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Redactiewoord 
 

Door Ellen van Arem de Haas 
 
De illustratie hieronder mag duidelijk zijn, we hopen dat 2012 een gezond jaar voor iedereen is! 
 
Wat hebben we veel dierbare leden verloren in 2011, wat blijft GIST toch een verraderlijke ziekte. 
Sommige overledenen waren kort lid van de Contactgroep GIST, anderen waren dat al heel lang. 
Kort of lang, het is niet te bevatten dat ze er -altijd veel te snel- niet meer zijn, maar het stemt 

wel zeer dankbaar dat we een klein stukje van hun leven hebben mogen zien, met name op ons 
dierbare Besloten Ledenforum. 
 
Dat is ons forum, een warme veilige plaats waar je jezelf mag zijn, en alle vragen over GIST en 
wat er allemaal mee samen kan hangen kunt stellen. De leden die zich direct ontfermen over 
nieuwe leden, hen een begrijpende arm om de schouders bieden. Ik vind het fantastisch. Zelfs het 

alleen al zien dat er zelfs tot middernacht leden online zijn, alle berichten bijhouden, geeft een 
vertrouwd en zelfs gezellig gevoel. Het kan allemaal ondanks GIST ook heel erg goed gaan. 
 
Tijdens SPAEN Berlijn mocht ik een presentatie houden over ons forum, om andere organisaties uit 
te leggen (zonder ons besloten forum echt te tonen uiteraard) hoe je zoiets op kunt zetten en dat 
je moet zorgen dat je altijd slechts '1 klik' dichtbij bent. Het is dus heerlijk dat ik dat niet in mijn 
eentje hoef te doen, vele forumleden staan paraat met antwoorden, ook zij zijn 1 klik dichtbij! 
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Bestuurswoord 
 

Door Voorzitter Jack Asselbergs 
 

Wat vliegt de tijd! Dit is alweer mijn laatste bestuurswoord van 2011 en 
als u deze januarinieuwsbrief leest zijn Kerst, Oud en Nieuw allang voorbij en 
is 2012 begonnen. Hopelijk heeft u goede feestdagen achter de rug hoewel 
er ook lotgenoten onder ons zijn die in een zeer moeilijke periode zitten. 
 

We zullen ook in dit nieuwe jaar weer alles in het werk stellen om u 
zo goed mogelijk over GIST te informeren Onze website is vernieuwd, 
voorzien van heel veel informatie, en er komt nog meer bij. Het Besloten 

Ledenforum wordt veel gebruikt en blijkt een goede mogelijkheid om in een vertrouwde omgeving 
met lotgenoten ervaringen en lief en leed te delen. We kijken terug op een zeer geslaagde, 
drukbezochte Contactdag, u heeft alles daarover kunnen lezen in de oktobernieuwsbrief, de 
reacties in de evaluatiepeiling  zijn verwerkt, en we zullen zoveel mogelijk rekening houden met de 

gemaakte opmerkingen. De Werkgroep Contactdag is alweer bezig met de voorbereidingen van de 
volgende editie die naar alle waarschijnlijkheid op 15 september 2012 wordt gehouden. 
 

Subsidieaanvragen 2012 Hier hebben we als bestuur veel aandacht in moeten steken. Zowel 
KWF als het Ministerie van VWS hebben een nieuw subsidiesysteem ingevoerd, op de Contactdag 
heb ik daarover al het een en ander gezegd. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn 

verzwaard en het heeft ons veel energie gekost de aanvragen gereed te krijgen, want dat gaat 
met de nodige bureaucratie gepaard. Ook hier merk je dat je als bestuursvrijwilliger steeds meer 
wordt belast, maar we zijn een enthousiast team dat vóór alles onze Contactgroep in stand wil 
houden. Van KWF hebben we inmiddels  vernomen dat de subsidie voor 2012 is veiliggesteld, maar 
we moeten nog een slag maken om definitief onder de nieuwe regeling te vallen. Dat gaat met 
name over het borgen van de ervaringsdeskundigheid, en daarvoor dient een registratiesysteem te 
worden ontwikkeld. We gaan proberen dat in samenspraak met andere patiëntenorganisaties op te 
zetten.  Over de uitkomst van de subsidie van VWS is op het moment van schrijven van dit 
bestuurswoord nog geen duidelijkheid, dat  is dus nog heel spannend. Zonder een bijdrage van 
VWS wordt het wel een stuk moeilijker in de toekomst. De nieuwe regeling van VWS vinden we 
nadelig voor een kleine organisatie als de onze die nog maar kort bestaat en na de doorstart in 
2009 hard aan de slag is gegaan met verbeterslagen, een meerjarenbeleidsplan, vrijwilligersbeleid, 
etc. We willen graag een overgangsregeling tussen de bestaande en de nieuwe subsidieregeling 
om meer tijd te hebben om ons Beleidsplan te realiseren en daarmee volledig te voldoen aan de 
drempelcriteria van de nieuwe regeling. Om die reden hebben we op advies van het Fonds PGO (de 
uitvoeringsorganisatie van VWS) een bezwaarschrift ingediend, dat onze vice-voorzitter Ton 
Jansen  op een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie heeft toegelicht, maar recent kregen 
we te horen dat we in ons bezwaar niet ontvankelijk zijn verklaard. We zullen ons in januari nader 
op onze positie beraden. Dan hopen we ook het besluit te kennen op onze subsidieaanvraag. 
 

Wat wel vaststaat is dat de contributie vanaf 2012 wordt verhoogd naar € 17,50 Dit heb 
ik op de Contactdag toegelicht, het is een eis van de subsidieverstrekkers om onze eigen 
inkomsten te verhogen door de contributie binnen 2 jaar op € 25,00 te brengen, en we zullen dat 
in 2 stappen realiseren. Het bestuur vraagt uw begrip hiervoor, we komen er niet onderuit, we 
zouden het heel erg vinden als we leden verliezen om deze reden. 
Het is van groot belang voor alle GIST-lotgenoten dat een eigen GIST-
patiëntenvereniging blijft bestaan en daarvoor hebben we al onze leden nodig! 

 

KankerNL Ellen en Helmer hebben diverse bijeenkomsten 
bijgewoond van dit KWF-project dat een groots digitaal platform 
voor alle vormen van kanker nastreeft. Als bestuur zullen we met 

KankerNL overleg voeren over onze eventuele deelname. U hoort hier de volgende keer meer van. 
 

Algemene Ledenvergadering NFK Ton Jansen heeft als onze vertegenwoordiger de nodige 
ledenvergaderingen gehad over de zogenaamde positioneringsdialoog. Adviesorganisatie PWC 
heeft vastgesteld dat de kankerpatiëntenbeweging nogal verbrokkeld is. 
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Het zijn losse eenheden die wel soms samen dingen proberen te bereiken. De organisaties zijn 
gelet op de veranderende omgeving niet toekomstbestendig, kortom werk aan de winkel! We 
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze insteek als bestuur is in elk geval te 

waarborgen dat onze lotgenoten ook op termijn in hun eigen warme vertrouwde 
omgeving elkaar kunnen blijven vinden en steunen. 
 

Benoemingen! 
U vernam al dat Dr. A.J. Gelderblom van het LUMC is benoemd tot hoogleraar met als 

leeropdracht 'Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Experimentele Oncologische 
Farmacotherapie'. Op de Contactdag waar hij spreker was hebben wij hem met deze 

benoeming al gelukgewenst. Het was een eer als Contactgroep GIST uitgenodigd te zijn 
voor de bijeenkomst waarbij Prof.dr. Gelderblom het hoogleraarsambt heeft aanvaard. Ik 

was bij deze plechtigheid aanwezig in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden op 28 
oktober jl. Heel bijzonder vond ik dat Prof.dr. Gelderblom in zijn oratie zei dat zowel de oprichting 
van Stichting Een Gift voor GIST door Sonja Adriaansz,  weduwe van een van zijn GIST-patiënten, 
als het contact met de zeer actieve patiëntenvereniging Contactgroep GIST, een enorme stimulans 

is voor het participeren van GIST-patiënten in klinische studies met nieuwe medicijnen tegen GIST 
in de GIST-referentiecentra! Deze uitspraak geeft wederom aan hoe belangrijk het is je als GIST-
patiënt te wenden tot een in GIST-gespecialiseerd centrum. De oratie van Prof.dr. Gelderblom met 
de titel 'Van massa naar maatwerk' kunt u op onze website terugvinden. 

 

Bijzonder is dat een andere GIST-specialist, Dr. S. Sleijfer, internist-oncoloog 
in de Daniël den Hoed, per 1 oktober 2011  is benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Translationele Medische Oncologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 

We zijn er trots op dat 2 van onze GIST-specialisten, die een bijzondere band met onze 
Contactgroep hebben, in dit hoge ambt zijn benoemd, zoals we er ook trots op zijn dat GIST-
specialist Prof.dr. J. Verweij, Afdelingshoofd Interne Oncologie Erasmus MC 
Rotterdam, eind september 2011 benoemd is als lid van de Koninklijke 

Akademie van Wetenschappen. 
 

Sarcoma PAtients EuroNet (SPAEN) Berlijn In november jl. zijn we met een delegatie 
bestaande uit Wie van Dun, Ellen van Arem de Haas, en ikzelf, naar het congres van SPAEN in 
Berlijn geweest. Het was bijzonder jammer dat ons bestuurslid Medische Zaken, Laurens van 
Bavel, die via een ander vliegveld zou reizen, wegens de zware mist niet aanwezig kon zijn. Ook 
nu heb ik weer ervaren dat de GIST-gemeenschap in Europa een hechte groep is en dat het uniek 
is hoe we in 3 dagen volledig worden bijgepraat over de ontwikkelingen over GIST vanuit de 
diverse specialismen. De combinatie met vertegenwoordigers van andere sarcomenorganisaties gaf 
de bijeenkomsten een extra dimensie. 
Het informele onderlinge contact ervaar ik als heel waardevol. 
Op het eind van het congres waren er de gebruikelijke korte 
presentaties van de patiëntenorganisaties. Omdat ik dat vorig 
jaar al had gedaan heb ik Ellen gevraagd iets te vertellen over 
de opzet en werking van ons Besloten Ledenforum. Dat heeft 
zij prima gedaan! Het was stimulerend van de 
congresorganisatie te horen dat we als Contactgroep weer 
forse stappen voorwaarts hebben gemaakt. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u meer over het congres in een aantal 
bijdrages van Ellen. 
 

Ik sluit af met een woord van dank aan onze vrijwillige medebestuursleden en aan onze 
uitvoerende vrijwillige medewerkers Zonder afbreuk aan iemand te doen noem ik met name 
Ellen van Arem de Haas voor haar inzet en creativiteit. Hoogtepunt was dit jaar de prachtige 
brochure die zij heeft gemaakt en waar we heel veel complimenten voor krijgen. Ik hoop ook in 
2012 weer op aller inzet te mogen rekenen. 
Eén wens heb ik nog wel, we hebben dringend behoefte aan vrijwilligers die belangstelling hebben 
in een bestuurlijke functie, met name op het gebied van public relations, wat zou het ons een stap 
verder brengen als we daarvoor iemand weten te vinden! 
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Ervaringsverhaal: 
Leven in reservetijd 
 

Door: Peter Bakkeren 
 
Even voorstellen, ik ben Peter Bakkeren, 
inmiddels 58 jaar, al 37 jaar gelukkig met Hen, 
en we delen ons huis al jaren met viervoeters: 

sinds september 2006 met Sam, een 
Kooikerhondje. 
 
Het begon allemaal met flauwvallen, op 16 december 
2006. Iets waar ik vrij gemakkelijk aan voorbijging, 
nog niet wetende dat de oorzaak hiervan mijn leven 
op z'n kop zou zetten. Het flauwvallen verbaasde me 

wel, maar aangezien ik in de donkere dagen voor de 
kerst nooit geweldig in m'n toch wel snel depressieve 
vel zit, verwonderde mij de verhoogde bloeddruk en 
pijntjes hier en daar niet, omdat ik daar al jaren last 
van heb. 
 

Echter toen ik op het eerste weekend in het nieuwe 
jaar tijdens een familiefeest langzaam maar zeker 
beroerder werd, de nacht met pijn en moeite 
doorkwam, happend naar adem, en met zeer hoge 
hartslag niet meer in staat was om een trap op te 
lopen, wist ik dat er iets echt fout was. 
Bewapend met ontlasting en urine zat ik om 08:00 al 
bij mijn huisarts en lag ik 's avonds in het ziekenhuis 
met een bloedtransfusie. 
 
Een endoscopie de volgende dag bevestigde het 
vermoeden: een maagbloeding, maar er werd ook 

iets gezien waar de behandelende specialist nog een keer apart naar wilde kijken de volgende dag. 
Dit bracht aan het licht dat er iets aan de maagwand zat, en er werden stukjes weggehaald. De 
door meerdere co-assistenten bezette onderzoeksruimte, de foto's die van de monitor werden 
genomen, brachten mij op de gedachte dat dit wel eens wat anders dan een maagzweer zou 
kunnen zijn. 
Nog geen 5 uur later lag ik er weer, na flauwgevallen te zijn op een door mij afgesloten toilet waar 
men geen sleutel van had. De wondjes waren niet goed dichtgebrand op de plekken waar men wat 
had weggehaald, dus in korte tijd was dit de derde bloeding. Die avond lag ik apart op een  kamer. 

De dienstdoende chirurg kwam even gedag zeggen zodat ik wist wie hij was, voor het geval dat 
het fout ging. Kortom in mijn idee tot dan toe het ergste dat mij kon overkomen. 
Het was een nacht waarin ik uiteraard niet sliep, ik zette alles op een rij en besefte toen dat er iets 
goed fout was. In tegenstelling tot de verwachting kwam ik de nacht goed door, de bloedtransfusie 
werkte wederom heilzaam, en later lag ik weer op zaal. Nog steeds zonder voedsel, moe en loom, 
maar redelijk rustig. Men zou mij na het weekend het vervolg laten weten. 
 
's Maandags werd gevraagd of ik eerst naar huis wilde gaan om daar verder aan te sterken, of dat 
ik wilde blijven om de week daarop geopereerd te worden. Er was wat gevonden waar men nog 
niet van wist wat het was, maar wel zeker wist dat het met spoed eruit moest. Ik koos ervoor om 
op korte termijn te worden geopereerd. 
Zover kwam het echter niet. Toen ik 2 dagen later het gebruikelijke voorbereidende gesprek zou 
hebben met de chirurg, werd ik niet opgehaald. Een zuster zei kort dat de operatie niet doorging. 

Op dat moment sloeg voor het eerst een enorme paniek toe. Dit is 'einde verhaal' dacht ik, niets 
meer aan te doen. In paniek belde ik naar huis en liep daarna naar het hoofd van de afdeling, dat 
dit geen manier was om slecht nieuws te brengen. Ik kreeg om 15:00 een afspraak. 

Nieuwsbrief januari 2012 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

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



6 

Tijdens dit gesprek werd mij voor het eerst verteld dat ik een GIST had, een 'milde' vorm 
van kanker. Inmiddels weet ik wel beter. 
 

In overleg met de Daniel den Hoed kliniek was besloten dat ik daar een verdere behandeling zou 
krijgen. Voordat het zo ver was had men druk rondgebeld om op korte termijn een PET-scan voor 
me te regelen, om te kijken of het probleem alleen in mijn maag zat. Dat zou 10 dagen later 
kunnen in Nieuwegein. Wat men echter verzweeg was dat ik op dat moment niet operabel was, en 
alle geluk van de wereld had gehad dat de bloeding was gestopt. 
 
GIST-tumoren staan erom bekend dat bij beschadiging bloedingen moeilijk te stoppen 

zijn. Ook vond ik later uit dat het 'milde' uitsluitend sloeg op de behandeling met Glivec. 
 
Er was geen enkele reden om nog langer in het ziekenhuis te blijven, wel moest ik bij het eerste 
verschijnsel van een maagbloeding mij direct melden op de Spoedopname. Om 16:30 was ik na 12 
dagen weer in mijn eigen huis, 10 kg lichter en heel onzeker. De PET-scan gaf gelukkig aan dat er 
alleen in mijn maag een tumor zat. Ik zou me begin februari 2007 kunnen melden in de Daniel den 

Hoed te Rotterdam. Maar... nog geen dag na die PET-scan werd ik wakker met  een enorme 
verhoging, dokter gebeld, conclusie: een zware longontsteking. Van de dagen daarna herinner ik 
me niet veel, mijn huisarts is zeer regelmatig langs geweest hoorde ik achteraf. Ik liep weer op het 
randje van de afgrond, maar langzaam knapte ik op. Ik vond mezelf er eigenlijk best nog wel goed 
uitzien toen ik me meldde in de Daniel den Hoed kliniek, bij professor Verweij. Echter toen ik de 2 
jaar geleden gemaakte dossierfoto zag, schrok ik.  
 
Met professor Verweij had ik wederom 
het grootste geluk. Deze man is niet 
alleen kundig, maar ook een nuchtere, 
duidelijke man, die de zaken niet mooier 
voorstelde dan ze waren. Voor mij een 
steun en een betrouwbare bron in deze 
voor mij zo onbekende wereld. 
 
Na 3 maanden kon hij mij vertellen dat de 
Glivec bijzonder goed aansloeg. Al een 
reductie van 20%! Het enthousiasme van 
Verweij was zeer aanstekelijk, het leek alsof ik 
weer vol zelfvertrouwen was. Een stem in mij 

zei "Peter, jij gaat dit redden". En tot ieders 
verbazing bleef die vaak depressieve en 
nerveuze Peter overeind, uiteraard wel met 
dips, maar beter dan een ieder (en ik) hadden 
verwacht. Ik ben niet kerkelijk opgevoed, 
maar heb wel bij toeval altijd op scholen 
gezeten waar het geloof een onderdeel van 
hun overtuiging was. Nu voelde ik duidelijk 
een duw in de rug. Een andere verklaring heb 
ik er niet voor. 
Ik begon weer vakantieplannen te maken! 
 
Ook ging ik aan de slag om alles te 

regelen voor het geval dat... 
Financiën, begrafenis, niet met een 
negatief gevoel, maar met het gevoel dat 
ik dit al veel eerder had moeten doen, 
ziek of niet. 
 

Ik werkte mee aan diverse trials en werd kind aan huis in de Daniel den Hoed, waar ik vroeger als 
rechtgeaarde Rotterdam-Zuidbewoner een grote vrees voor had. In de eerste jaren van het 
ziekenhuis kwamen er toch veel minder mensen genezen uit dan nu het geval is. 
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Natuurlijk was niet alles zonneschijn. Ik maakte kennis met de bijwerkingen van Glivec (imatinib). 
Enorme (blijvende) vermoeidheid, ontstekingen in m'n kaak en benen, enorme spierkrampen en 
later in de winter kou-aanvallen. Ik nam via de NFK contact op met een buddy die ervaringen had 

met leven zonder maag, want dat was de verwachting voor mij. Een heel prettig en nuttig gesprek, 
met het aanbod dat ik ten alle tijden kon bellen, ook als ik was geopereerd. Het werd me wel 
duidelijk dat het hebben van een GIST-tumor wel iets is met voortschrijdend inzicht, wat soms 
door co-assistenten bijzonder ontactisch gebracht werd, maar gelukkig was professor Verweij er 
altijd weer om de paniek te blussen. Inmiddels nam de omvang van de tumor gestaag af, maar er 
werd bij één van de scans een vreemde plek bij mijn linkernier ontdekt. Weer de molen in, het 
bleef een onduidelijk zaak, aangezien ik ook een vrij weinig voorkomende kwaal heb waarbij mijn 

kaliumgehalte afgebroken wordt. De gedachte was dat dit wellicht verband met elkaar hield. 
Het bezorgde me wat nare dagen tijdens één van mijn vakanties, ditmaal in de Dordogne. Reizen 
was en is m'n lust en m'n leven, en ook deels mijn vak! Mijn jaarlijkse wintersportvakantie was de 
mist ingegaan door alle perikelen. In mei ging ik heerlijk 2 weken naar Texel met de caravan, 
allemaal uiteraard in 'tempo doeloe', maar ik ging! Naar het strand lopen lukte niet in één keer; 
nou dan doe je het toch in tweeën! Ik vierde zoveel mogelijk vakantie, maar niet meer in het 

tempo dat ik gewend was, paste gewoon mijn vakantie aan naar wat mijn mogelijkheden waren. 
Dat doe ik nog steeds, vakanties  en reizen blijven een grote stimulans. 

 
Ik heb geleerd niet te kijken naar de dingen die niet 
meer kunnen, maar naar oplossingen hiervoor, en dingen 
te doen die ik wèl kan. 
35 km fietsen lukt niet meer, maar met een elektrische fiets 
weer wèl. Natuurlijk ben ik mij bewust van het feit dat niet elke 
oplossing voor iedere lotgenoot er ook financieel inzit, maar dat 
is evengoed voor sommige zaken op mij van toepassing. 
Uiteindelijk kun je je geld maar eenmaal uitgeven. 
 
Het jaar vorderde, Glivec deed zijn werk, en de eerste plannen 
voor een operatie werden gemaakt. Besloten werd om de maag 
en nier in één operatie aan te pakken. Het zou een flinke 
ingreep worden, maar liever alles in één keer dan in twee keer. 
De planning zou februari/maart 2008 zijn. 

"Als ik maar eerst op wintersport kan" zei ik tot verbazing van professor Verweij. Hij moest 
wel lachen en het zou uiteindelijk april worden. Professor Gelderblom verraste me met de 
mededeling dat gelukkig slechts een deel van mijn maag zou worden verwijderd. Niettemin meldde 

ik me op 13 april met knikkende knieën voor de operatie.  De operatie verliep goed, na 6½ uur 
was het klaar en verbleef ik 24 uur op de Intensive Care. Verbazingwekkend hoe weinig pijn zo'n 
grote wond doet. Een schaafwond doet meer zeer. Natuurlijk had ik een pijnpompje waarvan 
helaas na 2 dagen de naald uit m'n ruggewervel schoot, en ik het moest doen met morfineprikken. 
Mijn 'wc-truc' herhaalde ik ook hier echter; ik liet de deur open, had enorme last van lucht en 
krampen in mijn darmen, en door zo hard te persen op het toilet ging ik door mijn pijngrens... en 
viel ik spontaan flauw. Deze krampen zijn er nog steeds, aanzienlijk minder, maar het houdt me 
nog regelmatig uit m'n slaap. 
 
Na 5 dagen vonden de artsen het tijd voor mij om naar huis te gaan, 
terwijl ik nog amper van bed naar toilet wist te komen. Ik stond te 
tollen op mijn benen, wilde best naar huis maar niet zo, ondanks het 
feit dat ik de volgende dag mijn 55e verjaardag zou vieren. Ik kreeg 

respijt tot maandag. De volgende dag werd mijn kamer vrolijk versierd 
door de verpleging. Op maandag ging ik inderdaad naar huis, nog 
steeds met een infuus vanwege het wondvocht, maar wel in staat 
mezelf te redden. De eerste weken ging alles erg moeizaam. Wassen 
en aankleden moesten met tussenstops gedaan worden. Gelukkig 
knapte ik langzaam maar zeker toch op. De operatie bleek succesvol te zijn. Schone snijvlakken, 

en het weggehaalde deel van mijn linkernier bleek een goedaardige tumor. Wat tegenviel was het 
feit dat ik nog 2 jaar door moest gaan met het slikken van Glivec. Ik val in de groep van 
mensen met een hoog risico op terugkeer. Ik was er dus nog niet, het boek bleef open. 
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Niet alleen raakte ik een deel van mijn maag en nier kwijt, ook was mijn kantoor inmiddels 
gesloten, en mijn functie was na een interne reorganisatie komen te vervallen. Het leven na de 
operatie viel me zwaarder dan de tijd ervoor. 

 
Ik viel in een soort gat, ik was dus min of meer beter, slikte nog wel Glivec met alle 
bijbehorende bijwerkingen, maar werk en werkplek waren verdwenen. 
Ik voelde me geestelijk afzakken en nam contact op met een psycholoog, maar de gesprekken 
brachten me niet waar ik wezen wilde. Op aanraden van mijn huisarts ging ik een cursus 
Mindfulness volgen, het leren accepteren van hoe het leven is. Leren leven per dag, niet per 
maand. Dit bracht wat rust maar nog steeds vond ik het een enorme strijd. 

 
Zoals gezegd, ik ben gek op reizen, en de gebeurtenissen hadden me bewust gemaakt 
om niets meer uit te stellen. In het najaar gingen wij de 'Indian Summer' zien in New England 
en in Maine, en reisden we met vriendinnen door Nova Scotia - Canada. Wat meer rustdagen 
inplannen en zelf niet rijden, stelden mij in staat deze trip te maken. Wat was ik blij met al die 
toilethuisjes langs de Canadese wegen, want de Glivec zorgde regelmatig voor een heftige diarree-

aanval. 
 
Intussen werk ik al weer een aantal jaren, administratief en van huis uit, zeker in het begin ideaal. 
Met een verminderde weerstand is het niet zo handig om dagelijks meerdere uren in het openbaar 
vervoer te zitten. Niet het werk waar ik altijd van heb gedroomd, de functie die ik had was ideaal 
en had ik graag tot m'n 65e uitgevoerd. Ook hier moet je kijken naar wat de mogelijkheden zijn. 
Het grote voordeel is dat ik niet hoef te reizen, de dagen waarop ik me echt minder voel kan ik na 
m'n werk gewoon gaan zitten, en hoef ik niet eerst nog een uur of zo te reizen. Ik werk ook niet 
fulltime, dat zou me absoluut niet meer lukken. Buiten een chronische vermoeidheid heb ik 
geestelijk toch wel een flinke tik gekregen. Dingen die vroeger slechts rimpels in het water waren 
zijn nu een vloedgolf, en kunnen me goed onderuit halen. Het zij zo, ik heb dat nu geaccepteerd. 
En ja ik geef het toe, toen ik 1½ jaar geleden na 3 jaar met Glivec stopte, merkte ik hoe dit voor 
mij zo goed werkende geneesmiddel ook bijwerkingen had, ook hier geldt dat je dingen pas mist 
als je ze niet meer hebt. Gezien het resultaat heb ik ze voor liefgenomen, maar ook hier heb ik me 
verbaasd over hoe flexibel een mens kan  zijn en zich aan de omstandigheden aanpast. 

 
Wij genieten 
zoveel 
mogelijk van 
het leven, en 

of dat nu hier 
is of buiten 
Nederland 
maakt niet 
uit. Als ik weer 
eens een 
slapeloze nacht 
heb en ten 
einde raad 's 
morgens vroeg 
m'n bed uitga, 
kan ik genieten 
van een mooie 

zonsopgang. 
Door acceptatie 
dat het gewoon 
even niet 
lekker ging die 
nacht, is niet 

de rest van 
mijn dag 
verknald. 
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Dat heb ik wel geleerd: niet in het negatieve blijven hangen. Voor de rest reizen we zoveel 
mogelijk. Nadat ik in mei 2011 weer een goede scanuitslag kreeg, maakten we direct plannen om 
een grote wens uit te laten komen, een uitgebreide reis door de Canadese Rockies. We stellen 

niets meer uit, en als het kan laten we onze wensen in vervulling gaan. Ik moet zeggen dat deze 
trip aan al onze verwachtingen voldeed, een natuur die ons veel deed denken aan Scandinavië, 
maar dan zoveel groter dat dit onze voorstelling te buiten ging.  Daar te zijn, bij de verstilde pracht 
van Lake Moose bij Jasper, waren momenten waarvoor ik onmetelijk dankbaar ben dit allemaal te 
hebben mogen meemaken. 
Concluderend nu na bijna 5 jaar ervaring als GIST-patiënt, kan ik zeggen dat er veel 
dieptepunten waren, maar zeker ook veel hoogtepunten. 

Zoals het veel intensiever beleven van het leven, en het leven minder jachtig te leven. Oude 
contacten zijn weer hersteld. Ik was in staat om veel moois op deze aardbodem te zien, ver weg 
maar ook om de hoek. Je moet er wel oog voor hebben, dat had ik voorheen niet, maar nu ik 
minder gehaast ben zie ik het wèl. 
Een gewaarwording was voor mij wel een verblijf van 4 weken in het najaar van 2010, in de plaats 
waar we al ruim 30 jaar onze wintersportvakantie vieren. Bijna alleenstaand op een bergwei aan 

het eind van het Simmental, leefden we van dag tot dag, met oog voor het weer en de natuur, de 
wisseling van herfst naar winter. Het lokale nieuws, en voor de rest niets. Mensen waren verbaasd 
dat we dit deden, gaven ons hooguit 2 weken, maar de waarheid was dat we er graag nog een 
maand aan hadden vastgeknoopt. Als ik diep in m'n hart kijk zou ik zo graag m'n boeltje pakken 
en in dat dal neerstrijken, buiten het jachtige bestaan. Men moet iets hebben om van te dromen... 
 
Ik weet niet wat het leven voor mij nog in petto heeft. Hoelang ik nog dat zondagskind 
mag zijn. Het leven krijgt van mij nog steeds een dikke 8, ondanks alle angstige 
momenten die er waren en zeker nog gaan komen, de pijn en verdriet. 
Als geboren pessimist heb ik geleerd optimist te zijn, en te kijken naar alles wat ik heb, 
en niet naar wat ik niet heb. Ik ga dus voor een lange verlenging van mijn reservetijd. 
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SPAEN Berlijn 
 

Door Ellen van Arem de Haas 
 
Met een Nederlands-Belgische delegatie, bestaande uit de voorzitter Nederland 
Jack Asselbergs, Belgisch bestuurslid Wie van Dun, en ikzelf, zijn we in 
november 2011 naar Berlijn gereisd om deel te nemen aan weer een 
interessant congres van Sarcoma PAtients Euronet. Bijna 100 deelnemers, 

waaronder meer dan 55 sarcomenpatiënten en -vertegenwoordigers uit 14 Europese landen waren 

aanwezig, in sarcomen gespecialiseerde oncologen, chirurgen, een patholoog, artsen tevens 
vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie. Ook twee sympathieke Belgische statistici 
van het EORTC, de Europese organisatie voor onderzoek naar en de behandeling van kanker. 
 
Een samenvatting van de eerste congresdag 
 

Dr. Ivonne Marondel van Pfizer en Dr. Dirk Laurent van Bayer spraken beide over de mogelijke 
stoffen die in de pijplijn zitten voor onderzoek om te kunnen toepassen bij patiënten met een 
sarcoom. Voorbeeld op dit moment is natuurlijk regorafenib dat zich in studiefase III bevindt, 
resultaten worden in de loop van de zomer van 2012 verwacht. 
 

Dr. Jan Bogaerts, EORTC België Statistieken Departement, legde uit dat een studie 
(trial) weliswaar vaak veel antwoorden oplevert, maar ook weer nieuwe vragen 
opwerpt. Hij vertelde dat zijn titel geen artsentitel is maar dat hij dr. in de wiskunde 
is en dat hij nog nooit voor patiënten zijn verhaal had gehouden. Toch vertelde hij 
geanimeerd en in de finesses over zijn vak. Dat het veel tijd kost om alles goed uit 
te zoeken, het is niet even uit de losse pols wat cijfers schudden. Alle gegevens 
moeten uiterst accuraat zijn èn op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. Hij heeft 
wel een zorg: van alle fase III studies wordt zo'n 70% aan studieresultaten door 

onderzoekers gepubliceerd, over de rest hoor je niets meer. Die 30% komt dus niet terecht in de 
meta-analyses, wellicht omdat de resultaten de onderzoekers niet goed uitkomen. Voor de statistici 
betekent dit dat hun meta-analyses niet meer kloppen, want het bevat dan niet het signaal 'het 
werkt misschien niet'. Jan Bogaerts hoopt dat onderzoekers die met patiënten, aldus in fase III 
studies werken, in de toekomst zelfs verplicht worden om te publiceren. Alleen dan krijg je een 
volledig plaatje. Ook is het erg belangrijk om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen, zodat later 
in de tijd, met de kennis van dan, nog eens teruggekeken kan worden naar de data van toen. 
 

Dr. Corneel Coens, EORTC België Kwaliteit van Leven Departement, vertelde over 
vraagstellingen bij onderzoeken. Er zijn bijvoorbeeld vragenlijsten voor kinderen, 
maar hoe vraag je een kind nu naar de kwaliteit van zijn of haar leven? Een 
moeilijkheid in vragenlijsten voor volwassenen was de vraag "ben je bang dat de 
kanker terug gaat komen?". Het werd van de lijsten afgehaald, want veel patiënten 
gaven aan "ik vind deze vraag niet prettig". Onderzoekers kunnen niet tegen 

patiënten zeggen "je moet alle vragen beantwoorden, anders word je uit de studie gezet". Dit 
voorbeeld geeft wel aan dat patiënten heel wat te zeggen hebben. Gelukkig! 
 
Klik voor uitgebreide informatie op het logo rechts, of op www.eortc.be 
 
Een samenvatting van de tweede congresdag, deze startte met een vragenpanel 

 
 Prof.dr. Jean-Yves Blay, oncoloog Université Claude Bernard Lyon, president EORTC 
 

 Dr. Dirk Strauss, chirurg oncoloog The Royal Marsden Londen 
   

 PD Dr. Peter Reichardt, oncoloog HELIOS 
 Klinikum Bad Saarow (Duitsland) 
 

 

 

 

   GIST-experts over de gehele wereld 
   kennen elkaar in meer of mindere 
   mate, een gezond gegeven! 
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Er werd veel gesproken over biomarkers waar een nogal uiteenlopende definitie aan gegeven 
kan worden. Zo is KIT-mutatie bij GIST de beste biomarker die in een tumor kan voorkomen. 
Sarcomen hebben de meeste biomarkers, en het is zeer interessant om tumor-DNA in kaart te 

brengen, een complex en kostbaar werk. De eerste 'DNA sequencing' kostte biljoenen euro's, en nu 
kost het 20.000 euro voor één patiënt. De verwachting is dat dit bedrag steeds verder zal dalen. 
 
In het algemeen gezien opereren chirurgen meestal in hetzelfde gebied en hebben ze 
daar veel ervaring mee. 
Sarcomen kunnen zich echter in het hele lichaam presenteren met een gevarieerdheid in 
symptomen, plaats en gedrag, en vereisen een specifieke aanpak. Vaak zit er al jaren 

ergens een zwelling, in de buik kunnen zelfs tumoren van 5 kg zitten terwijl er helemaal niet aan 
een tumor gedacht wordt, omdat er geen symptomen zijn. Zeldzame sarcomen worden vaak 
toevallig gevonden tijdens een scan voor een onderzoek naar iets anders. 
 
De term wekedelensarcoom wordt door de ervaren experts steeds vaker vermeden omdat 
er niet twee wekedelensarcomen zijn die op dezelfde wijze behandeld kunnen worden. Artsen die 

niet in sarcomen gespecialiseerd zijn, zullen waarschijnlijk zelfs nog geen 1% zien van wat gezien 
kan worden aan sarcomen. Aan de medische wereld moet kenbaar gemaakt worden dat ze deze 
patiënten niet zelf moeten gaan behandelen. Hoe beter zij zijn opgeleid, hoe beter zij moeten 
begrijpen het niet zelf te doen, maar door te verwijzen naar een expert. Zelfs de meest ervaren 
experts zien vaak slechts 1% van alle zéér zeldzame sarcomen in hun praktijk, en bellen elkaar op 
als ze iets zien waar ze meer over willen weten, overleggen met elkaar hoe ze dit gaan aanpakken. 
 
Het grootste probleem vormt de niet hiertoe opgeleide, door zichzelf uitgeroepen expert 
De sarcomengemeenschap is waarschijnlijk één van de best georganiseerde gemeenschappen op 
kankergebied in de wereld. De patiënt moet zijn arts altijd vragen of deze deelneemt aan 
trials, deel uitmaakt van nationale en of internationale sarcomenorganisaties, 
gepubliceerd heeft over sarcomen, en wordt aanbevolen door de patiëntenorganisatie. 
Als een arts zich een GIST-expert noemt maar in de patiëntenorganisatie hebben ze nog nooit van 
deze gehoord in verband met GIST, dan klopt er iets niet. Het is ook belangrijk dat de patiënt wel 
bereid moet zijn een eindje te reizen, maar als patiënten met vakantie naar de andere kant van de 
aardbol reizen, kunnen ze ook wel een 100 km van hun woonplaats naar dé GIST-expert gaan. 
 
Dr. Dirk Strauss (Royal Marsden UK), en chirurg Lee Jeys (Royal Orthopaedic Hospital Oncology 
Service UK) toonden operaties van respectievelijk retroperitoneale- en botsarcomen, alsmede de 
meest ingenieuze reconstructies van het weggenomen bot. Bloederig doch interessant om te zien. 

 
Prof.dr. Florian Haller Institut für Pathologie Erlangen, Duitsland 
Mutatietesten in het laboratorium, wat zijn de potentiële valkuilen 
 
Het is uiterst belangrijk dat de patholoog die de GIST-tumor onderzoekt 
veel ervaring hierin heeft. De KIT- of PDGFRA-mutatie moet worden 
bepaald. Afhankelijk van de mutatie en de persoonlijke situatie is 
behandeling met medicatie wel of niet zinvol. Prof. Haller legde uit 
dat de tumormonsters die worden aangeleverd niet altijd goed bruikbaar 
zijn. Longkanker is vaak zo klein dat er niet genoeg weefsel is om goed te 
kunnen fixeren op een paraffineblokje, maar een GIST is meestal groot 
genoeg. Die fixatie moet wel degelijk gebeuren, anders kunnen er grote 
fouten gemaakt worden met de mutatietesten. Er moet ook opgelet worden 

dat er geen kruisbesmetting plaatsvindt met ander weefselmateriaal. Dit 
kan allemaal leiden tot de verkeerde diagnose. 
 

Prof. Haller en zijn team denken dat 10% van alle GISTen Wildtype zijn 
Momenteel is het team 'diep aan het graven' waar de mutaties zitten die tot Wildtype leiden. 
In een studie over mutatietesten heeft Prof. Haller meegewerkt aan het opstellen van de juiste 

procedure, wat de fouten kunnen zijn tijdens het onderzoeksproces, en ook wat de oplossingen zijn 
om uiteindelijk het beste resultaat te kunnen verkrijgen. Lees de complete studie (Engelstalig 
'Open Access' artikel) via: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2350-11-106.pdf 
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Dr. Peter Reichardt HELIOS Klinikum Bad Saarow  
Nieuwe GIST behandelingsmogelijkheden, 
middelen, en klinische studies 

 
Diabetis kunnen we niet genezen, in veel gevallen 
hogebloeddruk ook niet, maar patiënten kunnen 
met de juiste behandeling een min of meer goed 
leven leiden. Voor een deel van de GIST-
patiënten lijkt het inmiddels, sinds we de 
fascinerende langetermijnresultaten van de 

eerste gerandomiseerde, B2222-studie 
kennen, dat ook zij een min of meer normale 
levensverwachting met GIST kunnen hebben. 
 

Als patiënten continu het eerstelijnsmiddel imatinib moeten slikken, bijvoorbeeld bij uitzaaiingen of 
niet operabele GIST, en hier na 1 jaar, of 3 jaar, mee stoppen, dan zien we bij de helft van deze 

patiënten, binnen een half jaar, de ziekte zich opnieuw ontwikkelen. Wordt er na 5 jaar gestopt, 
dan duurt het langer dan een jaar voordat de ziekte terugkomt. Het lijkt erop dat als je lang 
genoeg behandelt, de ziekte als het ware langzaamaan 'afkoelt'. 
Na de start van de B2222-studie overleed 10% van de deelnemende patiënten binnen de eerste 5 
jaar. 16-17% waren progressievrij. In 2010, 9 jaar na de start van de B2222-studie, bleek de OS 
(overall survival; overlevingskans) ± 35% te zijn: in leven zijnde patiënten met uitgezaaide GIST! 
 
GEEN MUTATIETEST? GEEN BEHANDELING! 
 
Mutatietesten zijn geen luxe, 'leuk om te doen', maar zijn vereist, zonder deze test zou er geen 
behandeling gestart mogen worden. De arts die geen mutatieanalyse voorhanden heeft kan niet 
beslissen of er wel of geen adjuvante behandeling gegeven moet worden. Stel dat men adjuvant 
zou gaan behandelen bij een mutatie die niet reageert op imatinib, dan is de patiënt zinloos belast 
met de bijwerkingen, en de gemeenschap wordt belast met 3 jaar zinloze hoge kosten. 
Dr. Reichardt haalde als voorbeeld een studie aan die aantoonde dat bij GIST in de maag zo'n 15-
20% van deze patiënten een D842V-mutatie hebben, waarvan bekend is dat er uiterst zelden 
uitzaaiingen optreden, èn dat imatinib hier totaal niet helpt. Drie jaar al deze patiënten onnodig 
behandelen kost biljoenen. In plaats daarvan zou je tientallen jaren mutatietesten voor alle GIST-
patiënten kunnen bekostigen. Financiële obstakels voor vergoeding van mutatietesten zijn in feite 
onzinnig, want eigenlijk zouden verzekeringsmaatschappijen erop moeten stáán dat bij GIST een 

mutatieanalyse verricht wordt: het kan ze juist massa's geld schelen. 
 
Niet in alle landen wordt getest op mutatie 
Voor artsen in een aantal landen (uitgezonderd 
Nederland en België) die bij herhaling roepen 
dat ze graag een mutatietest willen laten doen 
maar het kan niet,  heeft Dr. Reichardt een 
praktische oplossing. 
"Je hebt een weefselmonster (op een 
paraffineblokje) nodig, een envelop, een 
postzegel, een natte vinger of een tong, sluit de 
envelop en schrijf het adres erop, dat is alles 
wat je nodig hebt voor een mutatieanalyse. Als 

je er ook nog een klein beetje klinische data 
bijdoet, zijn er diverse centra in Europa en in de 
VS die elk monster accepteren om een mutatietest te doen en nog een hoop extra 
wetenschappelijke dingen. Gratis". En hij vervolgde: "Dus als een arts in een land zegt 'ik wil het 
graag doen, maar het kan niet', dan klopt dat niet, want ik ken geen enkel land in Europa waar ze 
geen envelop hebben, een postzegel, een natte vinger of tong, ...". Elke GIST-patiënt in de wereld 

kan dus een mutatieanalyse krijgen. 
 
Euh... en wie durft nog te zeggen dat artsen geen gevoel voor humor hebben? 
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Een greep uit lopende/verwachte trials 
 
Dasatinib In Zwitserland loopt momenteel een fase I studie. Het middel is werkzaam bij een 

andere ziekte, CML. Dasatinib zou wel eens (het is nog twijfelachtig) het enige werkzame middel 
kunnen zijn bij de D842V-mutatie, die gelukkig uiterst zeldzaam uitzaait. 
 

Imatinib + LBH589 (panobinostat) anti-PDGFRA, D842V Duitse studie naar een 
combinatie van middelen, ook bestudeerd in de maligne hematologie (een ander vakgebied 
van Dr. Reichardt, hematologie gaat over afwijkingen in het bloed, de bloedvormende 
organen en lymfeklieren). 

 
IMC-3G3 Stofnaam olaratumab, een monoclonaal antilichaam dat zich op de hele PDGFRA richt 
(de PDGF-receptor-alpha, ofwel de antenne buitenop het celoppervlak die het groeisignaal geeft 
aan de cel om verkeerd te gaan delen waardoor de GIST ontstaat). Deze studie is voor patiënten 
als imatinib en sunitinib niet meer werken. Hierover maakte Dr. Reichardt de opmerking dat er 
veel discussie is over deze studie, omdat er in de VS maar 5% van de patiënten op mutaties getest 

wordt. 
 
Slechts 5%?!?? Wie denkt er nog dat in de VS alles beter is dan in Europa? 

 
Masitinib fase II studie bij exon 11, en masitinib fase III in vergelijking met 
imatinib Soms vragen patiënten zich af waarom er in onze landen niet aan alle studies 
wordt meegedaan. Dat is niet alleen in Nederland en België zo, maar ook bijvoorbeeld in 
Duitsland, en hangt af van verschillende factoren. Dr. Reichardt legde uit dat hij en zijn 
collega's wel eens mogelijke studies weigeren, omdat zij vinden dat er geen goede 
voorwaarden zijn, of eisen waaraan zij hun patiënten absoluut niet willen onderwerpen. Dat 
het niet volgens de ESMO-richtlijnen is, en één trial met de toevoeging dat het zelfs bij Wet, 
met goede redenen, niet eens màg in Duitsland. 
 

Pazopanib De Franse sarcomagroep is voornemens een studie te starten waarin pazopanib 
vergeleken wordt met een placebo (neppil), bij patiënten waar imatinib en sunitinib niet meer 
werkt. Deze studie wordt alleen in Frankrijk gehouden, andere landen kunnen niet deelnemen. Tot 
nu toe is er geen enkele informatie of pazopanib werkt bij GIST. [Een andere trial met pazopanib in 
combinatie met docetaxel, EMC 09-462, loopt op dit moment in het Erasmus MC te Rotterdam.] 
 

Regorafenib De studie waar veel van verwacht wordt. In de fase II studie deed 

meer dan 70% het goed, momenteel loopt de fase III studie, de eindresultaten 
hiervan worden nog (in 2012) verwacht. 
 

Sorafenib In een Duitse studie zou 3 op de 4 patiënten hierbij baat hebben, nadat de volgende 
respectievelijke middelen niet meer werkten: imatinib, sunitinib, en nilotinib (de studie met de 
laatste bij GIST is in 2011 stopgezet). In twee andere studies in de VS waren de resultaten wat 
lager, maar het komt toch neer op een werkzaamheid bij ruwweg 2/3 van de patiënten. Toch gaat 
dit middel het om diverse redenen niet worden, maar producent Bayer kwam met regorafenib. 
 
Conclusies van de retrospectieve studie Z9001 (2002 - 2007) [Een retrospectieve studie is 
een studie terugkijkend met de kennis van nu naar de resultaten van toen] 
 
Exon 11 Een zeer agressieve tumor, heeft het meeste baat bij adjuvante therapie, zonder deze 

behandeling is er een zeer hoog risico op terugkeer. Van alle mutaties reageert Exon 11 het beste 
op imatinib. 
 

PDGFRA exon 18 (niet-D842V) moet ook behandeld worden met adjuvante therapie. 
 

PDGFRA exon 18 D842V De uitzonderingsgroep D842V is resistent tegen imatinib (en ook 

sunitinib, nilotinib, sorafenib helpen hier niet). Patiënten met deze mutatie hebben meestal een 
lokaal heel groot gegroeide tumor met een uiterst laag risico op uitzaaiingen. Als het zich in een 
zeer uitzonderlijk geval wel uitzaait is er dus een probleem. Wellicht helpt dan misschien dasatinib. 
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Wildtype Geen baat bij adjuvant imatinib. Moet wel goed getest worden of het echt Wildtype is. 
 

Exon 9 Nog altijd een open vraag. Dr. Reichardt en velen met hem zijn voor 800 mg, ook 

velen voor 400 mg. Dit verklaart waarom NICE, het National Institute for Health and Clinical 
Excellence in de UK heeft gesteld dat er niet meer dan 400 mg voorgeschreven/vergoed 
mag worden in de UK. In bijvoorbeeld Nederland, België en Duitsland wordt er 800 mg 
voorgeschreven, en vergoed bij exon 9. 
 

Dr. Reichardt zei een groot aantal patiënten gezien te hebben die tijdens het slikken van 400 mg 
uitgezaaide GIST ontwikkelden, zodra deze diagnose gesteld werd, zette hij ze op 800 mg en zij 

reageerden er allemaal op. Zijn veronderstelling, en hij zei er eerlijk bij dat het een 
veronderstelling is, is dat als deze patiënten in de eerste plaats die 800 mg al hadden gekregen, er 
geen uitzaaiingen hadden kunnen komen. 
Daarom wordt er 800 mg voorgeschreven, tenzij de patiënt deze dosis niet verdraagt, dan zit er 
niets anders op dan een lagere dosis voor te schrijven. 
De voorstanders en de tegenstanders van 800 mg bij exon 9 hebben inmiddels besloten dat ze niet 

tot een gelijkluidende conclusie kunnen komen, en dat het nog jaren zal gaan duren eer ze hier 
met z'n allen uit zijn. Het illustreert hoe weloverwogen de GIST-experts internationaal werken, er 
wordt niet zomaar iets tot richtlijn verheven, pas na sluitend wetenschappelijk bewijs volgt er 
overeenstemming. 
 
SSGXVIII/AIO studie: Adjuvante behandeling met imatinib bij hoogrisico GIST: hoelang? 
 
Tijdens de ASCO-dagen in Chicago in 2011 werden de studieresultaten bekendgemaakt dat wat in 
bepaalde situaties in een aantal landen voorgeschreven werd, 1 jaar adjuvant imatinib, niet 
genoeg is, en dat 3 jaar een betere standaard is. 
Wat verwarrend werkte al die jaren is dat imatinib geweldig goed werkt, zelfs bij grote tumoren. 
Lang werd gedacht dat het niet uitmaakte wanneer je met imatinib startte, maar dat als het nodig 
was, het altijd zou werken, bij uitzaaiingen en bij grote tumoren. Dit bleek fout! 
 
Men weet uit ervaring dat bij gevorderde ziekte, patiënten met een laag volume aan uitzaaiingen 
veel langer vrij blijven van verergering van de ziekte, dan patiënten met een hoog volume aan 
uitzaaiingen. Een patiënt met een grote tumor en/of veel uitzaaiingen heeft een hogere kans op 
het al bij zich dragen van een paar secundaire mutaties die resistent zijn voor imatinib, waarbij dit 
eerstelijnsmiddel niet z'n werk kan doen. Daarom moet er in deze gevallen niet gewacht worden 
met adjuvante behandeling. 

 
Het bewijs na jarenlange studie bleek opvallend 
 
 De waarschijnlijkheid om nog in leven te zijn, niet progressievrij, 5 jaar na de diagnose van 

een hoogrisico gelokaliseerde GIST, met het slikken van één jaar adjuvant imatinib, is 82%. 
Dit houdt in dat 18% binnen 5 jaar is overleden aan de ziekte. 

 
 Maar als de patiënt met zo'n hoogrisico gelokaliseerde GIST, drie jaar adjuvant imatinib 

trouw inneemt, is 5 jaar na de diagnose, de waarschijnlijkheid nog te leven 92%. 
Een substantieel verschil. 

 
Men heeft ook gekeken naar wat er gebeurde bij patiënten die wel een heropflakkering van de 

ziekte kregen. Lang werd namelijk gedacht: "Als je adjuvant met imatinib behandelt, en je hebt 
het later echt nodig, dan werkt het niet meer". Dit blijkt niet het geval te zijn. 
De data laat zien dat de groep met een terugkeer van de ziekte, die opnieuw met imatinib werd 
behandeld, er goed op reageerden. 
 
Wel is het zo dat het hoge succespercentage te verklaren valt door het feit dat men deze groep 
nauw in de gaten heeft gehouden. 

Dus toen de ziekte slechts een paar centimetertjes voortschreed werd er al ingegrepen, het kreeg 
niet de kans om eerst heel groot te worden, en het is bekend hoe minder groot, hoe beter de 
reactie op de behandeling zal kunnen zijn. 
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De follow-up van de driejarige 'arm' in het onderzoek is erg kort, als de eerste patiënten startten in 
het beginjaar 2004, stopten in 2007 -de analyse is van 2010-, betekent dit dat patiënten die 1, 2, 
2½ jaar na het stoppen met de adjuvante therapie een terugval krijgen, en zij opnieuw begonnen 

zijn met het slikken van imatinib, zij nog niet in de 5-jaars overleving mee konden tellen. 
 

De huidige richtlijnen geven aan dat als imatinib en het tweedelijnsmiddel sunitinib niet (meer) 
werken, je de  kans moet krijgen mee te doen aan een klinische studie. 
 

Hopelijk brengt 2012 een officieel derdelijnsmiddel erbij: regorafenib 
 

De derde en laatste congresdag werd gewijd aan 
workshops voor de patiëntenvertegenwoordigers, en 
aan acht presentaties waarin verschillende 
organisaties een specifiek project lieten zien dat zeer 
succesvol is. Ik mocht zelf een presentatie geven 
over hoe de Contactgroep GIST leden aantrekt, en 

over hoe ons Besloten Ledenforum werkt. 
 

Tijdens één van de workshops kwam de brochure van de 
Contactgroep GIST ter sprake.  Dit project wekte grote 
verbazing in het groepje waar Wie van Dun en ik aan 
deelnamen. "Ook aan alle ziekenhuizen gestuurd, in twéé 
landen, èn aan alle artsen die je kent gestuurd?" klonk het 

ongelovig. Weer prees ik in gedachten de open 
maatschappij waarin wij in Nederland en België verkeren, 
waar je als patiënt echt alles kunt vragen, èn antwoorden 
krijgt. Er is interesse in een Engelse vertaling van de 
brochure, iets wat ik zeker ga doen. 

 

Leben mit GIST De GIST-Gruppe 
Schweiz heeft een film uitgebracht 
over GIST, en won hiermee de 
Zilveren Edi in 2011. 
Dit is de Zwitserse filmprijs  voor de 
beste films op gebied van o.a. 
reclame en industrie. In Berlijn werd 
een samenvatting van de film 
vertoond. 
Eerder dit jaar heeft de Contactgroep 
GIST de film helemaal kunnen 
bekijken; ze hebben de Edi met 
glans verdiend! 
Kijk op YouTube naar de trailer met 

Engelse ondertitels, klik hier 
en/of kijk ook via: 

http://www.artfilm.ch/lebenmitgist.php  
 

Een nieuwe organisatie viel ons op, de European Liaison Chordoma 
Foundation US, met een zeer gedreven 'Limburgse Brabander' aan het roer. 
Er zijn weinig patiënten met chordomen; zeldzame, langzaam groeiende, 

kwaadaardige tumoren, ontstaan uit bot aan de basis van de schedel, en langs de ruggegraat. In 
de VS komen er elk jaar zo'n 300 nieuwe patiënten bij, dat zou betekenen ongeveer 1 patiënt op 
de miljoen Amerikanen per jaar. De ziekte is moeilijk te behandelen, vaak moet de patiënt ervoor 
naar het buitenland reizen, en er is een grote kans op terugkeer. Geen effectieve chemotherapie, 
een lage overlevingskans met een gemiddelde overleving na de diagnose van zo'n 7 tot 9 jaar. 
Petje af voor wat de Europese vertegenwoordiger doet, voor zijn humor en wat hij probeert te 

bereiken, ondanks het feit dat hij zelf patiënt is en vaak behandelingen moet ondergaan. 
Download hier de presentatie van Hans Keulen tijdens SPAEN Berlijn. 
Voor meer informatie hier of via: www.chordomafoundation.org 
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... Maar wat gebeurde er daarná? 
 

Door: Ellen van Arem de Haas 
 
In haast elke nieuwsbrief staat er minstens eentje: een ervaringsverhaal. Maar wat 
gebeurde er daarná met deze lotgenoten? Ik vroeg een Vlaming en een Nederlandse om 
een vervolg. Sportman Luc Castelein die met zijn imposante verhaal in de oktobereditie 
van 2010 stond, en het vervolgverhaal van Ivon Jonkhout die haar eerste verhaal voor 
de januarinieuwsbrief van 2010 schreef, en toen nog niet kon vermoeden dat haar 

doortastendheid om zelf een GIST-centrum op te zoeken, haar leven zou redden. 
 

Luc's dochter was 12 toen ze aan haar papa schreef: 
"Al is het soms een rotweer, toch moeten mensen verder, heel 
hoopvol, hoe moeilijk het ook is, want aan 't einde schijnt de zon". 
 

Een korte samenvatting van wat er eerder gebeurde 
Op een aprilmiddag in het jaar 2000 rolde Luc letterlijk en 
volkomen onverwacht over de vloer van de pijn in zijn onderbuik. 
De spoedarts dacht direct aan een geperforeerde appendix, ofwel 
een acuut gesprongen blindedarm. Niets bleek minder waar. Luc 
werd geopereerd in het UZ te Leuven, het bleek 'een gesprongen 
tumor' te zijn. Na een week ziekenhuis ging Luc, doorbijter als hij 

is, direct weer aan het werk. Onderging maandelijks een CT-scan, 
tot er in oktober van datzelfde jaar weer een tumor ontdekt werd. 
Het bleek een GIST te zijn en Luc kreeg meteen een andere arts, 
een Nederlandse professor die een project was gestart met 

experimentele medicatie: STI571 (de studienaam voor wat later imatinib ofwel Glivec genoemd 
zou worden). Jaren volgden met meerdere GISTen en meerdere operaties. Luc bleef op zijn werk 
zwijgen over kanker. Trotseerde moedig de pijn, en de bijwerkingen van de medicatie. Toen in 
2009 alweer een nieuwe GIST ontdekt werd en alles verkeerd liep zag Luc zijn einde in zicht 
komen. Een noodoperatie volgde en Luc moest tijdelijk stoppen met Glivec slikken. Eind 2009 werd 
deze GIST er met succes uitgenomen, echter op het werk vertelde Luc dat het om een cyste ging. 
In mei 2010 fietste hij met zijn zoon en 2 vrienden de eerste '1000km van Kom op tegen Kanker'. 
Met deze ongelooflijke wielerprestatie gaf Luc tegelijkertijd eindelijk openheid van zaken. Fier 
vertelde hij over zijn jarenlange ziekte. Met name voor zijn niets vermoedende professionele 
omgeving was zijn verhaal verbijsterend. Luc werd lid van de Contactgroep GIST via de Vlaamse 
voorzitter Kris Heyman, die een aantal leden optrommeld had om Luc (heel graag) toe te juichen 
aan de finish in Antwerpen. In augustus van datzelfde jaar volgde een mokerslag: GIST in de 
lever. Maar dan... tegen de verwachting in... 
 

Luc Castelein vertelt zelf verder: 
"Sinds 2000 nam ik 800mg Glivec in per dag. Nu bleek eind 2009 dat ik niet meer Glivec-gevoelig 

was en de behandeling daardoor werd stopgezet, temeer ook omdat de tumoren operatief 
verwijderd werden. De gevolgen van de operaties waren ook van dien aard dat de oncologen en 
dito chirurgen niet zeker waren of die gevolgen Glivec nog wel toelieten. Dus nam ik gedurende 
ongeveer 9 maanden geen Glivec meer, en er werd ook niet opgestart met Sutent (sunitinib) 
omdat er geen 'massa', ofwel tumoren meer aanwezig waren. Maar na die 9 maanden staken er 
opnieuw enkele tumoren de kop op, waaronder een metastase in de lever. 
 

Goed nieuws: na het afhaken van Glivec en zo'n 9 maanden geen Glivec ingenomen te hebben, 
startte men alsnog terug Glivec (800 mg) op, en... sinds een jaar zijn de tumoren niet meer 
gegroeid! Met andere woorden: zelfs als het lichaam Glivec-resistent wordt, kan er na een periode 
opnieuw met succes met Glivec gestart worden. Ik kan zelfs zeggen dat de heropstart zeer goed 
verlopen is, met minder bijwerkingen dan in 2000". 
 

Geef dus nooit de hoop op, als de diverse medicijnen niet (meer) werken, na verloop van 
tijd kan dan soms weer met succes met dit eerstelijnsmiddel gestart worden. Luc is hier 
het zeer levendige bewijs van, en we gunnen het hem van ganser harte!  
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Als ik zelf niets had 
ondernomen 
Bewogen jaren 
 

Door: Ivon Jonkhout 
 
Iedereen onder ons maakt goede en 
minder goede tijden mee in de strijd 

tegen GIST, of misschien juist de 
acceptatie van GIST. Voor iedereen 
zijn het vaak bewogen jaren. 
Voor mij, en dan spreek ik 
automatisch ook voor mijn gezin, 
waren de afgelopen jaren eveneens 
schokkende jaren, en er is me 

gevraagd of ik het met jullie wil 
delen. 
 

Even in het kort hoe het allemaal is begonnen 
Januari 2009: In streekziekenhuis operatie vanwege vermeende tumor in de eierstok. Tijdens de 
operatie bleek het gezwel, ruim 8 cm, vanuit de dunne darm te komen, en verkleefd te zitten aan 

de blaas. Met succes verwijderd. Conclusie van de patholoog in streekziekenhuis: GIST met lage 
deling. Conclusie van de chirurg (die mij niet geopereerd had, maar mijn dossier toegeschoven 
kreeg!): GIST 2,4 cm(?), geen uitzaaiingen. Het woord 'kanker' en 'kwaadaardig' kregen we niet te 
horen. Ik stond aan de gunstige kant volgens hem. We konden naar huis, geen verdere controles 
meer nodig. 
 

Jos blij, ik meer behoudend... toch nog gebakjes gehaald! Ik grijp alles aan voor iets lekkers bij de 
koffie. Bij thuiskomst had Jos meteen opgezocht wat GIST nu eigenlijk was, en toen zijn we enorm 
geschrokken. Ons leven stond op z'n kop. Nadat we gelezen hadden hoe belangrijk het was om 
naar een in GIST-gespecialiseerd ziekenhuis te gaan, heb ik zelf contact opgenomen met Prof. Van 
der Graaf in het Radboud in Nijmegen. Ze mailde meteen die zondag nog terug. 
 

In het Radboud werd de tumor door een in GIST ervaren patholoog bekeken. 

Conclusie: een GIST van ruim 8 cm, vrij hoge deling 9/50, exon 11, high risk tumor. 
Vanaf toen volgde in Nijmegen een intensieve follow-up. Om de 3 maanden een CT-scan 
en bij onraad extra een PET-scan. 
 

Toen ik vernam dat GIST niet zo onschuldig was, werd 2009 een héél bewogen jaar! De enorme 
warboel van emoties een plek geven, en in gedachten was ik al mijn uitvaart aan het regelen. 
Kanker beet zich vast in mijn hoofd, als een parasiet die niet meer los wou laten. Ik zocht hulp bij 

een psychotherapeute. Ik wilde wat orde brengen in mijn hoofd. Zij leerde me om het los te laten 
als ik een goede scanuitslag had, dan was ik voor 3 maanden gewoon gezond. Dat hielp enorm. 
Door haar en de steeds goede scanuitslagen, kwam er in 2010 toch weer wat rust, en betrapte ik 
mezelf erop dat er ook wel eens een dag was dat ik er niet aan dacht. 
 

Jos en ik leerden er samen over te praten, met soms een fikse kwinkslag en een grote dosis 
humor. Dit ging allemaal niet vanzelf. In het begin hielden we ons groot voor elkaar, bang om de 
ander verdrietig te maken. Vooral Jos doorliep een fase van ontkennen (het was toch goed nu?), 
kwaadheid, en verdriet. Hij heeft hier op zijn manier hulp bij gezocht. Nu weten we dat alles wat je 
aan emoties voor de ander achterhoud, niet meehelpt aan de verwerking. Als ik het soms eens 
moeilijk heb, kruip ik in zijn armen en zeg ik dat ik 'gewoon' even moet huilen, verder niets. En zo 
werkt het ook andersom. 
 

Er vonden ook goede verschuivingen plaats in 2009 en 2010. Ik genoot nog intenser en 
bewuster van mijn lieve man en kinderen, het feit dat mijn beide ouders nog in goede 
gezondheid waren, en de prachtige natuur om ons heen. 
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We maakten mooie reizen en genoten van de 
avonturen die we meemaakten. Ja, ik voelde me 
weer een gezegend mens en tevreden met al het 

goede in ons leven. 
 

Tot die bewuste koude decemberdag in 2010 toen we 
weer de lange weg naar Nijmegen maakten voor de 
uitslag van de zoveelste scan. Daar hoorden we dat er 
een plek van 1 cm zat in mijn lever. Een echo volgde en 
het leek een cyste. Er werd ook nog een PET-scan 

gemaakt, daarop zagen ze geen activiteit in de lever 
maar wel een activiteit in mijn baarmoeder. In overleg 
zijn toen mijn baarmoeder en eierstokken verwijderd. 
Gelukkig geen GIST gevonden en ook van deze operatie 
knapte ik snel op. 
Na de eerste schrik, kwam het vertrouwen dat alles 

goed was toch vrij snel weer terug. Helaas, de scan in 
maart liet iets anders zien. De plek in de lever was 
explosief gegroeid, in 3 maanden tijd naar 7,57 cm en 
er was een plek te zien op een vergrote lymfeklier in 
mijn buik!! Wij en mijn arts waren verbijsterd! Puncties 
en een PET-scan volgden, de conclusie was dat het 
alsnog GIST-uitzaaiingen waren! Alwéér stond ons 
leven op z'n kop. Zo begon ik aan het traject van het 
slikken van Glivec. 
 

Mensen in mijn omgeving vroegen wel eens, "Had je dat verwacht"? Maar als ik voor de 
uitslag terug moest, had ik nooit verwachtingen. Ik probeerde me altijd vrij neutraal op 
te stellen, en wachtte af wat ik te horen zou kunnen krijgen. Natuurlijk had ik zenuwen, 

dat begon al enkele dagen van tevoren. Wellicht herken je het wel, je probeert je arts al 
te polsen tijdens het loopje naar de spreekkamer, of je aan hem of haar kunt zien wat de 
uitslag zal zijn. Helaas lukt me dat nooit. 
 

Maar zoals ik altijd zeg, kanker heb je ook tussen de oren, dus moest ik (en met mij de mensen 
om me heen) opnieuw een weg zien te vinden in de wirwar van emoties. De nacht nadat ik wist dat 
het goed fout zat werd ik om het uur wakker met een enorm paniekgevoel: 'Ik ga dood'. Het was 
één van de ergste nachten van mijn leven. 
Huilen kon ik in het begin nauwelijks. Toch lukte het me alweer een zo positief mogelijke draai aan 
mijn leven te geven. Wat kan een mens toch flexibel zijn. Er kwam al snel een oergevoel van: 'Ik 
wil léven', en me niet laten leven door de kanker. Het ontwarren van mijn gedachten leek sneller 
te gaan dan in het jaar dat ik vernam dat ik kanker had. Zou je er handigheid in krijgen? 
 

Tijdens dat bewogen afgelopen jaar dat ik uitzaaiingen bleek te hebben, kwam ik steeds weer in 
botsing met mijn innerlijk. Hoe het gegaan zou zijn als ik het advies van de arts in het streek-
ziekenhuis opgevolgd zou hebben en zonder verdere controles naar huis was gegaan? Met een zó 
snelgroeiende uitzaaiing in de lever had ik misschien dit jaar niet overleefd. Want ik voelde er niets 
van en zonder medicijnen kan het dan snel achteruitgaan. 
 

Ik heb met mezelf geworsteld, het gevoel proberen te negeren, maar ik kon het niet loslaten. Ik 

moest nog één keer de confrontatie aangaan met de arts in het streekziekenhuis! Al was het maar 
om het een plek in mezelf te kunnen geven en misschien een ander ermee te helpen. Daarom nam 
ik alsnog het besluit om een gesprek met deze arts aan te vragen. 
Hij dacht misschien nog altijd dat het met GIST 'niet zo'n vaart zou lopen'. 
Sterker nog, hij dacht wellicht helemaal niet meer aan mij. Ik wilde er zeker van zijn dat 
hij zou weten hoe verraderlijk GIST is en dat er een in GIST-ervaren patholoog naar 
moet kijken. 
Aldus maakte ik met een grote knoop in mijn buik een afspraak, en lagen het boek en de 
brochures over GIST-medicatietrouw op het 'moment suprême' te wachten. 
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Het is een mooie novemberdag als Jos en ik richting ziekenhuis tuffen. Tijdens het wachten wipt 
mijn voet nerveus op en neer in gelijke tred met mijn gedachten. Als ik de spreekkamer rondkijk, 
komt alles weer terug en krijg ik het heel even te kwaad. Ben blij dat Jos naast me zit. Als de arts 

binnenkomt herken ik hem weer. "Januari 2009 was het" zegt hij. Ik bevestig het en voel me kalm 
en vastberaden worden. Ik vertel hem dat ik dit gesprek heb aangevraagd om het voor mezelf af 
te kunnen sluiten, en dat ik lobby voor mensen in dezelfde situatie. Hoe ik destijds het gesprek 
ervaren had, dat ik nu snelgroeiende uitzaaiingen heb, en dat als ik toen zijn advies had 
opgevolgd en zonder verdere controle naar huis was gegaan, ik wellicht het jaar niet 
overleefd had. Hij knikt, biedt zijn excuus aan en zegt dat er toen inderdaad fouten gemaakt zijn. 
Ik zeg dat ik het niet alleen aan hem te wijten vind. Dat ook door de patholoog mijn GIST verkeerd 

is ingeschat, o.a. wat grootte en deling betreft. Ik herinner hem aan het feit dat hij destijds heeft 
gezegd dat als hij iets voor mij kon doen, ik het moest laten weten. Dit moment was nu. Ik zeg dat 
ik tevens een gesprek wil met de desbetreffende patholoog. Hij knikt, hij vindt dat mijn goed recht. 
Meteen stuurt hij de patholoog een mail met mijn gegevens en een verzoek om contact met mij op 
te nemen om een afspraak te maken. Met mijn advies om in de toekomst GIST-patiënten naar een 
gespecialiseerd centrum te sturen omdat iedere GIST verraderlijk kan zijn, overhandig ik hem de 

brochures, etc. en nemen we afscheid.  
Nu nog het gesprek met de patholoog en ik kan dit 'hoofdstuk' afsluiten. 
 
De patholoog neemt enkele dagen daarna telefonisch contact met me op. Ik heb het idee dat hij 
het liefst alles per telefoon wil afhandelen, maar ik laat niet los, en dring aan op een persoonlijk 
gesprek. Hij spreekt af dat hij spoedig terugbelt om een plaats en tijd af te spreken, aangezien hij 
normaal geen spreekuur heeft. Dus zit ik twee dagen erna in een spreekkamer te wachten. Deze 
keer ben ik alleen. Ik probeer mezelf te 'aarden' en me in gedachten 'zen' te voelen. Blaas eens 
krachtig uit. Blijf glimlachen. Ik kan dit. 
Ik heb het voordeel dat ik hem al 'gegoogeld' heb en daardoor weet hoe hij eruit ziet. Als hij 
uiteindelijk binnenkomt en we het gesprek beginnen, voelt hij meteen aan als een open 
toegankelijke man. Ik glimlach, vertel waarom ik er zit, dat ik niet kwaad ben, maar dat ik hoop 
dat er in de toekomst anders naar GIST wordt gekeken. Hij laat me een site zien van waar alle 
pathologische gegevens worden opgeslagen. Daardoor heeft hij kunnen zien hoe de tumor destijds 
door het Radboud beoordeeld is en hoe op dit moment de stand van zaken is. Hij vindt het erg 
voor me dat ik uitzaaiingen heb. Ook is hij blij met dit gesprek, zodat er verandering kan komen in 
de beoordeling van deze verraderlijke kanker en is het met me eens dat pathologische verslagen 
duidelijker moeten worden omschreven. Maar hij begrijpt niet waarom de chirurg me zonder 
verdere nacontroles naar huis had willen sturen, aangezien ik destijds besproken was in het multi-
disciplinaire team, en dat er toen 

afgesproken was dat de lever in de 
toekomst heel goed in de gaten 
gehouden moest worden. 
We praten nog wat na. Als ik hem 
de brochures overhandig neem ik 
met een goed gevoel afscheid. Ik 
moet hem beloven dat ik hem op de 
hoogte houd, over hoe het met me 
gaat in de toekomst. Een heel stuk 
lichter ga ik naar huis. Ik gloei 
van trots op mezelf dat ik beide 
gesprekken zo rustig en glimlachend 
heb gevoerd, zonder kwaadheid, 

maar 'geaard en zen'. Dít hoofdstuk 
kan worden afgesloten. 
 
Het waren, en worden vast nog 
bewogen tijden waarvan ik weet 
dat het best heftig kan worden, 

maar niets krijgt mij nog klein, 
kanker ook niet. 

Ik voel me super!!! 
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Eervol: Prof.dr. Jaap Verweij benoemd door Koninklijke Akademie 
27-09-2011 
 
GIST-expert Prof.dr. Jaap Verweij is gisteren geïnstalleerd als lid van de KNAW, 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deze benoeming betekent een groot eerbetoon 
aan Jaap Verweij, die afdelingshoofd Interne Oncologie is in het Erasmus MC te Rotterdam. 
 
De KNAW benoemt leden voor het leven, en zij worden uitgekozen vanwege hun hoogwaardige 
wetenschappelijke prestaties. Jaarlijks worden ten hoogste 16 nieuwe leden gekozen door deze akademie die 
onafhankelijk is en de kwaliteit van de wetenschap bewaakt. 
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht als adviesorgaan van 
de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De KNAW ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit 
geselecteerde leden, excellente wetenschappers uit een scala van wetenschapsgebieden. Ook is de KNAW 
verantwoordelijk voor achttien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de 
Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. 
Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de 
wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, 
sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als institutenorganisatie heeft zij de zorg voor 
excellente nationale wetenschappelijke instituten, stimuleert zij innovatie en valorisatie en bevordert zij 
samenwerking, zowel met universitaire onderzoeksgroepen als tussen de instituten onderling. 
 
Bronnen: Erasmus MC en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
 
(GIST-centrum) AvL Amsterdam en het UMC Utrecht bundelen krachten 
01-10-2011 
 
Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) 
richten samen een nieuwe organisatie met landelijke uitstraling op voor diagnostiek, behandeling en 
onderzoek van alle oncologische aandoeningen. Dit staat in de intentieverklaring die beide instituten op 
maandag 3 oktober ondertekenen. Naast het bestaande Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam 
krijgt de nieuwe organisatie een locatie op het Science Park Utrecht naast het UMC Utrecht. Door de kennis en 
kunde van het AvL en het UMC Utrecht te bundelen, onder andere met unieke technieken voor beeldgestuurde 
oncologische interventies, ontstaat een nieuw gespecialiseerd instituut dat tot de wereldtop zal gaan behoren. 
Een voorbeeld van een veelbelovend perspectief is ‘opereren zonder snijden’: als enige centrum in Europa 
werkt het UMC Utrecht aan nieuwe beeldgestuurde behandelingen, naast operaties, chemotherapie en 
bestralingen. Deze behandelingen worden gezamenlijk verder ontwikkeld. 
 
De nieuwe organisatie wil zoveel mogelijk mensen met (verdenking op) kanker genezen en behandelen door 
personalized care: op maat gesneden behandeling door multidisciplinaire teams waardoor de patiënt snel de 
diagnose krijgt en een behandelplan dat geheel op de patiënt is gericht de laatste technieken in te zetten en te 
ontwikkelen internationaal toonaangevend onderzoek te doen. De komende maanden zal op basis van de 
intentieverklaring onderzocht worden hoe deze samenwerking ingevuld gaat worden. De eerste uitkomsten 
hiervan worden begin 2012 verwacht. 
 
Bron: Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AvL) 
 
Persbericht VU MC Cancer Center Amsterdam over sunitinib (Sutent) 
13-10-2011 
 
Tumorcel is medicijn te slim af. Onderzoekers van de afdeling medische oncologie van het VUmc Cancer 
Center Amsterdam hebben een mechanisme ontdekt waardoor kanker ongevoelig raakt voor behandeling met 
medicijnen. Het blijkt dat zowel gezonde- als tumorcellen in staat zijn het medicijn suninitib op te slaan in 
blaasjes, waardoor het zijn werking verliest. Nu dát bekend is, is het waarschijnlijk mogelijk de tumorcel te 
slim af te zijn door de functie van deze blaasjes te remmen. Het onderzoek is gepubliceerd in het prestigieuze 
tijdschrift Clinical Cancer Research. 
De afgelopen jaren zijn veel nieuwe medicijnen tegen kanker ontwikkeld die gericht zijn op het remmen van 
de groei van tumorcellen of het remmen van de bloedvatvorming. Deze nieuwe medicijnen worden tyrosine-
kinaseremmers genoemd. Een van de meest succesvolle TK-remmers is sunitinib, ingezet voor de behandeling 
van onder andere nierkanker. Echter, na verloop van tijd, meestal binnen een jaar, ontstaat altijd 
ongevoeligheid (resistentie) tegen dit medicijn, en moet de behandeling gestopt worden.  

 
Het onderliggende mechanisme van deze resistentie tegen suntinib lijkt nu te zijn opgehelderd. Onderzoeker 
Kristy Gotink van de onderzoeksgroep van prof.dr. Henk Verheul, medisch oncoloog, vond dat cellen resistent 
worden tegen suninitib doordat ze het medicijn in steeds grotere hoeveelheden opslaan in kleine blaasjes. 
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Deze zogenaamde lysosomen bevinden zich in cellen, zowel gezonde- als 
tumorcellen, waardoor het medicijn zijn remmende werking niet meer in de 
tumorcel zelf kan uitvoeren. Dit mechanisme van resistentie blijkt van 
voorbijgaande aard, aangezien de resistentie en ook het aantal blaasjes weer afneemt nadat de behandeling is 
gestopt. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer belangrijk voor patiënten die met sunitinib worden 
behandeld. De onderzoekers verwachten namelijk dat het mogelijk is om de vorming van de blaasjes tegen te 
gaan, waardoor de resistentie voorkomen kan worden. Bovendien is het aannemelijk dat een behandelpauze 
nuttig kan zijn voor patiënten met tumoren die ongevoelig zijn geworden voor sunitinib. Tijdens de 
behandelpauze neemt het aantal blaasjes en de resistentie weer af, en kan na enige tijd opnieuw succesvol 
worden gestart met het medicijn.  
 
De onderzoekers hopen dat de overleving van patiënten met nierkanker in een vergevorderd stadium hiermee 
verder verbeterd kan worden. Daarnaast is het goed mogelijk dat dit resistentiemechanisme ook zo kan 
werken bij andere medicijnen van hetzelfde type. Hiernaar is inmiddels vervolgonderzoek gestart. 
 
Bron: VU MC Cancer Center 
 
GIST-expert Dr. Stefan Sleijfer is benoemd tot bijzonder hoogleraar 
27-11-2011 
 
Dr. Stefan Sleijfer is per 1 oktober 2011 door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Translationele Medische Oncologie. 
 
De translationele medische oncologie richt zich op de vertaalslag van nieuwe bevindingen, bijvoorbeeld van 
het laboratorium naar de patiënt en omgekeerd. Prof.dr. Sleijfer zal zich vooral bezighouden met die factoren 
in tumorcellen die een voorspellende waarde hebben voor het effect van de antikankertherapie bij patiënten. 
Met de goede hoop dat hiermee in de toekomst aan patiënten een betere therapie op maat geboden kan 
worden. 
 
Bron: Erasmus Medisch Centrum 
 
Contactgroep GIST op Facebook 
11-12-2011 
 
Contactgroep GIST ontkomt er ook niet aan, we zijn nu tevens op Facebook te vinden. En dat allemaal om in 
contact te kunnen blijven met allerlei GIST- en sarcomenorganisaties over de hele wereld, heel belangrijk! 
We zijn nu nog vindbaarder voor alle Nederlandstalige GIST-patiënten die wellicht nog geen lid zijn, kijk op: 
www.facebook.com/contactgroepgist 
Dank aan Jasper Smit, hij heeft ons geholpen met het opzetten van het 'filmpje' op Facebook, dus neem de 
moeite om even te kijken en vooral als je zelf ook een Facebookpagina hebt... LIKE ons! 
 
Webredactie Contactgroep GIST 
 
Wetenschappers van het NKI tonen sunitinib in transpiratievocht aan 
09-01-2012 
 
Wetenschappers van het Slotervaart Ziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut (NKI), beide gelegen te 
Amsterdam, hebben met een studie de aanwezigheid van sunitinib in transpiratievocht aangetoond. De 
tweedelijns medicatie bij GIST is sunitinib (Sutent ®). Ieder geneesmiddel heeft z'n bijwerkingen en sunitinib 
kan bijvoorbeeld huidreacties veroorzaken. Van een ander geneesmiddel, niet bij GIST, was in eerdere studies 
al aangetoond dat er een mogelijke relatie is tussen het uitgescheiden zweet en de ontwikkeling van 
huidtoxiciteit (een direct ongewenst giftig effect van het geneesmiddel). 
Sunitinib en z'n metaboliet waren gemakkelijk te detecteren in het zweet opgevangen met speciale pleisters 
bij de patiënt. De zweetmonsters werden met een nauwkeurige methode onderzocht, o.a. met 
vloeistofchromatografie, een scheidingstechniek waarmee mengsels van diverse stoffen gescheiden kunnen 
worden. 
 
Bron: PubMed 
 

Leestip: Van Massa naar Maatwerk 
 

De oratie van Prof.dr. Hans Gelderblom van het Leids Universitair Medisch Centrum 28 okt. 2011 
 

Download de oratie hier of via: http://www.contactgroepgist.nl/gist_centra/leiden 
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De angst als het dan toch fout zou gaan  
 

Door: Ellen van Arem de Haas 
 
De 'Wet Dieren' staat op stapel, de Rijksoverheid streeft naar de inwerkingtredingsdatum van 1 
januari 2013 (klik eventueel op het logo rechtsboven). Diezelfde overheid heeft ook al de website 
www.144redeendier.nl gestart. Zo wordt er steeds meer vastgelegd en geregeld in Nederland, of 
het nu om mens, dier of plant gaat. In België is het niet echt anders. We grijpen in bij flora en 
fauna, we grijpen in bij de mens. We regelen graag alles van de wieg tot in het graf. En we 

verzekeren bijna de hele mikmak. Van huis tot en met het roestend roeibootje in het kanaal tot en 
met de 3D-TV tot en met de wasmachine tot en met je eigen uitvaart. 
 
Een Glivecachtig verhaal 
Ik heb 2 schatten van dieren thuis, het zijn poezenzusjes van 11½ jaar oud. Snoesje werd jaren 
geleden geopereerd aan een zeldzaam sarcoom bovenop haar kopje, met ruime marges, maar 

desondanks bleven er in de snijranden enkele kwaadaardige cellen achter. Ze is er nog steeds.  
Dropje werd in 2011 na de jaarlijkse inentingen extra onderzocht, het vermoeden was schildklier-
kanker op beide schildklieren. Kort daarna werd ze ernstig ziek en leek het erop dat we haar echt 
gingen verliezen. De medicatie werd gestopt, en met z'n allen hebben we alles op alles gezet om 
Dropje uit haar diepe dal te halen. Met gezette tussenpozen gaven we haar een slokje drinken, een 
mini-brokje voedsel. Zeer bezorgd waren we, maar als ze het binnenhield juichten we. Ze lag veilig 
en warm in haar reismandje op de tafel naast mijn bureau, tussen stapels GIST-lectuur in. Ik 
hoefde m'n hand maar uit te steken om haar telkens eventjes zachtjes over haar kopje te kunnen 
aaien. Braaksel en diarree ruimden we snel op. Aan een 'spuitje' bij de dierenarts dachten we niet. 
Tot onze vreugde ging het uiteindelijk langzaamaan beter. En zoals dat bij Glivec ook wel eens 
gebeurt, startten we de medicatie weer op, maar dan met een lagere dosis, om dit langzaam op te 
voeren tot de eigenlijke hoeveelheid. Het gaat nu op en af goed met haar, genezen kan ze niet, en 
ze geeft nog bijna elke nacht over, maar ze is zichtbaar gelukkig. Net als wij. Net als de dierenarts. 

 
Euthanasie bij een dier 
Als een dier echt niet meer te helpen is kunnen wij mensen het lijden niet aanzien. Dan volgt 
uiteindelijk toch met loden schoenen de gang naar het 'spuitje', want als de dierenarts zelf, die zó 
vóór de dieren is het voorstelt, weet je dat het tijd is en dan stem je in. Geen mens gaat daarvan 
op z'n 'achterpoten' staan, het is algemeen geaccepteerd. Chique heet het hier ook euthanasie, 
het op een humane manier laten sterven van een zeer ernstig zieke die ondraaglijke pijn 
lijdt en niet meer beter kan worden. 
 

 
 

Een dier laten we niet vreselijk lijden, dat willen we voor een mens ook niet 
In Nederland en in België mag niet zomaar een leven van een mens beëindigd worden, dit mag 
alleen gedaan worden door een arts die moet voldoen aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. 
 
Geloof en euthanasie kan heel moeilijk zijn 
Wat we bij dieren heel gewoon vinden, wordt als het om een mens gaat niet altijd geaccepteerd. 
Of euthanasie nu door diverse kerkgemeenschappen of door bijvoorbeeld een oosterse leer 
afgekeurd wordt, iedereen is bang om heel erg te moeten lijden aan het eind van het leven. 
We hebben het voorrecht te wonen in landen (Nederland èn België) waar euthanasie vastgelegd is 
in het Burgerlijk Wetboek. Of iemand daar gebruik van wil maken is een eigen keuze die de ander 
moet respecteren als de ander zelf ook in de eigen keuzes gerespecteerd wil worden. 

 
Geloof en palliatieve zorg gaat meestal wel samen 
Bij palliatieve zorg wordt het ernstig lijdende en niet meer geneesbare leven niet meer met allerlei 
middelen verlengd. De huisarts is de centrale medische zorgverlener als mensen thuis palliatieve 
zorg krijgen. De felle pijn en het lijden worden verlicht, waardoor de opgegeven zieke op een 
menswaardige en zachte wijze kan overlijden, letterlijk 'óver-het-lijden' heengaat. 

 
Algemene informatie: www.health.belgium.be en www.knmg.nl  
 

  Over SCEN en de SCEN-patiëntenfolder downloaden? Klik op het logo 
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Het levenseinde 
 

Door: Laurens van Bavel, bestuurslid Medische Zaken, huisarts, èn SCEN-arts 
 

De behandeling van kanker in het algemeen, en zeker 

ook van GIST, is in de laatste jaren zeer sterk verbeterd  
Hierdoor overleven gelukkig steeds vaker mensen bij wie de 
diagnose gesteld wordt. 
Helaas komt het toch vaak voor dat in de loop van het 

ziekteproces duidelijk wordt dat herstel niet mogelijk is. 
 
Als de ziekte verder uitbreidt, kan vroeg of laat het besef 
ontstaan dat de aandoening ongeneeslijk is, en dat overlijden 
onafwendbaar wordt. Ik vind het belangrijk om ook over deze 
fase van de ziekte te schrijven. 

 

Ik spreek met regelmaat patiënten die in hun laatste levensfase zijn, en die 
beseffen binnen korte tijd te gaan overlijden 
Bij iedereen dient zich tijdens de ziekte, vroeger of later, de vraag aan welke keuzes 
het meest passend zijn bij het eigen levenseinde. Deze keuzes kunnen te maken 
hebben met vragen als: wil ik thuis overlijden, of kan het ook in een ziekenhuis? Wat is 

voor mij kwaliteit van leven? Wil ik als zich iets onverwachts voordoet (bijvoorbeeld 
een longontsteking) hiervoor zo behandeld worden dat ik er doorheen gesleept word, 
of moet er dan vooral aandacht besteed worden aan het verlichten van mijn klachten? 
Wie kan voor mij beslissen welke keuzes gemaakt moeten worden als ik het zelf niet 
meer kan aangeven? 
 

Voor de patiënt èn de arts is het lastig over dergelijke vragen te beginnen 
Ik ervaar zelf soms een drempel omdat een gesprek hierover zo definitief markeert dat 
er geen hoop op herstel meer is. Toch is erover beginnen altijd beter dan de vragen 
maar voor je uitschuiven, met het idee dat je het er later altijd nog wel eens over kunt 
hebben. Het kan opluchting geven van elkaar te weten hoe de ander over belangrijke 
zaken denkt, en dat je ervoor openstaat deze vragen niet uit de weg te gaan. 
 

Net zoals de therapieën die gericht zijn op genezing steeds verder verbeterd 

zijn in de loop van de tijd, zijn ook de mogelijkheden om lijden te bestrijden 

sterk toegenomen 
Een behandeling die gericht is op het verlichten van lijden wordt palliatief genoemd. 
Ook (of misschien beter gezegd: juist) in de thuissituatie is het beter dan vroeger 
mogelijk een goed palliatief beleid uit te voeren. Pijnbestrijding bijvoorbeeld is met 
nieuwe middelen en methodes van toediening beter mogelijk dan zo'n 10 of 20 jaar 

geleden. Pijnbestrijding is maatwerk. Daarbij moet ingespeeld worden op de signalen 
die de patiënt, maar ook de naasten en verzorgenden geven aan de behandelaar. Als 
een patiënt tegen mij zegt: 'ik heb pijn, maar het is om te hebben', dan moet ik ervan 
uit kunnen gaan dat dat zo is. Als de patiënt zegt: 'ik heb pijn, kun je daar wat aan 
doen?', dan moet ik actie ondernemen.  

 

Pijnbestrijding wordt uitgevoerd met een stappenplan, 

waarbij je eerst met lichtere middelen probeert uit te 
komen 
Vaak breekt een moment aan dat behandeld moet worden met 
morfine. Over morfine bestaan veel misverstanden. Soms wordt 
gedacht dat door morfine te gaan gebruiken het overlijden 

dichterbij wordt gehaald, en dat het gebruik van morfine 
aangeeft dat het nu echt een aflopende zaak is. 
Deze ideeën zijn onjuist. 
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Morfine is, als je het correct gebruikt, een veilig middel 
Het wordt door sommige  patiënten jaren achtereen gebruikt. 
Het kan uiteraard (zoals alle medicijnen) bijwerkingen hebben. 

Versuffing, misselijkheid en moeite met ontlasting zijn daarvan 
meestal het lastigst. Maar de arts en patiënt moeten niet te 
bang zijn morfine te starten als het nodig is. 
 

Het kan zijn dat klachten zo heftig worden dat het voor 
de patiënt onacceptabel is deze bewust mee te maken 
Daarbij kan het om pijn gaan, maar ook om angst, of 
kortademigheid. In zo'n geval kan ervoor gekozen worden het 

bewustzijn van de patiënt te verlagen door voortdurend een middel toe te dienen dat 
een soort comatoestand doet ontstaan. Als dit wordt toegepast in een terminale 
situatie, dan spreken we van palliatieve sedatie. 
Volgens de richtlijnen voor artsen is een van de voorwaardes voor palliatieve sedatie de 
verwachting dat, zonder in te grijpen, het overlijden binnen één, of hooguit twee weken 

zal optreden. Door de sedatie kan dat moment vervroegd worden, maar dat is zeker 
niet altijd zo. Palliatieve sedatie wordt gezien als een normale medische handeling, die 
leidt tot een natuurlijk overlijden. 
 
Als een patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, en palliatieve maatregelen (waaronder 
sedatie) geen reële verlichting kunnen brengen, mag in uitzonderingssituaties 

euthanasie uitgevoerd worden in Nederland. 
 

Er bestaat geen recht op euthanasie  
Volgens de wet is het zo dat als iemand ergens recht op heeft, er een andere partij is 
die de plicht heeft aan dat recht tegemoet te komen. En de wet wil niemand verplichten 
euthanasie uit te voeren. 
 

Er zijn strikte voorwaarden vastgelegd voor euthanasie 
Uitzichtloos en ondraaglijk lijden werden al genoemd. Verder moet het verzoek 
weloverwogen zijn, en de patiënt moet wilsbekwaam zijn. Er moet sprake zijn van een 
uitdrukkelijk verzoek, uit vrije wil van de patiënt. 
 

Een onafhankelijk arts dient er geheel van overtuigd te zijn dat aan de criteria 

wordt voldaan 
Deze arts stelt dat vast door de patiënt uitvoerig te spreken.  Een wilsverklaring van de 
patiënt is tegenwoordig niet meer vereist, maar kan het verzoek wel ondersteunen. 
Belangrijker is dat de uitvoerend arts de gesprekken die over het levenseinde zijn 
gevoerd zorgvuldig vastlegt, zodat duidelijk is dat een keuze weloverwogen wordt 
gemaakt, en niet uit de lucht komt vallen. 
 

Een zwaar onderwerp dat meestal vermeden wordt 
Ik realiseer me dat dit een 'zwaar' stuk is in de doorgaans zo optimistische Nieuwsbrief 
van de Contactgroep. Toch heb ik ervoor gekozen wat te schrijven over dit belangrijke 
onderwerp waar nogal wat misverstanden over bestaan. 

 

Spreek op tijd over wat je wilt 
Spreek op tijd over wat je niet wilt 
Tijdens het hele ziektebeloop, en 
vooral ook in het laatste traject 
daarvan, is een open communicatie 
met de behandelaar(s) enorm 
belangrijk. Weten wat je over en weer 

van elkaar kunt verwachten maakt de 
laatste fase minder zwaar. 
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PAWS-GIST 
Pediatrische 

Adolescente 
Wildtype 

Syndromische 

GIST 
 
Door: Ellen van Arem de Haas 

 

PAWS-GIST is opgericht door moeders van 
tienerdochters met GIST, is aangesloten bij 
GIST Support UK en heeft als doel de 
behandeling en zorg van deze groep 
patiënten in het Verenigd Koninkrijk te 
verbeteren, en om te zoeken naar genezing 

van jonge GIST-patiënten. 
Er zijn op moment van schrijven maar 
enkele pediatrische GIST-patiënten bekend 
bij hen. Daarom zoekt PAWS-GIST 

aansluiting met 
jonge GIST-patiënten 

èn artsen in Europa 
ofwel 'the continent' 
zoals de Engelsen 
Europa graag betitelen. 
 
Eén van de Europese 
patiënten is onze 
redactiemedewerker 
Jasper Smit. 
Speciaal voor hem 
kreeg ik tijdens SPAEN 
Berlijn van oprichtster 
Jayne Bressington het 

PAWS-GIST armbandje 
mee. 
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Met PAWS-GIST 

Jayne Bressington 
(linksboven op de foto) tijdens SPAEN Berlijn 

Jasper was er zo blij mee dat hij zei het bandje nooit meer af te zullen doen, zie de foto boven! 
Een arts van Jasper heeft geprobeerd te achterhalen of er meer patiënten in Nederland zijn zoals 
hij, maar die zoektocht heeft niets opgeleverd. Dat is op zich niet vreemd, want volgens een 
voorzichtige berekening zouden er in de UK bijvoorbeeld slechts 2 op de 100 miljoen pediatrische 
GIST-patiënten zijn. Meestal betreft het dan wildtype GIST en hierbij worden zelden KIT- en 
PDGFRA-mutaties aangetroffen (slechts 15%). Bij Carney's Triad zoals bij Jasper, komen deze 
mutaties helemaal niet voor. De 8 bekende pediatrische patiënten in de UK zijn allemaal meisjes. 
Jongens zijn wereldwijd in de minderheid, terwijl bij volwassenen evenveel mannen als vrouwen 
GIST-patiënt zijn. Bij volwassenen heeft zelfs 90% een KIT- of PDGFRA-mutatie. Het verloop van 
de ziekte is bij volwassenen meestal ook agressiever, maar zij reageren weer beter dan kinderen 

op 'tyrosine kinase inhibitors', zoals bijvoorbeeld imatinib. Bij Jasper echter werkt imatinib alweer 
7 jaar, hij startte op z'n 14e en is inmiddels 21 jaar jong! 
 
Tijdens SPAEN Berlijn kondigde Jayne Bressington op haar eigen spontane wijze de presentatie 
van Dr. Ramesh Bulusu aan. Hij is voorzitter van de Cambridge GIST-studiegroep en klinisch 
hoofd van de PAWS-GIST focusgroep in de UK. Hij vertelde dat pediatrische/adolescente GIST 
beschouwd moet worden als een aparte entiteit. Maar wanneer moet men dan van pediatrische/
adolescente GIST spreken; onder de 18 jaar, of tot 24, of misschien zelfs tot 30 jaar? Bovendien 
werpt de vraag zich op wat het verschil is tussen kinderen en volwassen met wildtype GIST; deze 
GISTen kunnen namelijk biologische en klinische overeenkomende elementen hebben. 

http://www.gistsupportuk.com/new/pawsgist.php
http://www.gistsupportuk.com/new/index.php
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In de Verenigde Staten wordt sinds 2008 de tweejaarlijkse 'NIH Pediatric & Wildtype GIST Clinic' 
gehouden, in januari en in juni. Hier komen vanuit de hele wereld GIST-patiënten naartoe. Het is 
een onderzoeksgroep voor pediatrische en wildtype GIST, afkomstig van 7 instituten en 2 
GIST support groups. Elke GIST-expert geïnteresseerd hierin kan lid worden van dit consortium, 
en deze bijzondere 'Clinics' bijwonen. Op dit moment van schrijven zijn er wereldwijd 50 leden. 

 
Een greep uit de doelstellingen van deze NIH Clinic: 
 Het samenbrengen van alle patiënten met pediatrische of wildtype GIST met deskundige 

zorgverleners op dit gebied 
 De centrale opslag van tumormonsters zodat deze bereikbaar zijn voor onderzoekers in de 

hele wereld 
 Ontwikkeling van vernieuwende behandelprotocollen. 

 
Er werd tijdens SPAEN Berlijn een oproep gedaan om Dr. Su Young Kim's contract met de NIH te 
helpen verlengen zodat hij zijn onderzoeksprogramma kan voortzetten in de VS. 
 
Dr. Bulusu sprak ook over de geboekte 
vooruitgang samen met PAWS-GIST, en 
de mogelijkheid zit erin dat PAWS-GIST 
een Europees initiatief gaat ontplooien 
om patiënten bij te kunnen staan die 
specifieke hulp zoeken. Tot nu toe zijn 
er geen vergelijkbare organisaties voor 
jeugdige patiënten. 
Een onderzoeksteam van het Engelse 
Royal Marsden Cancer Centre wil graag 
een PAWS-GIST studie starten. Tijdens 
SPAEN Berlijn bood Prof.dr. Florian 
Haller, van het Duitse 'Institut für 
Pathologie' (diagnostische moleculaire 
pathologie) te Erlangen, zijn spontane 

medewerking aan om bij deze studie te 
helpen. Zijn team heeft een standaard-
protocol ontwikkeld voor mutatietesten 
van KIT en PDGFRA in GIST en is bezig 
met de sequentie-analyse van het 
complete tumorgenoom. Eenvoudig 
uitgelegd betekent dit het ontrafelen 
van de gedragspatronen van de tumor. Heel belangrijk dus, 
want als men erachter kan komen waarom en wanneer iets 
bepaalds gebeurt, kan er doelgerichter een passende behandeling voor ontwikkeld worden. 

 
Niet gehoord tijdens SPAEN Berlijn, maar wel gelezen 
Pfizer is van plan te starten met een nieuwe fase I/II klinische trial om sunitinib 

(Sutent) bij pediatrische/adolescente GIST te testen. Sutent is het 
goedgekeurde tweedelijnsmiddel voor volwassenen met GIST. Deze studie bij 
kinderen heeft als doel om de optimale dosis, de veiligheid, en de bijwerkingen 
bij kinderen te bekijken. Aangezien er weinig kinderen en jongvolwassenen zijn 

met GIST en de studie bedoeld is voor kinderen van 6 tot 21 jaar, wil Pfizer volgens de Life Raft 
Group GIST in de Verenigde Staten, deze kinderen wereldwijd de gelegenheid geven mee te doen. 

Dit is met name gunstig voor kinderen die in landen wonen waar Sutent nog niet op de markt is. 
Link naar deze 2 studiefasen op de website van Clinical Trials: 
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01396148 
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www.pediatricgist.cancer.gov 

Dr. Ramesh Bulusu 
en 

Prof.dr. Florian Haller 
schudden  

elkaar amicaal 
de hand 

http://www.pediatricgist.cancer.gov/
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       De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

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

Stichting Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD  Utrecht 
Nederland 

Adreswijzigingen per E-mail: ledenadministratie@contactgroepgist.nl 

 

L I D  W O R D E N Nederlandstalige (ex-)patiënten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) en/of hun naasten 

kunnen lid worden. Het lidmaatschap bedraagt in 2012 € 17,50 / Vanaf 2013 € 25,= (eis subsidieverstrekkers) 

Vul het online-aanmeldformulier in op onze website www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons' 

Je ontvangt per E-mail de link naar onze Nieuwsbrieven (geen E-mail? Dan kun je een afgedrukt exemplaar ontvangen) 

Leden kunnen direct na aanmelding inloggegevens krijgen voor ons ondersteunende Besloten Ledenforum! 
Na betaling van het lidmaatschap ontvang je via de NFK een welkomstpakket met o.a. GIST-boek en -brochure 

Je ontvangt jaarlijks een factuurbrief via NFK Informeer bij je Zorgverzekeraar naar teruggave lidmaatschap!  

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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PUBLICATIES MOGEN NÓÓIT BESCHOUWD WORDEN ALS VERVANGING VOOR 
HET VRAGEN NAAR EEN PERSOONLIJK ADVIES VAN (BEHANDELENDE) ARTSEN 

 

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 je hierover een op- of aanmerking hebben, 
richt je dan tot redactie@contactgroepgist.nl - N.B. Op een aantal illustraties rust copyright onder de naam Ellen van Arem de Haas 
 

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 zwart/wit gedrukte vorm Aan de informatie in de diverse artikelen kunnen geen rechten worden ontleend  

 

D O N A T E U R  W O R D E N Je kunt de Stichting steunen door donateur te worden, door het invullen van het online-

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

ontvangen). Donaties kunnen overgemaakt worden, onder vermelding van je naam en adres, aan: 
 

ING-rekeningnummer: 96 77 464 
Ten name van: Stichting Contactgroep GIST Utrecht 
 

Noodzakelijke codes voor internationale betalingen: IBAN: NL46 INGB 0009677464 en BIC: INGBNL2A 

Bestuurslid Voorzitter Nederland 
Jack Asselbergs 

voorzitter@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Vice-voorzitter Nederland 
Ton Jansen 

vicevoorzitter@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Secretaris 
Cees Hilhorst 

secretaris@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Penningmeester 
Gonny Panis 

penningmeester@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Medische Zaken, tevens Huisarts 
Laurens van Bavel 

medisch@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Public Relations 
*vacature* 

pr@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger 
Hoofdredacteur Besloten Ledenforum, Nieuwsbrief en 

Website, Illustrator en Vormgever 

Ellen van Arem de Haas 

redactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger Redactiemedewerker 
René Lammers 

via redactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger Redactiemedewerker 
Jasper Smit 

via redactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger IT, Besloten Ledenforumbeheerder, Webmaster 
Helmer van Arem 

admin@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Voorzitter België 
Kris Heyman 

voorzitter@contactgroepgist.be 

Opzeggen kan via het postbusadres bovenaan deze pagina of mail naar: ledenadministratie@contactgroepgist.nl 
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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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www.contactgroepgist.nl    webredactie@contactgroepgist.nl 
 

Contactgroep GIST nieuwsbriefredactie redactie@contactgroepgist.nl 
 

Secretariaat Contactgroep GIST   GIST is zeldzaam 
Postbus 8152     met meer leden 
3503 RD Utrecht, Nederland   staan we sterker 

René Lammers: Een jaar terug of vooruit kijken? 
 
Leer van gisteren - Droom van morgen - Leef vandaag 

 
Deze wijsheid kwam ik recent tegen. Ik vind het mooi en ben het er volledig 
mee eens, maar het is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Toen ik wat 
langer bij dit motto stilstond, realiseerde ik me dat het jaar 2011 heel erg het 

jaar van 'één jaar geleden' is geweest. In 2011 was het achtereenvolgens één 
jaar geleden dat ik bekend werd met GIST, ik een operatie onderging, een 
tijdje in het ziekenhuis lag, ik hersteld leek, GIST toch weer terug kwam en ik 
startte met Glivec. De exacte data staan nog steeds scherp in mijn geheugen 
en daarom ontkwam ik er niet aan om daar vorig jaar goed bij stil te staan. 
Maar nu 2011 voorbij is, komt aan de cyclus van 'één jaar geleden' ook een 

einde. Ik verwacht dat 'twéé jaar geleden' minder heftig zal zijn en dat ik 
heel langzaam ook de exacte data ga vergeten en er niet meer zo vaak bij stil 
zal gaan staan. 
 
Ik merk ook dat ik in plaats daarvan veel vaker stilsta bij de mooie dingen die mijn ziekte gebracht 
heeft. Op mijn laptop staat een hele reeks van foto's en documenten van alle belevenissen uit 2011. 
Het merendeel van deze gebeurtenissen zou ik niet hebben meegemaakt als ik niet ziek was geweest. 
Ik weet zeker dat ik geen verlofperiode van een aantal maanden had ingelast, niet had meegedraaid 
in een betaald voetbalorganisatie, niet zoveel sportwedstrijden had bezocht, de racefiets 
waarschijnlijk niet had ontdekt, en niet zo vaak op vakantie zou zijn gegaan. 
Als ik al deze dingen op een rijtje zet, is 2011 eigenlijk een heel spectaculair jaar voor mij geweest. 
Alles wat ik me had voorgenomen (lees: mijn dromen) heb ik gewoon gedaan! Natuurlijk, tussendoor 
moet er zo nu en dan ook gewerkt worden en zijn er ook bij mij de gebruikelijke sociale 
'verplichtingen'. Ik heb toch gemerkt dat het met een beetje focus, prioriteiten stellen en niet overal 
bij willen zijn, lukt om voldoende vrije tijd en vrije ruimte te creëren om die dingen te doen die voor 
mij echt belangrijk zijn. Als je echt wilt, dan lukt er over het algemeen ook heel veel. 
 
Hoe nu verder dan? 
Gewoon lekker verder dromen over morgen en die dromen vervolgens zoveel mogelijk tot realiteit 
brengen. Wat dat betreft keek ik reikhalzend uit naar 2012. Tussen de kwartaalcontroles door hoop ik 

weer veel steden te kunnen bezoeken en veel sportwedstrijden en andere evenementen. Vaak lukt dat 
ook prima in combinatie met elkaar. Als sportfreak kom ik in 2012 ruim aan mijn trekken met het 

Europees Kampioenschap voetbal in juni, en de Olympische Spelen in de 
achtertuin (Londen, eind juli/begin augustus). Maar eerst schijnen we ons 
nog door een extreme winter te moeten slaan, als ik de voorspellingen mag 
geloven. Dat heeft ook weer z'n voordelen: lekker sleeën, schaatsen, skiën, 

en wellicht weer eens een Elfstedentocht. Hopelijk duurt de winter ook weer 
niet te lang, want in het vroege voorjaar haal ik graag de racefiets weer 'uit 
het vet'. Ik heb nog wel wat routes en bergjes op mijn verlanglijstje staan, 
zowel in binnen- als buitenland. 
 
Voorlopig blijf ik heerlijk dagdromen van morgen! 
Waar ik deze dromen omzet in actie, levert dat vast weer mooie foto's en 

verhalen op die ik graag deel, dus wellicht daarover meer in de volgende 
nieuwsbrieven. Hopelijk was voor iedereen 2011 leerzaam en ik wens jullie 
allemaal een dromerig vooruitzicht en een actiegericht 2012 toe! 
 

mailto:info@contactgroepgist.nl
http://www.contactgroepgist.nl/
mailto:redactie@contactgroepgist.nl

