een verzekeraar geen 
direct onderscheid mag maken op grond van iemands gezondheid of handicap. 
Dat betekent dat zowel gezonde als minder gezonde mensen toegang hebben tot de verzekeringen 
en een betaalbare premie hebben". 

 
Over Welder 
Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat 
zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen 
in relatie tot gezondheid en handicap. Missie is om 
burgers met een gezondheidsprobleem, chronische ziekte 

of handicap te 'empoweren', zodat zij beter voorbereid 
kunnen omgaan met hun werkgever, bedrijfsarts, 
(uitkerings)instantie, re-integratiebedrijf of verzekeraar. 
Welder is een stichting zonder winstoogmerk. 
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Weinig incidenten in eerstelijnszorg 
Bron: UMC St Radboud - 10 december 2009 
 
De eerstelijnszorg in ons land is in het algemeen veilig. De kans dat 
een patiënt schade oploopt die vermeden had kunnen worden, is 
klein in verhouding tot ziekenhuiszorg. Dat stelt het UMC St Radboud 
na een grootschalig landelijk onderzoek onder huisartsenpraktijken, 

huisartsenposten en praktijken van tandartsen, verloskundigen en paramedici. 

De onderzoekers onderzochten het afgelopen jaar 5000 patiëntendossiers. Ze troffen per 1000 
patiënten 8 tot 58 incidenten aan, het laagste aantal in tandartsenpraktijken en het hoogste in 
huisartsenpraktijken. Bij 0 tot 7 per 1000 patiëntendossiers leidde een incident tot een 
ziekenhuisopname. Aangezien 95% van de zorgvragen in Nederland wordt afgehandeld in de eerste 
lijn, is het aantal incidenten beperkt. De onderzoekers vonden geen incidenten waardoor iemand is 
overleden. 
 
Diagnostiek 
Er zijn wel verbeteringen mogelijk, melden de onderzoekers. Bijvoorbeeld in de verslaglegging in 
patiëntendossiers, de diagnostiek (bijvoorbeeld onterecht nalaten van lichamelijk onderzoek) en de 
samenwerking tussen zorgverleners. 
Het afgelopen jaar hebben zorgverleners in de eerste lijn meer gedaan om de patiëntveiligheid te 
verbeteren. Zo ondertekenden de organisaties in de eerstelijnszorg recentelijk een convenant. 
Hierin hebben de zorgverleners vastgelegd dat zij een systeem gaan invoeren om incidenten te 
melden en op basis daarvan verbeteringen in te voeren. 
Het onderzoek is deze week aan Minister Klink aangeboden. Het is de eerste keer dat onderzoek is 
gedaan naar het aantal incidenten in de eerstelijnszorg. 

 
 

CBG werkt achterstanden vergunningen 
medicijnen weg 
Bron: CBG - 17 december 2009 

 
Bij de uitvoering van de regelgeving rondom geneesmiddelen-

registratie (regulatoire proces) zijn zowel de wetenschappelijke kwaliteit van de beoordeling als het 
voldoen aan wettelijk voorgeschreven termijnen voor afhandeling belangrijk. 

De tijdigheid van het regulatoire proces stond en staat voortdurend onder druk, bijvoorbeeld 
vanwege onverwachte toenames in de hoeveelheid werk en een toenemende vraag naar 
transparantie in werkwijze en besluitvorming. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan. 
Het betreft vooral generieke (merkloze) geneesmiddelen. 
 
Achterstanden zijn niet aan de orde bij innovatieve geneesmiddelen; hiervoor gelden 

strikte Europese tijdslijnen die ervoor zorgen dat dit soort geneesmiddelen altijd binnen 
bepaalde tijd worden beoordeeld. Het gaat dan om centraal geregistreerde 
geneesmiddelen. 
 
Het CBG investeert de komende jaren op verschillende manieren in het wegwerken en voorkomen 
van achterstanden. Het CBG heeft het oplossen van achterstanden tot zijn eerste doelstelling 
gemaakt van het Strategisch Business Plan 2009-2013. 
(...) 
Tot 1 december zijn er in 2009 ongeveer 16.000 zaken bij het CBG binnengekomen en 15.000 
zaken afgesloten. Een deel hiervan kan in de tijd in achterstand raken. In de maanden november 
en december van 2009 zijn via tellingen de achterstanden in kaart gebracht. De totale achterstand 
is sinds april 2009 gedaald van 677 naar 297 zaken in december 2009 (...). 
 

Over CBG 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, 
risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de 
veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens. 
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Agenda 

 
 
 
 
 
 

Gezond Leven 
Commerciële 'gezondheidsbeurs' voor de liefhebber 
 
Data en openingstijden 
Op 22, 23 en 24 januari 2010 van 10:00-17:00 
Waar 
Hal 8 in de Jaarbeurs te Utrecht 

Toegangsprijs 
Aan de kassa: € 12,50 
 
Onderwerpen 
Bij Gezond Leven 2010 draait het vooral om Preventie, Gezondheidsbevordering en –bescherming 
4 zones 
Medisch, Eten & Drinken, Verzorging, Sport & Welness 

Voorbeelden medisch 
Veelal puur commerciële zaken, maar ook verenigingen zoals de Apneuvereniging, Huidfederatie, 
Alvleeskliervereniging, Trombosestichting, enz. Verder Mondzorg, een Oogpaviljoen met o.a.  
optometristen en contactlensspecialisten, een Oorpaviljoen met o.a. De Nationale Hoorstichting en 
Oorakel (o.a. teksttelefoons). 
Informatie 
www.denationalegezondheidsbeurs.nl 
 
 

Allergiebeurs: 'Lekker leven met een allergie' 
 

Data en openingstijden 
[Voor zorgprofessionals vrijdag 5 maart 2010, zie hiervoor: 

http://www.hetzorgcongres.nl/programmas.htm] 
Voor particulieren zaterdag 6 maart 2010 van 10:00-17:00 
Waar 
Expozaal in de Jaarbeurs te Utrecht 
Toegangsprijs 
De toegangskaarten voor de beurs kosten € 7,50 per stuk. 

Kinderen tot 6 jaar hebben gratis toegang. 
Kaarten kunnen online in de voorverkoop gekocht worden of 
aan de deur van de Expozaal in het Beatrixgebouw op 6 maart 
2010. 

 
Onderwerpen 
Hooikoorts, voedselallergie, astma, huiduitslag, eczeem, contactallergie, enz. Er is zo veel te 
doen aan allergie, je hoeft tegenwoordig echt niet meer rond te lopen met rode ogen en een 
loopneus bij hooikoorts! Ook lekker en gemakkelijk eten is heel goed mogelijk met een 
voedselallergie! De exposanten laten het graag aan u zien. 
Lezingen 
Niet alleen kunt u de beursvloer bezoeken, ook zijn er tal van prominente sprekers waar u 
naar kunt luisteren en vragen aan kunt stellen. De lezingen zijn vrij toegankelijk, inschrijven 

is niet nodig. 
Informatie 
http://www.allergieplatform.nl/allergiebeurs/allergiebeurs-home-2.html 
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SamenLoop voor Hoop 2010 
 

 

 

 
Klik voor meer informatie op een link in de 
tabel hieronder 
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29 mei 2010 - 30 mei 2010  SamenLoop voor Hoop Almere Locatie nog niet bekend 

29 mei 2010 - 30 mei 2010 SamenLoop voor Hoop Alphen ad Rijn Park Rijnstroom, 
Alphen aan den Rijn  

29 mei 2010 - 30 mei 2010 SamenLoop voor Hoop Badhoevedorp Sportpark Kombij, 
Badhoevedorp 

29 mei 2010 - 30 mei 2010  SamenLoop voor Hoop Velsen Atletiekvereniging Suomi, 
Sportpark Groeneveen, 
Santpoort-Noord 

5 juni 2010 - 6 juni 2010  SamenLoop voor Hoop Hoogvliet Voetbalvereniging 
Meeuwenplaat, Hoogvliet 

18 juni 2010 - 19 juni 2010 SamenLoop voor Hoop Geldermalsen Veilinghallen Geldermalsen, 
Geldermalsen 

19 juni 2010 - 20 juni 2010  SamenLoop voor Hoop Maastricht Sportpark West, 

Maastricht 

26 juni 2010 - 27 juni 2010  SamenLoop voor Hoop Oosterhout Atletiekvereniging Scorpio, 
Oosterhout  

3 juli 2010 - 4 juli 2010  SamenLoop voor Hoop Groningen Locatie nog niet bekend 

 

We zijn allemaal samen en samen staan we sterk 
 

In memoriam 

 

Anja Long 

Redacteur Van GISTeren naar morgen 

& 

al haar mede-lotgenoten die in 2009 zijn overleden 

 

Hun strijd ontroerde ons diep 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/21-samenloop-voor-hoop-almere
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/10-samenloop-voor-hoop-alphen-aan-den-rijn
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/14-samenloop-voor-hoop-badhoevedorp
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/20-samenloop-voor-hoop-velsen
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/17-samenloop-voor-hoop-hoogvliet
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/22-samenloop-voor-hoop-geldermalsen
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/19-samenloop-voor-hoop-maastricht
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/13-samenloop-voor-hoop-oosterhout
http://www.samenloopvoorhoop.nl/agenda/details/12-samenloop-voor-hoop-groningen
http://www.samenloopvoorhoop.nl/


 

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 bij donaties. 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-rekeningnr. 96 77 464 
t.n.v. Contactgroep GIST 

Dovenetel 9 
6081 CG  Haelen 

Nederland 
 

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 bij aanmelden. 

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 de acceptgiro 

www.contactgroepgist.nl 
info@contactgroepgist.nl 

bestuur@contactgroepgist.nl 

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

gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker)      Kamer van Koophandel nr. 20112471 
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(Eind-) Redactie en Vormgeving Nieuwsbrief: Ellen van Arem de Haas    redactie@contactgroepgist.nl 
Freelancer Specials: Inge Sluijter 
 

De Redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren, in te korten of aan te passen. 
Wij streven naar de weergave van zo correct mogelijke gegevens, alsmede voor zover mogelijk inachtneming van 
copyrights e.d., mocht u hierover een op- of aanmerking hebben, richt u dan tot redactie@contactgroepgist.nl 
 

PUBLICATIES MOGEN DOOR U NÓÓIT BESCHOUWD WORDEN ALS VERVANGING 
VOOR HET VRAGEN NAAR EEN PERSOONLIJK ADVIES VAN UW ARTSEN 
 

De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar in digitale vorm en is te downloaden van de website van onze Contactgroep 
De Nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk als 'digitale link verwijzend naar onze website' toegestuurd aan leden, donateurs en 
relaties van de Contactgroep GIST en in zeer kleine oplage in gedrukte vorm 

Aan de informatie in de diverse artikelen kunnen geen rechten worden ontleend 
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Contactgroep GIST Nederland ~ België 

Bestuurslid Voorzitter Nederland Jack Asselbergs jack.asselbergs@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Vice-voorzitter Nederland Ton Jansen ton.jansen@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Secretaris Cees Hilhorst cees.hilhorst@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Penningmeester Gonny Panis de Ruijter gonny.panis@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Public Relations Ronald Postma ronald.postma@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Medische Informatie, 
Patiëntencontact & IT 

Edwin van Ouwerkerk Moria evom@contactgroepgist.nl 

Medewerker IT-ondersteuning Helmer van Arem admin@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Voorzitter België Kris Heyman kris.heyman@contactgroepgist.be 
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Correspondentieadres 

Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD  Utrecht 

Uiterste inzenddatum artikelen is 

25 maart 2010 

redactie@contactgroepgist.nl 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt 

in de eerste week van APRIL 2010 
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De Contactgroep GIST is een 

patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige
(ex-)patiënten (en hun naasten) met een 

gastro-intestinale stroma tumor (GIST) 
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