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Redactiewoord 
 

Door: Ellen van Arem de Haas 
 
Ons Besloten Ledenforum is een ontmoetingsplaats met een lach en een 
traan. We kunnen gezamenlijk echt verdriet hebben als een lotgenoot is 
overleden. Of huiveren als iemand vertelt dat er uitzaaiingen geconstateerd 
zijn. Dan steunen we elkaar. Sommige leden geven wel eens aan dat ze zo 
schrikken dat ze een tijdje niet naar het forum durven kijken. 
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Daarom zet ik wel eens -zij het kortdurend- een grappig plaatje op de overzichtspagina. 
Zoals eentje met heel veel thijm in volle bloeiglorie, met de vermelding: Zoek d'n hommel. 
Ik ontving direct een mailtje van een heerlijk lief mens* die riep: "Zeg Madam, denk jij dat wij 
kankerpatiënten niets anders te doen hebben dan een hommel te zoeken, heb jij je weer 
uitgeleefd in de tuin?" Euh... ja, ik was met mijn fototoestel en m'n snufferd over het terras 
gekropen om die foto met één minuscuul zichtbaar zacht hommeltje te maken. Net daarvoor was 
ik uren beziggeweest om de struiken te snoeien, de uitgebloeide bloemen af te knippen. 
Ontspannend? Ja en nee. Het is moeilijk om de gedachten aan het Contactgroepwerk en al 
die dierbare lotgenoten los te laten. Er moet echt een knop om. 
 

In België worden al jaren acties gehouden door 'Kom op tegen kanker', ze verkopen bijvoorbeeld 
azalea's voor het goede doel. Ik heb al jaren een in Noord-Brabant gekochte azalea in mijn tuin 
die elk voorjaar uitbundig bloeit, maar dan ook telkens opnieuw een overvloed aan knobbelige 
blaadjes krijgt. Als een soort lichtgroene, vettige kanker. Ik snij dan al die aangetaste delen eruit. 
Een heel secuur werkje met een vlijmscherp mes, want ik wil die plant graag behouden. En m'n 
vingers ook. Afgeknipte delen mogen zelfs niet in de groenbak. Toen de plant weer helemaal 
gezond leek, nam ik er voor de zekerheid een paar stekken van. Het voorjaar daarop vertoonden 
die dezelfde ziekte. Je kunt het bestrijden met een giftig goedje dat je als particulier niet kunt 
kopen en dat is maar goed ook. Ik blijf die plant dus nauwkeurig controleren. 
 

GIST wordt vaak pas laat ontdekt. Een verraderlijke ziekte, een sluiperd. Als je geluk hebt kom je 
terecht bij een GIST-expert of in een academisch ziekenhuis waar ze connecties met de 
(academische) GIST-centra hebben. Kun je direct geopereerd worden, of als de tumor veel te 
groot is meteen het eerstelijns middel imatinib gaan slikken. Sta je versteld van het krimpen van 
de tumor en kan die er dan toch nog uitgesneden worden door de chirurg. Daarna jarenlange 
controles. Gelukkig maar. Niet leuk, wel goed. 
 

Soms horen we van nieuwe patiënten dat hun chirurg of oncoloog het niet nodig vindt dat ze 
onder controle blijven. Onbegrijpelijk. Als je dan begint uit te leggen dat ze naar een GIST-
centrum moeten, of minstens een keer voor een Second Opinion, dan reageren sommigen heel 
snel met "Ja maar ik vertrouw op mijn eígen dokter hoor, het is zó'n goede dokter"! 
Tijdens New Horizons hoorde ik een GIST-expert zeggen: "Je moet niet vergeten dat patiënten 

heel graag doen wat de dokter hun zegt, ze zijn vaak zeer loyaal aan hun eigen arts"... 
 
 
 

In dit extra gevulde 'vakantienummer' twee op elkaar aansluitende New Horizons verslagen met 
heel veel GIST-informatie. Een dubbele (en laatste) aflevering over De Lever. 
Zeer gezellige verslagen van drie evenementen: Alpe d'Huzus en Alpe d'Huzes door 
onze vaste auteur René Lammers, de DELTA Ride for the Roses door Manon de Vos, 
Zingen voor je Leven in Frankrijk door Dick Dooms. 
Een heel bijzonder ervaringsverhaal door ons jongste en enthousiaste lid Jasper Smit. 
Jasper is inmiddels een trouwe redactiehulp geworden en we hebben samen met veel 
plezier de flyer voor de Contactdag gemaakt. Samen dus nog meer goede ideeën! 
 
 

* En jij, die altijd zo vol humor reageert op mijn gekke acties... en jij, en jij, en 
   iedereen: hou vol, geef niet op, pluk de dag en geniet zoveel mogelijk!! 
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Bestuurswoord 
 
Door: Voorzitter Jack Asselbergs 

 
'Tempus fugit', de tijd vliegt inderdaad en er is sinds april al weer veel gebeurd 
binnen onze GIST-groep. Goede en slechte berichten van onze lotgenoten, elke 
keer blijkt weer hoe venijnig GIST kan zijn. Zoals gebruikelijk praat ik onze 
lezers globaal weer bij over enkele zaken die in het bestuur aan de orde zijn 
geweest. We hebben 2 bestuursvergaderingen gehad, op 27 april en 6 juni. In 

de laatste vergadering is het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld, 
met de opstelling daarvan zijn we in het najaar van 2010 gestart. 
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In mijn vorig bestuurswoord in de aprilnieuwsbrief heb ik daarover al het een en ander verteld. 
Onder leiding van Frank Hottentot en vanaf april van Hans Tijsmans van de SESAM Academie 
hebben we met elkaar een plan geschreven waarmee we willen bereiken dat: 
 
 Duidelijk is waar de Contactgroep GIST (CGG) voor staat, wat zij wil en wat er van haar 

verwacht kan worden 
 Er een gemeenschappelijk kader is aangegeven dat de afstemming en coördinatie binnen de 

CGG vergemakkelijkt 
 De besluitvorming transparant, toetsbaar, en goed te verantwoorden is 
 Geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen. 

 
Onze kernactiviteiten (lotgenotencontact, informatie, voorlichting en belangenbehartiging) zijn 
verder ingevuld, evenals onze organisatiestructuur. Een belangrijke wens is om een medische 
adviescommissie te benoemen die als klankbord van het bestuur fungeert en ons gevraagd en 
ongevraagd kan adviseren. Verder hebben wij ons vrijwilligersbeleid vastgesteld en in het 
beleidsplan opgenomen. Voor volgend jaar staat het opstellen van het PR-beleid op de agenda. 
Het beleidsplan is aan alle leden/donateurs toegestuurd, en staat inmiddels ook op onze website. 

We zijn blij dit tijdsintensieve proces te hebben afgerond. We zijn weer een stap voorwaarts om 
onze CGG bestuurlijk en uitvoerend doelmatiger te laten functioneren en onze continuïteit te 
borgen, een belangrijke ambitie van ons bestuur. Tijdens de komende landelijke Contactdag op 24 
september a.s. willen we graag met de daarin geïnteresseerde leden over het beleidsplan praten 
en hun mening en suggesties vernemen. 
In onze junivergadering zijn het jaarverslag en de jaarrekening over 2010 vastgesteld, deze 

stukken zijn inmiddels aangeboden aan onze subsidiegevers: KWF Kankerbestrijding en Fonds PGO 
van het Ministerie van VWS. Onze financiën zien er goed uit mede dankzij onze penningmeester. 
Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik mijn medebestuursleden Ton Jansen, Cees Hilhorst, 
Gonny Panis en Laurens van Bavel te danken voor hun grote betrokkenheid en inzet voor de CGG. 
Veel van ons vrijwillig bestuurswerk blijft onzichtbaar voor de lotgenoten, ik kan u verzekeren dat 
er heel wat vergaderwerk zowel binnen het bestuur als met externe relaties mee is gemoeid, heel 
veel telefoon- en mailcontact, besluiten nemen en problemen oplossen. Onze taak en 
verantwoordelijkheid is immers om de CGG als organisatie in stand te houden en soepel te laten 
verlopen, niet alleen bestuurlijk maar ook in de uitvoering. Daarbij prijzen wij ons gelukkig met de 
grote inzet van Ellen en Helmer van Arem. 
 
Een aandachtspunt 
voor het bestuur is 
en blijft onze 
kwetsbaarheid als 
hele kleine patiënten-
organisatie. We zijn, 
ook in de uitvoerende 
taak, met heel weinig 
personen, er komt 

heel veel op slechts 
enkelen neer. 
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Het vinden van vrijwilligers binnen onze lotgenotengroep blijkt heel erg lastig te zijn, het bestuur 
bestaat deels ook uit GIST-patiënten met alle onzekerheden van dien. We blijven daarom alert op 
mogelijk-heden onze kwetsbaarheid af te dekken door werkzaamheden extern te laten uitvoeren of 

in samenwerking met andere organisaties te gaan doen. Alleen zo kan de voortgang van onze CGG 
worden gegarandeerd, zowel in bestuurlijke zin als in de uitvoering van onze kernactiviteiten. Dit is 
ook in het beleidsplan een belangrijk thema. 
 
Op 24 september organiseren we weer onze landelijke contactdag, dit jaar op een nieuwe, heel 
fraaie locatie, de aanmelding is onlangs opengesteld en ik hoop dat heel veel lotgenoten zich zullen 
opgeven. We hebben bij de invulling van het programma goed gekeken naar de suggesties van 

onze leden naar aanleiding van de ledenenquête, er is alle ruimte voor ontspanning en er kan een 
mooie wandeltocht worden gemaakt. Prof.dr. Gelderblom, oncoloog en GIST-expert in het LUMC zal 
een presentatie geven over de huidige stand van zaken rond GIST en ingaan op belangrijke 
ontwikke-lingen op het terrein van medicijnen en adjuvante behandeling met Glivec. Over dit 
laatste zeer belangrijke punt hebben wij begin juni onze lotgenoten nader op de hoogte gesteld van 
de uitkomsten van een belangwekkend rapport. We hadden met Prof.dr. Gelderblom ook een 

overleg over de invulling van de eerdergenoemde medische adviesraad en we zijn blij met zijn 
positieve reactie en bereidheid ons bij de realisatie daarvan te willen ondersteunen. 
 
Een belangrijk item de laatste tijd betreft de opzet van een nieuwe subsidieregeling van zowel KWF 
Kankerbestrijding als het Ministerie van VWS, ingaande in 2012. Met name die van KWF Kankerbe-
strijding is voor ons van belang omdat dit onze instandhoudingssubsidie betreft. Er is heel wat over 

afgepraat, we hebben diverse besprekingen bij KWF Kankerbestrijding in Amsterdam bijgewoond, 
waar we actieve inbreng hebben geleverd en zijn nu in afwachting van het definitieve besluit dat in 
juli wordt verwacht. Zoals we het met de kennis van nu kunnen inschatten heeft de nieuwe regeling 
wel gevolgen voor ons maar zijn die financieel te overzien. De nieuwe regeling van het Ministerie 
van VWS heeft gevolgen voor de contributiehoogte die naar € 25,= zou moeten. Ook in de algeme-
ne ledenvergadering van de NFK is en wordt over het komende subsidiebeleid gesproken. Als een 
en ander definitief is zal ik er in de nieuwsbrief van het 4e kwartaal concreter op terugkomen. 
 
Ik wens u een mooie zomer toe en indien van toepassing, een ontspannen vakantie. 
En... vergeet niet om het Contactdagaanmeldingsformulier in te vullen en te versturen!!! 
 

Een korte impressie 

van New Horizons 

2011 te Amsterdam 
 
Door: Vice-voorzitter 
 Ton Jansen 
 
Wereldwijd wordt permanent 

onderzoek verricht naar betere 
medicijnen en betere behan-
delingsmethoden voor leukemie 
en GIST. Wereldwijd komen 
patiëntenverenigingen op voor de 
belangen van diverse patiënten-
groepen en bieden hen een 
platform voor lotgenotencontact. 
Eénmaal per jaar ontmoeten 

onderzoekers, behandelaars, patiëntengroepen, en andere betrokkenen elkaar onder het motto 
'New Horizons in treating cancer', een nieuw perspectief voor de behandeling van kanker. Dit jaar, 
op 13, 14 en 15 mei, vond de '9th  International Conference for Organisations Representing People 
with CML* or GIST' plaats in Amsterdam. 

Namens onze Contactgroep GIST hebben de bestuursleden Gonny Panis, Kris Heyman, en 
Ton Jansen deelgenomen, samen met Ellen van Arem, welbekend bij al onze Contactgroepleden. 
 

*Chronische Myeloïde Leukemie, waarvoor net als bij GIST het medicijn Glivec uitkomst kan bieden. 
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Het vond plaats in een groot hotel, niet ver van Schiphol. Op 13 mei kwamen vanaf een uur of elf 
de eerste mensen binnen, nieuw en onwennig, of als sinds jaren vaste conferentiegangers hartelijk 
oude bekenden begroetend. Uit meer dan 48 landen kwamen ze; de patiënten, bestuurders en 

medewerkers van patiëntenorganisaties (137 in totaal), en verder diverse onderzoekers, 
oncologen, en andere deskundigen. Om stipt 14u00 werd de conferentie geopend. 
Als vertegenwoordigers van het gastland hadden Paul Dijkstra van de Contactgroep Leukemie en 
Ton Jansen van de Contactgroep GIST de eer een welkomstwoord uit te spreken en in het kort iets 
over de eigen organisatie te vertellen. Hierbij vertoonden beide organisaties een presentatie op het 
witte doek. Hierna begon de eerste voltallige zitting over de verschillen die zich wereldwijd 
voordoen in de onderzoeksresultaten bij CML en GIST, en de gevolgen voor de belangenbehartiging 

van leukemie- en GIST-patiënten. Ellen heeft van alle gezamenlijke en GIST-zittingen nauwgezet 
aantekeningen gemaakt, zie haar verslag vanaf bladzijde 19 in deze nieuwsbrief. 
Na de pauze hoorden we een zeer boeiend verslag van een aantal patiëntenverenigingen, zoals uit 
China en Venezuela. In de wandelgangen hoorden we verhalen uit Afrika, Maleisië, Amerika en 
diverse Europese landen. De meest uiteenlopende landen, met de grootst mogelijke verschillen, 
maar steeds met één overeenkomst: de onvoorwaardelijke inzet voor mensen die door CML of 

GIST getroffen zijn en de behartiging van hun belangen. Er zijn groepen die zowel CML- als GIST-
patiënten tot hun doelgroep rekenen, andere richten zich op één van beide. Een voorbeeld van de 
eerste categorie is 'Henzo Kenya', voor CML en GIST. Ik sprak met Ferdinand Mwangura, de vice-
voorzitter. Hij vertelde hoe de organisatie zich heeft ontwikkeld en hoe de dure medicijnen koste-
loos aan patiënten ter beschikking worden gesteld door Novartis, die speciale programma's heeft 
opgezet voor de ondersteuning van ontwikkelingslanden. In Nederland hebben de kankerpatiënten-

organisaties financiële ondersteuning van KWF Kankerbestrijding en van Fonds PGO en daarmee is 
de fondswerving voor het grootste deel elders neergelegd. In andere landen gaat vaak meer dan de 
helft van alle energie en activiteiten op aan fondswerving. Dat heeft uiteraard z'n nadelen, maar 
het brengt ook een grote mate van activiteit en permanente betrokkenheid met zich mee van vele 
patiënten, hun naasten en anderen die steun willen geven. 
 

Op zaterdag werd de conferentie in 2 aparte sessies voortgezet, één voor CML en één voor GIST. 

Voor ons waren er GIST-experts met voordrachten en zaaldiscussies over behandelingsrichtlijnen, 
onderzoek en het voorkomen en behandelen van resistentie. 
 

Op zondagochtend was er een 'Marktplaats' ingericht in 2 zalen en de naastgelegen enorme gang, 
waar diverse organisaties hun beste ervaringen uit de praktijk toonden. Kleine groepen geïnteres-
seerden verdiepten zich in zaken zoals o.a. therapietrouw, hoe patiënten te helpen die analfabeet 
zijn, het bevorderen van patiëntveiligheid, het promoten van nieuwe behandelingsmethoden. In de 

brede gang buiten de conferentiezalen stonden panelen opgesteld met posters, een kleurrijk geheel 
van informatie en promotie vanuit diverse deelnemende landen. Er was eveneens veel ruimte voor 
discussie en lobby. Zo was er nogal wat discussie en onrust over het feit dat Novartis besloten 
heeft om de ontwikkeling van het mogelijke derdelijnsmedicijn, nilotinib (Tasigna), te stoppen. Het 
idee ontstond om een soort motie aan te nemen waarin dit besluit werd betreurd. Anderen vonden 
dat strategisch niet zo'n goed idee. Uiteindelijk hebben een 40-tal mensen de petitie ondertekend 
en bij de slotbijeenkomst zei de vertegenwoordigster van Novartis dat de 
vernomen geluiden serieus genomen zouden worden. 
 
Het was een heel vol programma. Toch was 
er ook enige ruimte voor ontspanning. Het gezel-
schap heeft op zaterdagavond een bezoek 
gebracht aan de Zaanse Schans. De vele buiten-

landse gasten keken hun ogen uit bij de molens, 
de houtzagerijen, het eerste winkeltje van Albert 
Heijn, de houten Zaanse huisjes en het oude 
weeshuis aan de Zaan. Volgend jaar zal er weer 
een conferentie zijn van New Horizons, maar met 
een andere opzet. CML en GIST zullen hun eigen 

weg gaan en niet meer samen bijeenkomen, 
zodat ieder zich nog meer kan concentreren op 
de eigen specifieke vraagstukken! 
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Ervaringsverhaal 
 

Door: Jasper Smit 
 
Ik ben 20 jaar, en 
daarmee de jongste 
patiënt van de groep. Ik 
woon in Almelo, een plaats 
in het oosten van het land. 

In het dagelijks leven ben 
ik Grafisch Medewerker, 
een erg leuk en creatief 
beroep. Op verzoek van 
Ellen van Arem heb ik mijn 
levensloop op papier 

gezet. 
 
Mijn verhaal begint in de 
zomer van 2004 
In  2004 is op een 
röntgenfoto van mijn longen 
geconstateerd dat er twee 
'bolletjes' onderin mijn 
linkerlong zaten. 
 

Door het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo werd verteld dat dit niets ernstigs kon zijn, we werden 
naar huis gestuurd met het advies enkele maanden te wachten en dan een nieuwe foto te laten 
maken. Mijn ouders vonden dit een slecht idee en hebben aangedrongen op een Second Opinion in 

een academisch ziekenhuis. Zo zijn we terechtgekomen bij de longarts van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. 
 
Longarts Dr. Bert Arets van het WKZ vond het ook geen goed idee om enkele maanden te wachten 
met het maken van een nieuwe foto. In overleg is besloten om een CT-scan onder narcose te laten 
verrichten en gedurende die scan een biopt te nemen van de 'bolletjes'. Tijdens het maken van de 
CT-scan onder narcose (op 13 september 2004) opperde de radioloog dat het verstandig zou zijn 
om niet alleen de longen te scannen, maar mijn hele lichaam. Tijdens deze scan werd een tumor 
van ongeveer 10 cm in mijn maag gezien. 
 
Op 18 september 2004 is er een biopt uit de tumor in mijn maag genomen. Enkele dagen later, op 
de dag dat André Hazes is overleden, 23 september 2004, kregen we de uitslag van de genomen 
biopten. Het stond onomstotelijk vast dat de tumor in mijn maag een GIST-tumor was. Er werd 
ons beknopt uitgelegd wat GIST-kanker was en dat het bij kinderen in Nederland nog niet eerder 
geconstateerd was. In het UMC Utrecht (waar het WKZ onderdeel van is) hadden ze geen ervaring 
met GIST bij kinderen. Het advies was om me te laten behandelen in het Emma Kinderziekenhuis 
(onderdeel van het AMC Amsterdam). 
 
Een week later werd ik opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis, hier hebben ze als eerste een 
kijkoperatie uitgevoerd (gastroscopie) om te inspecteren hoe de tumor in mijn maag er uitzag. 

Tevens hebben ze een stukje weefsel uit de tumor genomen om naar het lab te sturen. 
Mijn artsen, Dr. Arnauld Verschuur (kinderoncoloog) en Prof.dr. Daniël Aronson (kinderchirurg) 
hebben ons het behandelplan uitgelegd. In eerste instantie zou er een maagoperatie volgen om de 
primaire tumor te verwijderen. Na revalidatie zou het deel van mijn linkerlong worden 
weggenomen waarin de 'bolletjes' zaten. 
In eerste instantie gingen de artsen ervan uit dat de hele maag verwijderd moest worden. Tijdens 

de operatie (op 28 oktober 2004) bleek dat er ongeveer 70% van mijn maag weggenomen moest 
worden. Dit stuk was de onderkant van de maag, en hierbij is ook een stuk darm weggehaald. 
De verwijderde tumor had een doorsnede van 10 cm. 
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Veertien dagen later, op 11 november 2004, was ik goed hersteld van de maagoperatie en werd de 
longoperatie uitgevoerd. Tijdens deze operatie is de onderkwab van mijn linkerlong weggenomen. 
Op een MIBG-scan en een PET-scan werd geconstateerd dat ik ongeveer 20 metastases in mijn 

lever had en dat er zich een paraganglioom (stabiel met 1 haard in de aortaboog met niet-
verhoogde catecholamine) achter het borstbeen bevond. 
 
Om de metastases in mijn lever te behandelen moest ik Glivec slikken 
Van 2004 tot 2006: 1 maal daags 500 mg en sinds 2006 2 maal daags 400 mg. Vanwege de Glivec 
is mijn situatie al bijna zeven jaar stabiel. Momenteel heb ik dus nog een paraganglioom achter 
mijn borstbeen en twee chondromen. Door Dr. Verschuur is mijn situatie gekenmerkt als een 

'Carney's Triad', een extreem zeldzaam syndroom. 
 
Mijn passie in de sport 
Voor de operaties ben ik voetballer geweest vanaf de E t/m C klasse tot mijn veertiende jaar. Na 
de operaties ben ik verder gegaan als scheidsrechter, eerst begonnen als clubscheidsrechter bij de 
plaatselijke voetbalclub 'C.V.V. Oranje Nassau' in Almelo. Omdat het scheidsrechteren mij zo goed 

ligt heb ik de cursus voor KNVB-scheidsrechter gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Ik fluit nu 
jeugdwedstrijden als KNVB-scheidsrechter. Naast deze passie ben ik ook voetbalfan buiten het 
speelveld. Ik sta met mijn broertje en mijn vader tussen de harde kern van Heracles Almelo. 
 
Naast mijn hobby's ben ik in 
het dagelijks leven Grafisch 

Medewerker. Een heel leuk en 
afwisselend beroep, waar ik 
mijn ei helemaal in kwijt kan. 
Van dingen ontwerpen tot de 
afwerking doe ik alles. Dat 
houdt mijn leven erg leuk waar 
ik elke dag van geniet. Als 
slagroom op de taart doe ik er 
ook nog webdesign bij; ik 
ontwerp twee dagen in de week 
allerlei websites. Kortom een 
droombaan die ik me altijd al 
had gewenst. 

 
Huidige situatie 
Toen ik achttien jaar werd kon 
ik niet meer onderzocht worden 
op de afdeling Kinderoncologie 
van het Emma Kinderzieken-
huis, en verder is Dr. Arnauld 
Verschuur in een ziekenhuis in 
Marseille te Frankrijk gaan 
werken. 
Ik heb toen het besluit 
genomen om mij onder 
behandeling te laten stellen 
van Prof.dr. Winette van der 
Graaf van het Universitair 
Medisch Centrum St. Radboud 
in Nijmegen. Hier wordt om de 
vier maanden een MRI-scan 
gemaakt. 
 

De uitslagen zijn elke keer erg 
positief en ik zie de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet. 
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HIPEC: combinatie van chirurgie en chemotherapie 
[www.chirurgenoperatie.nl - Publ. met schriftelijke toestemming van Surgipoort BV 2011] 

Inleiding 
Darmkanker gaat bij sommige patiënten helaas gepaard met uitzaaiingen. Deze uitzaaiingen 
kunnen al aanwezig zijn op het moment dat de darmkanker wordt vastgesteld, maar soms kunnen 
uitzaaiingen zich ook pas na verloop van tijd openbaren. Met behulp van beeldvormend onderzoek 
(Echo, CT-scan, MRI-scan) kan de arts op voorhand een vermoeden uitspreken over het al dan niet 

aanwezig zijn van uitzaaiingen. 
 
Sommige uitzaaiingen zijn echter niet goed met dit onderzoek waar te nemen. Dit geldt vooral voor 
hele kleine uitzaaiingen die al diffuus verspreid in de buikholte aanwezig kunnen zijn zonder dat 
daar iets van te zien is. Meestal worden deze uitzaaiingen dan ook pas vastgesteld tijdens de 
operatie. De chirurg zal in dit geval na de operatie dit slechte bericht moeten mededelen. 

Uitzaaiingen van darmkanker betekenen over het algemeen dat uw artsen u niet meer kunnen 
genezen. Afhankelijk van de aard, de plaatsen en het groeigedrag van deze uitzaaiingen zal men 
daar na verloop van tijd helaas toch aan overlijden. 
 
Is er dan echt niets te doen aan uitzaaiingen van darmkanker? 
Met de verbetering van de chemotherapie, nieuwe behandelingen zoals immunotherapie en 
ontwikkelingen in de oncologische chirurgie kan er tegenwoordig veel meer worden gedaan. 
Chemotherapie zorgt ervoor dat de uitgroei van uitzaaiingen langere tijd kan worden afgeremd. 
Het is ook mogelijk om in bijzondere situaties uitzaaiingen in de lever chirurgisch te verwijderen 
waarbij zelfs gevallen van genezing zijn beschreven. 
 
Voor uitzaaiingen in de longen begint zich voor heel specifieke gevallen een gelijke trend af te 
tekenen. Let wel, het gaat hier om uitzonderingssituaties! Om voor chirurgische behandeling van 
uitzaaiingen in aanmerking te kunnen komen zal een team van oncologische specialisten de patiënt 
aan een uitgebreid onderzoek onderwerpen en de onmogelijkheid of de mogelijke kansen uitvoerig 
bespreken met de patiënt. 
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De chirurgen Luiten en Rijken van 
het Amphia Ziekenhuis te Breda 
hebben in 2010 en 2011 een aantal 
artikelen verzorgd over uitzaaiingen 
van kanker uit het maagdarmstelsel 

naar de lever 
 

Dr. Luiten is de webmaster van de 
drukbezochte chirurgische website 
www.chirurgenoperatie.nl 

Deze dubbele slotaflevering behandelt de aanpak van uitzaaiingen van dikkedarmkanker naar de 
buikholte en het buikvlies. De chirurg kijkt tijdens de operatie naar hoeveel organen en gebieden 
in de buik zijn aangetast door tumorweefsel en kan op dat moment pas echt beslissen of HIPEC 
toegepast kan worden. Als al het zíchtbare tumorweefsel niet verwijderd kan worden is deze 
zogeheten Hypertherme Intra PEritoneale Chemotherapie behandeling niet zinvol. 

Dr. I.H.J.T. de Hingh 

Dr. E.J.T. Luiten Dr. A.M. Rijken Dr. de Hingh van het Catharinaziekenhuis te Eindhoven, 
gespecialiseerd in buik- 
chirurgie en HIPEC, 
leverde (in samenwerking 
met de HIPEC Werkgroep 

Nederland) de basistekst 
over HIPEC aan 

http://www.chirurgenoperatie.nl
http://www.chirurgenoperatie.nl/
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Pages/Chirurgischeoncologie.aspx
http://www.catharina-ziekenhuis.nl/default.aspx?DocumentID=4cc84e13-91d7-4b45-8707-dbaa1a981519
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Peritonitis carcinomatosa 
Dit is een ziektebeeld waarbij er sprake is van de aanwezigheid van zeer vele vaak kleine en 
grotere uitzaaiingen in de buikholte. Deze uitzaaiingen ontstaan uit de oorspronkelijke (primaire) 

tumor die elders in de buik gelegen is. Dit kan vastgesteld worden voorafgaand of tijdens de 
operatie van de primaire tumor (synchrone peritonitis carcinomatosa) maar kan ook pas maanden 
of zelfs jaren na de behandeling van de primaire tumor ontstaan (metachrone peritonitis 
carcinomatosa). Als de uitzaaiingen van de dikkedarm (het colon) of de endeldarm (het rectum) 
uitgaan, noemt men dit ziektebeeld 'peritonitis carcinomatosa van colorectale oorsprong'. 
Dit is de meest voorkomende variant van peritonitis carcinomatosa en eigenlijk ook de enige die 
voor een HIPEC-behandeling in aanmerking komt. Ook tumoren die van andere organen in de buik 

uitgaan kunnen een peritonitis carcinomatosa geven zoals bijvoorbeeld de maag of de alvleesklier, 
maar deze uitzaaiingen zijn over het algemeen zo agressief dat deze niet meer voor operatieve 
behandeling in aanmerking komen. 
 
De rest van deze voorlichting richt zich dan ook alleen op patiënten met colorectale peritonitis 
carcinomatosa. De aanwezigheid van peritonitis carcinomatosa betekent vaak dat er geen 

behandeling meer mogelijk is die tot definitieve genezing leidt. 
Toch zijn er de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen op gang gekomen waarbij wordt onderzocht of 
een combinatiebehandeling bestaande uit uitgebreide chirurgische verwijdering van alle zichtbare 
tumorcellen gevolgd door buikspoelingen met chemotherapie tijdens de operatie toch nog zinvol 
zou kunnen zijn om de prognose te verbeteren. Dit is de 'HIPEC-behandeling'. 
 

HIPEC-behandeling voor peritonitis carcinomatosa 
Het is heel belangrijk om goed te realiseren dat voor de persoonlijke lezer van dit artikel de 
situatie anders kan zijn dan hier beschreven. De uitgevoerde operatieve behandeling kan, in geval 
men heel misschien voor operatie in aanmerking komt, soms afwijken van de in dit artikel gegeven 
informatie. Het is daarom van groot belang om de voor- en nadelen van de operatie altijd vooraf 
met de behandelend chirurg uitgebreid door te nemen. 
Aangezien hier sprake is van een zeer uitgebreide behandeling met grote kans op complicaties 
vindt de HIPEC-behandeling plaats in 1 van de 4 gespecialiseerde HIPEC-centra in Nederland. De 
behandelend specialist kan de patiënt hier naartoe verwijzen indien onderzoek aantoont dat de 
patiënt hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. 
 
Wat is een HIPEC-
behandeling? 

De term 'HIPEC' staat voor 
Hypertherme Intra 
Peritoneale Chemotherapie 
en met deze term wordt de 
operatieve behandeling 
bedoeld van tumoren die 
zijn uitgezaaid naar het 
buikvlies en het oppervlak 
van de buikorganen. 
De behandeling start met 
het operatief verwijderen 
van alle zichtbare 
tumorcellen uit de 
buikholte. Hierna wordt de 
buikholte gespoeld met 
verwarmde chemotherapie 
om achtergebleven 
onzichtbare tumorcellen te 
vernietigen. 
 

Een volledige HIPEC-
behandeling kan tussen 
de 6 en 16 uur duren 
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Hoe vaak komt peritonitis carcinomatosa voor? 
Tumoren van de dikkedarm en endeldarm komen vaak voor. Per jaar wordt de diagnose bij 
ongeveer 10.000 Nederlanders gesteld.  

Hoewel de primaire tumor vaak goed operatief te behandelen is, kan lang niet iedereen worden 
genezen. Per jaar overlijden daarom ongeveer 4500 mensen aan de gevolgen van darmkanker.  
Dit komt voornamelijk omdat de tumor uitzaaiingen kan geven, met name naar de longen, lever en 
lymfeklieren. De kans om nog te kunnen genezen is dan erg klein. 
Een andere belangrijke doodsoorzaak is het optreden van peritonitis carcinomatosa hetgeen bij 10 
tot 25% van de patiënten met dikkedarmkanker optreedt. Nog niet zo lang geleden werd 
peritonitis carcinomatosa als een ongeneesbare aandoening beschouwd maar de ontwikkeling van 

de HIPEC-procedure heeft hier voor een geselecteerde groep patiënten verandering in gebracht. 
 
Wat voor klachten kan de patiënt ondervinden van peritonitis carcinomatosa? 
Peritonitis carcinomatosa geeft soms helemaal geen klachten en wordt dan onverwachts 
aangetroffen tijdens een operatie voor een dikkedarmtumor. 
Bij andere patiënten kan peritonitis carcinomatosa juist erg veel klachten geven, met name als de 

uitzaaiingen zich bevinden op het oppervlak van de dunne darm. In dergelijke gevallen kunnen 
namelijk passageklachten ontstaan omdat de tumor de doorgang van de darm dichtdrukt en er een 
darmafsluiting ontstaat. Dit kan gepaard gaan met krampen, misselijkheid, braken en het 
uitblijven van de ontlasting. Dit is één van de redenen dat de meeste patiënten met peritonitis 
carcinomatosa in een matige voedingstoestand verkeren. 
Tenslotte kan er bij sommige patiënten met peritonitis carcinomatosa een ophoping van helder 

vocht (soms wel enkele liters) in de buikholte ontstaan. Dit vocht, ook wel 'ascites' genoemd, 
resulteert in een steeds verder toenemende buikomvang en geeft dan vaak een 'vol gevoel'. 
Behandeling van ascites is moeilijk omdat de tumorcellen het vocht steeds opnieuw aanmaken en 
het verwijderen hiervan dus nauwelijks effect heeft. 
 
Zonder behandeling hebben de meeste patiënten na het stellen van de diagnose minder 
dan 6 maanden te leven 
Door te behandelen met chemotherapieïnfusen is de levensverwachting aanmerkelijk te verlengen 
tot 1 of mogelijk zelfs 2 jaar maar het valt niet te verwachten dat een dergelijke behandeling op dit 
moment ook echte genezing kan bewerkstelligen. 
De HIPEC-procedure is erop gericht om de levensverwachting nog verder te doen toenemen en 
voor een gering aantal patiënten zelfs genezing te brengen. 
 

Wanneer komt men voor een HIPEC-
procedure in aanmerking? 
Een HIPEC-procedure is een ingrijpende 
behandeling. Het is daarom van het allergrootste 
belang om deze behandeling alleen toe te 
passen bij patiënten die mogelijk baat kunnen 
hebben bij deze ingreep. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat als er, naast de 
peritonitis carcinomatosa, ook uitzaaiingen naar 
de longen en lever zijn opgetreden, een HIPEC-
procedure niet zinvol is. Als dat het geval is, 
wordt meestal overgegaan tot het geven van 
chemotherapie. Helaas is de afwezigheid van 
uitzaaiingen naar de longen en lever geen 
garantie dat de HIPEC-procedure toch plaats kan 
vinden. Aan het begin van de operatie wordt 
door het chirurgische team een inschatting 
gemaakt van de ernst en de uitgebreidheid van de tumorgroei. Als hierbij blijkt dat de tumor zich 
naar teveel plaatsen in de buik heeft verspreid of dat het onmogelijk is om de tumor goed te 
kunnen verwijderen, moet soms toch worden afgezien van het voortzetten van de ingreep. Dit 

laatste omdat is gebleken dat de kans op het optreden van complicaties in dergelijke gevallen heel 
erg groot is, terwijl de kans op genezing door de ingreep niet zal toenemen. Ook in dergelijke 
gevallen zal dan vaak alsnog gekozen worden voor chemotherapie. 
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De algehele conditie van de patiënt moet natuurlijk een grote operatie kunnen toestaan; 
in de praktijk betekent dit dat patiënten meestal niet ouder zijn dan 70 jaar en dat er 
geen grote problemen zijn met het hart en de longen 

 
Welke onderzoeken moeten worden verricht? 
Als de diagnose peritonitis carcinomatosa is gesteld wordt er over het algemeen een CT-scan 
gemaakt van de borst- en buikholte. Hierop kan een inschatting gemaakt worden hoe uitgebreid de 
ziekte in de buik is en of er uitzaaiingen naar andere organen zijn. Verder zal er over het algemeen 
nog bloedonderzoek worden verricht waarbij met name de tumormarkers CEA en CA19-9 worden 
bepaald. 

 
Waaruit bestaat de operatieve behandeling van peritonitis carcinomatosa? 
De eerste fase van de HIPEC-procedure bestaat uit de radicale verwijdering van alle met het oog 
waarneembare tumorcellen. Dit betekent dat alle oppervlaktes waarop de cellen zich bevinden 
'gestript' moeten worden. Ook organen die door de ziekte zijn aangetast moeten gedeeltelijk of 
soms geheel verwijderd worden. Dit zal van patiënt tot patiënt verschillen en wordt meestal pas 

tijdens de operatie helemaal duidelijk. Bij een aantal patiënten moet ook een stoma aangelegd 
worden dat meestal tijdelijk is maar soms ook definitief. 
Als al het met het blote oog waarneembare tumorweefsel verwijderd is, wordt overgegaan tot de 
tweede fase van de operatie; het toedienen van de chemotherapie. Meestal is dit Mitomycine C. 
Dit wordt tot 41°C opgewarmd omdat het bekend is dat deze hogere temperatuur bijdraagt aan de 
celdodende capaciteit van chemotherapie. De chemotherapie blijft gedurende 90 minuten in de 

buikholte aanwezig. Daarna wordt de chemotherapie weer uit de buikholte gespoeld en worden de 
organen zo mogelijk weer hersteld. Als dat gebeurd is wordt de buik weer gesloten. 
 
Wat gebeurt er na de operatie? 
Direct na de operatie bevat de urine, maaginhoud en het 
transpiratievocht nog steeds chemotherapie en dit kan 
schadelijk zijn voor het ziekenhuispersoneel. 
Daarom zal de patiënt gedurende enkele dagen op een 
speciale afdeling (meestal de Intensive Care) verpleegd 
worden waar speciale maatregelen zijn getroffen. Na 48 
uur is het gevaar voor de omgeving geweken en zal de 
patiënt –als de medische toestand dit toelaat– 
overgeplaatst worden naar een gewone verpleegafdeling. 

Overigens is de patiënt in het begin nog aangesloten op 
een aantal 'slangetjes'. Meestal is dit een urinekatheter, 
een maagsonde, een zuurstofslangetje in de neus en een 
halsinfuus voor het toedienen van vocht. Deze worden in de dagen na de operatie zo snel als de 
toestand het toelaat verwijderd. Overigens komt het na een HIPEC-procedure vaak voor dat de 
maag gedurende enkele dagen geen voedsel accepteert. Gedurende die tijd wordt er een maag-
sonde gebruikt en wordt de voeding via een dun slangetje ingebracht door de neus, of via een 
infuus. Zodra de maag weer gaat werken kan men weer zelf gaan eten. 
 
Zijn er complicaties van deze ingreep te verwachten? 
Een HIPEC-procedure is een grote ingreep waarbij vaak veel organen zijn betrokken. 
Daarom is de kans op het optreden van complicaties relatief groot. De meeste complicaties spelen 
zich af in de buikholte, zoals bijvoorbeeld lekkage van de darmen, maar er kunnen ook problemen 
elders in het lichaam ontstaan zoals bijvoorbeeld een longontsteking. Soms moet u voor deze 
complicaties opnieuw geopereerd worden. De kans dat de complicaties zo ernstig zijn dat deze niet 
meer op te lossen zijn, en de patiënt overlijdt, is rond de 5%. 
Bijwerkingen van de gebruikte chemotherapie zijn meestal heel beperkt, zo wordt men niet kaal 
van de gebruikte chemotherapie. De meeste patiënten kunnen 2 à 3 weken na de operatie weer 
naar huis. Eenmaal thuis kan het herstel verder doorzetten maar het kan soms wel enkele 
maanden duren voor men weer 'de oude' is. 

Voor sommige patiënten is het zinvol om naast deze behandeling ook nog 'gewone' chemotherapie 
via een infuus of in tabletvorm te krijgen. In dat geval wordt men binnen 6 weken na de operatie 
verwezen naar de medisch oncoloog. 
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Wat zijn de resultaten van de HIPEC-procedure? 
Ook na een HIPEC-procedure bestaat de kans dat de ziekte weer terugkomt. Daarom moet de 
patiënt zich na een operatie nog regelmatig in het ziekenhuis laten controleren, en zal er soms een 

nieuwe CT-scan gemaakt worden. Als de ziekte terugkomt kan er soms nog een tweede HIPEC-
procedure plaatsvinden, maar meestal is er geen chirurgische behandeling meer mogelijk. 
Van patiënten die met de huidige selectiecriteria geschikt worden geacht om een HIPEC-procedure 
te ondergaan is de verwachting dat na 5 jaar ongeveer 40% nog in leven is. 
Om valse verwachtingen te voorkomen willen wij er nogmaals op wijzen dat het hier om een zeer 
geselecteerde groep patiënten gaat die aan alle voorwaarden vooraf voldeden! 
 

Waar vinden HIPEC-operaties in Nederland plaats? 
HIPEC-operaties zijn zeer specialistische ingrepen. Dit betekent dat niet alleen de chirurg maar ook 
het personeel van de operatiekamer, de Intensive Care afdeling, en de verpleegafdeling speciaal 
geschoold moeten zijn om deze patiënten zo veilig en goed mogelijk te kunnen behandelen. Op dit 
moment zijn er 4 ziekenhuizen in Nederland waar de HIPEC-procedure plaatsvindt. Deze 4 zieken-
huizen werken nauw met elkaar samen waardoor zij in staat zijn de kwaliteit goed te waarborgen. 

Zo is er een gemeenschappelijke wachtlijst zodat patiënten zo snel mogelijk en het liefst in de 
eigen regio geholpen kunnen worden. 
Verder wordt er gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek verricht om de HIPEC-behandeling 
in de toekomst verder te kunnen verbeteren. 
 
De 4 in HIPEC-gespecialiseerde ziekenhuizen in Nederland 
 Catharinaziekenhuis Eindhoven (Dr. I.H.J.T. de Hingh, chirurg) 

 Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam (Dr. V. Verwaal, chirurg) 
 St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (Dr. B. van Ramshorst, chirurg) 
 Universitair Medisch Centrum Groningen (Dr. K. Havenga en Dr. R.J. van Ginkel, chirurgen) 

 
In aanmerking komen voor een HIPEC-behandeling 
De behandelend oncologisch chirurg bespreekt dit met de patiënt en hij/zij kan het beste een 

goede en vlotte verwijzing naar een HIPEC-centra verzorgen. 
Voor speciale vragen kan men zelf ook een E-mail sturen naar infoHIPEC@cze.nl 
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Toelichting van de Redactie: GIST-medicijnen versus traditionele chemo 
Medicijnen zoals Glivec en Sutent zijn cytostatische anti-kankergeneesmiddelen. De benaming 
'chemotherapie' doelt meestal op cytotoxische geneesmiddelen die invloed uitoefenen op de 
DNA-replicatie van de delende cellen. Cytotoxische medicijnen werken niet bij GIST. 
 

HIPEC is chemotherapie en wordt toegepast bij carcinomen. GIST is een (zeldzaam) sarcoom 
en gedraagt zich anders dan carcinomen (veelvuldig voorkomende kanker). GIST-cellen 
reageren niet op radiotherapie en niet op chemotherapie (GIST-experts hebben wel onderzoek 
verricht naar HIPEC bij GIST, maar de resultaten waren magertjes). 
 
De medicijnen Glivec en Sutent zijn doelgerichte therapieën, die zich richten op de veranderde 
KIT-receptoren (een soort antennes) op het celoppervlak, die verkeerde signalen naar de kern 
van de tumorcellen sturen en zo een GIST doen ontstaan. Simpel gezegd stoppen Glivec en 
Sutent deze gemuteerde receptoren, en zo roepen ze dit verkeerde proces een halt toe. 

Download de HIPEC-operatiefolder 
http://www.catharina-ziekenhuis.nl/Site/loader/loader.aspx?
DOCUMENTID=ec2fc9db-0fa5-4ec4-9ba8-7ee3e983de1a 

mailto:infoHIPEC@cze.nl
http://www.umcg.nl/NL/Zorg/Pages/Default.aspx
http://www.catharina-ziekenhuis.nl/Site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID=ec2fc9db-0fa5-4ec4-9ba8-7ee3e983de1a
http://www.catharina-ziekenhuis.nl/Site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID=ec2fc9db-0fa5-4ec4-9ba8-7ee3e983de1a
http://www.catharina-ziekenhuis.nl/
http://www.nki.nl/
http://www.antoniusziekenhuis.nl/
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Onderzoek naar medicijnen 
 
Door: Laurens van Bavel, huisarts en bestuurslid Medische Zaken 
 
Uit de enquête die enkele maanden geleden is gehouden onder de 
leden van de Contactgroep is gebleken dat vele van hen 
geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek naar GIST, en 
dan vooral in studies naar (nieuwe) medicijnen. Daarom heb ik 
ervoor gekozen wat uit te leggen over het hoe en waarom van 

klinisch onderzoek naar medicatie. 
 
GIST is een ziekte die nog niet lang bekend is. Onderzoeken naar de 
effectiviteit van medicijnen bij GIST worden dus nog niet zo lang gedaan. 

In vrij korte tijd is van enkele middelen aangetoond dat ze een grote rol spelen bij de behandeling 
van GIST. Er blijft behoefte aan nieuwe effectieve middelen met zo min mogelijk bijwerkingen. Om 

te beoordelen of een nieuw middel een plaats kan krijgen in de therapie is klinisch onderzoek van 
groot belang. 
 
Er wordt geschat dat van alle stoffen die in laboratoria getest worden, omdat ze mogelijk een 
medicijn kunnen worden, er één op de 7000 uiteindelijk op de mens wordt onderzocht. Vervolgens 
valt er weer een groot gedeelte af, bijvoorbeeld omdat de effectiviteit tegenvalt, of de bijwerkingen 
te groot zijn. De ultieme test om aan te tonen of een middel effect heeft is de Randomized 
Controlled Clinical Trial. 
 
Als je wil weten of een bepaalde behandeling effect heeft, moet je, in een ideale situatie, een 
aantal patiënten verdelen in twee groepen. Van belang is dat de groepen zo veel mogelijk gelijk 
zijn aan elkaar. Het enige verschil zou moeten zijn dat de ene groep de behandeling krijgt, en de 
andere niet. Alle andere omstandigheden moeten hetzelfde zijn. 

Na verloop van tijd beoordeel je of de groep die de behandeling heeft gekregen beter af is dan de 
controlegroep. Randomized betekent dat door een loting bepaald wordt welke patiënt in welke 
groep terechtkomt. Als het om studies naar medicijnen gaat krijgen de deelnemers in de 
controlegroep vaak een placebo (nepmiddel). De patiënten en de onderzoekers weten op het 
moment dat het onderzoek loopt niet of een bepaalde deelnemer het echte middel of het 
nepmiddel gebruikt. Het kan ook zijn dat het te onderzoeken middel vergeleken wordt met een 
medicijn waarvan al bekend is dat het effect heeft. De deelnemer krijgt dan of het 'oude' middel, of 

het testmedicijn. 
Er zijn in het verleden onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van operaties, waarbij de ene 
groep patiënten echt geopereerd werd, en bij de controledeelnemers alleen maar een litteken werd 
gemaakt. Een soort chirurgisch placebo dus! Ethische commissies, die altijd betrokken zijn bij het 
ontwikkelen van onderzoeksprotocollen, zullen dit soort studies tegenwoordig niet goedkeuren. 
Toch zijn er voorbeelden van dergelijke onderzoeken die belangrijke informatie hebben opgeleverd. 
Zo werd lange tijd gedacht dat patiënten met vernauwing van de kransslagaders voordeel hadden 
bij een bepaald type operatie. Veel patiënten gaven na de operatie aan minder klachten te hebben. 
Wat bleek echter: ook patiënten die een nepoperatie ondergingen gaven aan minder klachten te 
ervaren.  De 'echte' operatie had geen enkele bijdrage aan de verbetering. De patiënten die aan 
het onderzoek meededen werden niet alleen geopereerd (echt of nep), maar kregen bijvoorbeeld 
ook medicijnen. Blijkbaar voelden ze zich daardoor beter, en niet door 
de ingreep. 

 
Bij sommige studies wordt van tevoren afgesproken dat deelnemers die 
in de placebogroep zitten, en bij wie de ziekte zich verder ontwikkelt, 
alsnog het werkzame middel kunnen gaan proberen. Dit gebeurt dan 
buiten het eigenlijke onderzoek om. 
Ook komt het wel eens voor dat bij tussentijdse evaluatie van het 

onderzoek de groep die het echte middel gebruikt zo veel beter af is 
dan de placebogebruikers, dat het niet ethisch wordt gevonden de 
placebogroep nog langer het onderzoeksmedicijn te onthouden. 
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Belangrijk bij de vraag al dan niet mee te doen aan een onderzoek naar medicijnen is 
vooral: is het duidelijk wat het doel is van de studie? Begrijp ik wat me te wachten 
staat? Zijn er alternatieve opties? 
Laat duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren als je meedoet, niet alleen door de onderzoeker(s), 
maar eventueel ook door andere deskundigen. Iemand die verstand heeft van de ziekte, maar 

wat afstand heeft van het desbetreffende onderzoek kan daarvoor geschikt zijn. 
Hopelijk is met dit nieuwsbriefartikel meer duidelijk geworden over een van de belangrijkste 
pijlers van de moderne geneeskunde, het klinisch onderzoek naar medicijnen. 
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Het onderzoek naar medicijnen wordt onderscheiden in verschillende fases: 
 
 Bij een fase 1-studie wordt een middel voor het eerst toegediend bij mensen, bij zo'n 20 tot 

80 personen. Doel is na te gaan hoe de veiligheid is, wat een goede dosering is en welke 
bijwerkingen optreden. 

 Bij een fase 2-onderzoek wordt het middel uitgetest bij een grotere groep; vaak bij 100 tot 
300 deelnemers. Effectiviteit en veiligheid worden verder onderzocht. 

 Aan een fase 3-onderzoek doen vaak 1000 tot 3000 patiënten mee. De bedoeling is de 

effectiviteit van het middel in deze grotere groep te bevestigen, bijwerkingen te blijven 
vervolgen, en het middel te vergelijken met een al langer toegepaste standaardbehandeling. 
Veiligheid van het testmedicijn is ook hierbij een zeer belangrijk aandachtspunt. 

 
Als een middel deze fasen heeft doorlopen en de resultaten zijn positief, dan kan het door de 
autoriteiten in een land geregistreerd worden als middel dat voorgeschreven mag worden. 
 
 Er volgt nog een fase 4-onderzoek, waarbij goed in de gaten wordt gehouden hoe het middel 

het doet nu het geregistreerd is. Hoe is de effectiviteit, wat zijn de risico's van de 
behandeling en wat is het optimale gebruik? 

 
De kans is groot dat een middel de 4e fase niet haalt. Veel middelen die veelbelovend leken blijken 
in de praktijk niet (voldoende) effectief, of hebben te veel bijwerkingen. Het is belangrijk dat ook 
over middelen die afvallen gepubliceerd wordt in vakbladen, zodat onderzoekers op andere 
plaatsen in de wereld geen zinloze dingen hoeven te herhalen. 
 
Meedoen aan onderzoek naar medicijnen heeft voordelen, maar kan ook nadelen hebben 
 
Voordelen kunnen zijn: 
 De deelnemer krijgt toegang tot een therapie, vóórdat deze op een andere manier 

beschikbaar is 
 De deelnemer wordt behandeld in een gespecialiseerd centrum, met deskundige begeleiding 
 Meedoen draagt bij aan de wetenschap, daardoor help je andere patiënten. 
 
Nadelen kunnen zijn: 
 Een experimentele behandeling kan (onvoorziene) bijwerkingen hebben, die in een uiterst 

geval zelfs levensbedreigend kunnen zijn 
 Het kan zijn dat de behandeling geen enkel effect blijkt te hebben 
 Vaak wordt van de deelnemer gevraagd frequent op controle te komen en veiligheidstests te 

ondergaan, zoals bloedbepalingen. 
 
Het is erg belangrijk dat een deelnemer aan klinisch onderzoek goed weet wat hem/haar 
te wachten staat. Informatie moet in begrijpelijke taal op papier staan, en mondeling 
toegelicht worden. De term die daarbij vaak gebruikt wordt is dat er sprake is van 

'informed consent'. Verder is het zo dat een deelnemer op elk moment dat hij/zij dat wil, 
de deelname aan het onderzoek mag stoppen. Dit mag geen enkele consequentie hebben 
voor de kwaliteit van de verdere medische zorg die aan de deelnemer geboden wordt. 
 
Zoals ik al eerder aangaf, worden protocollen voor klinisch onderzoek ook altijd door 
ethische commissies beoordeeld. Het doen van studies bij patiënten moet met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. 
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Alpe d'Huez: De berg van 20 miljoen! 
 

Door: René Lammers 
 
Ik ben boven! 
"Je voelt hier de emotie om je heen", op deze wijze 
omschrijft één van mijn collega's de sfeer op de Alpe 
d'Huez. Ik ben net gefinisht na mijn beklimming van de 
beroemde 'Nederlandse' berg uit de Tour de France. Ik zie 

inderdaad veel huilende en omhelzende mensen rond het 
finishterrein. In deze week is zo'n 'stomme klim' niet alleen 
een sportieve prestatie, maar krijgt deze extra emotionele 
lading mee door alle verhalen die een relatie hebben met 
het goede doel: KWF Kankerbestrijding. Sport en kanker. Ik 
had al veel met sport, maar sinds begin 2010 (helaas) ook 
veel met kanker. Door de combinatie van sport en kanker 
vond ik dat ik hier vandaag en de hele week moest zijn! 
 
Mijn collega's, die allemaal morgen nog aan de bak moeten, 
hebben mij verspreid over de berg aangemoedigd. Mijn 
ontvangstcomité aan de finish dwingt mij om de energie die 

ik de afgelopen 2 uur heb verbruikt aan te vullen met krentenbollen, stroopwafels en bananen. Ik 

realiseer me nog niet helemaal dat ik de Alpe d'HuZus, het zusje van de 'grote' Alpe d'HuZes die 
morgen plaatsvindt, zonder al te veel problemen heb volbracht. Natuurlijk, de klim was zwaar, ik 
voel me ook erg moe, maar ben niet steenkapot. Hoewel mijn voorbereiding kort was (2 maand-
jes), hebben de voorbereidingskilometers en de klimmetjes van de Lemelerberg, Holterberg en 
Posbank hun vruchten afgeworpen. Die heuveltjes zijn qua stijgingspercentages en zeker qua 
lengte op geen enkele manier te vergelijken met een Alpenreus van de buitencategorie, maar dat 

wist ik toen nog niet.' Yes, ik heb een echte Tour de France berg beklommen!! 
 
Alpe d’HuZes-koorts 
Tijdens mijn onbetaald verlof (oktober tot maart, zie nieuwsbriefeditie april 2011) is op mijn werk 
bij NOC*NSF de Alpe d'HuZes-koorts ontbrand. In de voorgaande edities hebben al wel enkele 
collega's meegedaan, maar dit jaar is het initiatief genomen om zowel een heren- als damesteam 
van NOC*NSF in te schrijven. De teams Tandje28 (www.tandje28.nl) en Femmes d’OlymPiek 
(www.femmesdolympiek) zijn geboren, elk met 9 kanjers. Zoals gezegd, de eerste maanden 
krijg ik weinig mee van al hun voorbereidings- en sponsorwervingsactiviteiten. Misschien maar 
goed ook, ik had wel iets anders aan mijn hoofd en genoot tevens van een boeiende verlofperiode. 
Als ik me op 1 maart weer op mijn werk meld, kan ik er niet meer omheen. Door het gehele 
gebouw hangen posters, onder E-mailberichten staan reminders en de ene na de andere blog 
schiet voorbij. In mijn bijpraatrondjes word ik gewezen op de spinninglessen, die 2 keer per week 
worden gegeven. "Misschien is dat ook wel iets voor jou!". Oh ja, ik heb de afgelopen maanden 
niet veel aan sport gedaan. Wellicht is aansluiting bij de (inmiddels) grote spinninggroep wel een 
goed idee. Zo'n groep motiveert beter dan een beetje aanrommelen in mijn eentje. 
 
De fiets op 
Ik ga behoorlijk kapot bij mijn eerste spinningles. Ik was even vergeten dat spinning niet hetzelfde 
is als een uurtje relaxt rondpeddelen op een hometrainer. Maar nu niet afhaken: volhouden! Het 

motto van Alpe d'HuZes Opgeven is geen optie schiet me meteen te binnen. Hoe toepasselijk! 
 
Ik krijg de smaak langzaam maar zeker te pakken. Al vrij snel wordt aangekondigd dat de 
spinninglessen worden afgebouwd. Het wordt immers mooi weer buiten en de avonden worden 
langer door de zomertijd. De fietsactiviteiten verplaatsen zich dus langzaam naar de buitenlucht. 
Doodzonde, want ik beschik niet over een racefiets. Ik ga dus maar eens op zoek. Ik stroop het 
internet (marktplaats en diverse forums) af, maar met mijn 2,07 meter en meer dan 110 kg aan 
gewicht is het zoeken naar een betaalbaar tweedehandsje geen doen. Dan maar eens kijken wat 
een nieuwe kost. 
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Ik win links en rechts wat advies in. "Je moet met jouw postuur er gewoon één op maat laten 
maken" hoor ik een aantal malen. Goed plan, maar al snel kom ik er achter dat dit aardig in de 
papieren gaat lopen. Prijzen vanaf 2.000 euro zijn me toch iets te gortig voor een opstapmodel en 

een activiteit waarvan ik nog niet zeker weet of ik het heel leuk ga vinden. En dan heb ik alleen 
nog maar een fiets. Pedalen, schoenen en een helm zijn ook nog handig! 
Ik geef de moed op, maar onder druk vanuit (vooral) het damesteam meld ik me begin april toch 
maar eens bij de plaatselijke fietsenboer. Deze raakt niet in paniek van mijn verhaal. "Kom maar 
eens in de bodyscan", aldus de vriendelijke eigenaar. "Dan kunnen we vast wel iets voor je 
betekenen". Een paar minuten later rollen er allerlei maten en afstellingen van de printer. 
Conclusie: een uur later heb ik een blitse KOGA besteld. "Binnen een week zit je op de racefiets", 

aldus de fietsenmaker, "Ik ga 'm helemaal voor je in orde maken". 
 
Fietsen is leuk 
De racefiets bevalt me vanaf het eerste moment. Vanuit huis (Amersfoort) vind ik al meteen mooie 
rondjes van één tot enkele uurtjes. Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei, Veluwe en de Randmeren 
liggen binnen handbereik. Ik kom op plaatsen en langs weggetjes waar ik anders nooit kwam. 60, 

80 of 100 kilometer, ik zie er al snel niet meer tegenop, zeker met de fantastische weersomstan-
digheden in april en mei. Tijdens de meivakantie pik ik de Sallandse Heuvelrug mee, terwijl mijn 
collega's zich tijdens een heus trainingskamp in het zweet werken in de Limburgse heuvels. 
Ondertussen verdiep ik me eens in de geschiedenis en het programma van Alpe d’HuZes 2011. 
Het evenement, dat volledig draait op vrijwilligers, is sinds 2006 gegroeid van 66 pionierende deel-
nemers tot ruim 4.000 dit jaar op 9 juni. Wat een logistieke operatie moet dat zijn! Ik hoor en lees 

van eerdere deelnemers dat het een bijzondere ervaring is om dit evenement bij te wonen. 
Deelname aan één van de teams van Alpe d'HuZes is niet meer mogelijk. Dat zou ook niet 
verstandig zijn, ik heb me niet of nauwelijks voorbereid. Het lijkt me echter ook heel leuk om mee 
te gaan als support voor mijn collega-teams. Ik heb inmiddels gelezen dat op de dag voorafgaand 
aan de d'HuZes de mogelijkheid bestaat voor supporters en familieleden om onder begeleiding de 
Alpe één keer te beklimmen. Ik houd deze mogelijkheid van de zogenaamde Alpe d'HuZus in 
gedachten. Als ik er straks toch ben... 
 
Le Bourg d'Oisans 
Maandagavond arriveer ik met de eerste collega's in het kleine slaperige dorpje aan de voet van de 
Alpe d'Huez. Vanuit het hotelletje kun je de bebouwing op de berg zien liggen. 21 bochten, ruim 13 
kilometer klimmen, gemiddelde stijging 9% en op 1850 meter hoogte. "Tijdens de klim heb je 
geen moment rust, het stijgt alleen maar", hoor ik ervaringsdeskundigen zeggen. Le Bourg en de 

wijde omgeving is inmiddels in bezit genomen door naar schatting 10.000 landgenoten. Alle hotels 
en campings zijn volgeboekt. Bij aankomst was mij het grote aantal fietsenmakers al opgevallen. 
De dagen daarna begrijp ik waarom. Nagenoeg iedereen wordt zenuwachtig van de berg en laat 
zijn of haar fiets ter plaatse nog aan een laatste check of reparatie onderwerpen. Een aantal 
collega's laat op dinsdag achter nog even een extra klein verzet tandje 29 monteren. Ik laat 
me overtuigen om dat ook te doen. Tijdens een klein tochtje rond een stuwmeer met een groepje 
collega's kan ik mijn nieuwe speeltje meteen uitproberen. De glooiingen op de route blijken veel 
pittiger dan in Nederland en mijn nieuwe kleinste verzetje bevalt me meteen prima! Daar ga ik 
geen spijt van krijgen. 
 
Dinsdagavond rijden we met de auto de berg op. Even kijken hoe ie echt is. Ik merk dat het naast 
en achter mij in de auto steeds stiller wordt. Dit loopt toch wel fors omhoog... Boven is het een 
gezellige boel. In het grote 'Palais des Sports' huist de organisatie, zijn diverse informatiepunten, 
kledingverkoop- en uitgiftepunten en kan in de grote sporthal een stevig avondmaal worden 
genuttigd. Wij schuiven aan in de rij voor het buffet. Aan lange eettafels maken we kennis met 
andere deelnemers. Iedereen heeft weer een eigen verhaal en motivatie om deel te nemen. 
 
Eén van de wanden van de sporthal is behangen met grote witte flappen met teksten. Uit 
nieuwsgierigheid loop ik er even langs. Het blijkt een Wall of Remembrance te zijn. Veel 
deelnemers eren familieleden, vrienden en/of collega's die strijden tegen kanker of hen door 

kanker zijn ontvallen. Dit valt me toch wel zwaar. 
Ik besluit om vrij snel door te lopen, maar het dringt wel tot me door dat ik deel uitmaak van een 
bijzonder evenement met een bijzondere sfeer. 
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Woensdag 
Het is slecht weer. Het regent al enkele dagen rond de Alpe. Om 11u30 
dienen de deelnemers aan de Alpe d'HuZus zich te melden bij de start. Ik 

koop op het laatste moment nog een paar waterdichte schoenhoezen. Als ik 
om 11u15 vanuit het hotel vertrek, wordt het langzaam droog. Gelukkig 
maar, ik schaar mezelf bij voorkeur tot de categorie 'mooiweerfietsers'. De 
directeur van KWF lost het startschot, waarna ik met 275 andere deelnemers 
begin aan een opwarmrondje door het dorp. Dan onder de startboog. 
Vervolgens een paar honderd meter, voordat de weg naar links afbuigt. Daar 
start de feitelijke klim. Ik schakel daar meteen maar terug naar mijn kleinste 

verzet. Ik zit vrij snel in een goed ritme. Niet te snel willen, de klim is nog erg 
lang. Ik tel de bochten af: 21, 20, 19... Ik zie al veel deelnemers stukgaan in 
het eerste deel van de beklimming. 
 

Het wordt steeds zwaarder, alles gaat langzaam pijn doen. Tussen bocht 7 en 6 moet ik me even 
herpakken. Maar al snel heb ik bocht 5 in het vizier en heb ik volledig zicht op het laatste deel van 

de klim. Nog best een stuk, maar ik weet het wel zeker: ik heb genoeg over, ik ga het halen!! 
Tussen bocht 2 en de finish ervaar ik de echte Tour de France beleving. Wat een mensen, wat een 
herrie, wat een support! Iedereen lijkt me persoonlijk te kennen. Toch handig zo'n naambordje aan 
het stuur van iedere deelnemer ;-). De laatste 300 meter naar de finish zijn licht dalend. Wat een 
genot na bijna 2 uur druk op de pedalen en benen. 
Het mooie van de Alpe d'HuZus is dat het voltooien van de klim voor iedereen ook meteen de 

finish is. Dit geeft een mooie dimensie aan deze middag. Morgen zal dat iets anders zijn, dan 
zullen de meeste deelnemers hun klim regelmatig herhalen. 
 
Afdalen 
"Ga je ook afdalen als je boven bent?", vroegen mijn collega's vanochtend. Stomme vraag. 
Natuurlijk wil ik die beloning na zo'n lange klim! Toch twijfel ik. Het regent namelijk. Ik weet dat 
de dunne bandjes dan minder grip hebben en de remmen een stuk minder werken. Als het 
vanmiddag nog steeds slecht weer is, is het misschien beter om geen risico te nemen. Het moet 
leuk blijven en mijn ondersteuning een dag later wordt ook nog op prijs gesteld. 
 
Een paar uur later suis ik met soms meer dan 60 km/u naar beneden. Het is mooi fietsweer 
geworden en het wegdek is volledig droog. Ruim 20 minuten later arriveer ik moe maar zeer 
voldaan bij het hotel. Mijn collega's zijn inmiddels druk in de weer met hun eigen fietsen. Kettingen 

smeren, banden op spanning, naambordjes monteren. De spanning stijgt. Eerder op de dag had 
men een leuke afleiding om mij te supporten, 
maar mijn klus zit erop. Althans voor vandaag. 
Morgen is het weer vroeg dag. Om 04u30 
starten de eersten. 
 
Ik trakteer mijzelf op een dikke ijsco. Die heb ik 
wel verdiend. Ik vraag collega's of zij ook 
interesse hebben. "Nee, vandaag niet", is het 
collectieve antwoord. Iedere gram extra ballast 
kan morgen tegen je werken... 
 
Donderdag: D-day 
Ik sta om half 5 bij de start, vlak voor het hotel. 
Wat een gaaf gezicht, al die fietsers met kleine 
lichtjes in de nacht. De berg is ook verlicht. In 
elke bocht staan honderden kaarsjes te 
flikkeren. Elk kaarsje heeft weer zijn eigen 
indrukwekkende verhaal of herinnering. 
 

Ik ga terug naar het hotel. Ik ontbijt met de 
collega's die ervoor gekozen hebben om iets 
later te starten. 
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In de teambespreking is gisteren 
afgesproken dat ik tot een uur of 11 
beneden blijf om bij het keerpunt voor 

een nieuwe klim alle extra afdaal-
kleding in ontvangst te nemen. 
Om half 7 ga ik naar mijn ochtend-
locatie en al snel ontmoet ik de eerste 
collega's die hun eerste klim en 
afdaling er al op hebben zitten. "Klim 
ging goed, afdaling is stervenskoud" is 

de algemene ochtendopinie. Maar 
enkele uren later breekt ook vandaag 
de zon door. Het wordt een mooie 
dag! 
 
Rond het middaguur rij ik naar boven. 

Een totaal andere uitdaging. 
De Alpe is natuurlijk afgezet voor het 
autoverkeer, maar op de landkaart in 
het hotel heb ik een smal bergpaadje 
ontdekt, waardoor ik volgens mij via 
de andere kant van de berg toch op 

de top moet kunnen komen. 
De hoteleigenaresse bevestigt dat dit 
kan. Ik waag de gok. Het pakt goed 
uit. Via een bijzonder spectaculaire 
weg met fraaie vergezichten, meld ik 
me een uur later bij de verzorgings-
post van de NOC*NSF-teams. Een 
aantal mensen staat hier al vanaf 4 
uur 's ochtends!! 
 
Met de regelmaat van de klok melden 
collega's zich aan de finish na hun 
zoveelste klim en rusten uit, tanken 

bij, laten zich masseren en bereiden 
zich voor op een nieuwe afdaling en 
klim. Aan het eind van de dag hebben 
3 collega's de Alpe 6 maal 
bedwongen! 
In totaal halen de 18 collega's meer 
dan 70 beklimmingen. 
Een eerste rekensom leidt tot de 
conclusie dat meer dan 42.000 euro 
bijeen is gefietst! 
 
Rond 8 uur 's avonds wordt in de 
live TV-uitzending het voorlopige 
eindbedrag van meer dan 
20 miljoen euro bekend gemaakt! 
Wat een fantastische bijdrage voor het KWF! 
Hulde voor de organisatie van Alpe d'HuZes en alle deelnemers! 
 
Ik hoor (en zie enkele dagen later zelf) dat de TV-uitzending indrukwekkend is. Maar het is net als 
bij sportwedstrijden: er live bij zijn en deel vanuit maken is nog veel specialer. Ik vond het mooi, 

enerverend, spannend, emotioneel, indrukwekkend en fantastisch om erbij geweest te zijn! Het 
was een week(je) om nooit meer te vergeten. Ik blijf ook lekker fietsen. Wellicht heb ik daar 
volgend jaar nog profijt van! 
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Samenvatting New Horizons 13-15 mei Amsterdam 
 

Door: Ellen van Arem de Haas 
 
De 9e New Horizons conferentie te Amsterdam werd bezocht door 96 patiëntenvertegenwoordigers 
van CML (Chronische Myeloïde Leukemie) en 41 van GIST, komende uit 48 landen in Afrika, Azië, 
Australië, Canada, Europa, Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten van Amerika. 
De conferentie werd geopend door Paul Dijkstra, voorzitter Stichting Contactgroep Leukemie en 
door Ton Jansen, vice-voorzitter Contactgroep GIST. 

 
Bevolkingsgebaseerde sterftecijfers 
 
Professor Peter Boyle, epidemioloog (wetenschapper gespecialiseerd in 
statistisch onderzoek naar het voorkomen van bepaalde ziektes en factoren die 
hierop van invloed zijn) aan het 'International Prevention Research Institute' te 

Lyon, Frankrijk, hield een gevatte lezing over het feit dat de internationale CML- 
en GIST-statistieken niet accuraat zijn omdat de doodsoorzaken en bijbehorende 
details niet goed worden bijgehouden in de diverse landen. 

Doorspekt met een flinke dosis droge Schotse humor gaf hij aan dat hierin patiëntenorganisaties 
een taak hebben om de statistieken verbeterd te krijgen. Als iemand in het midden van de 
nacht overlijdt in het ziekenhuis heeft de arts die de overlijdensverklaring invult niet altijd de juiste 
gegevens, en dan komt bijvoorbeeld doodsoorzaak GIST er niet in te staan. Zo weten we dat 
Glivec werkt, maar we zien internationaal helemaal geen verschillen in de statistieken voordat en 
nadat Glivec op de markt kwam. Er zijn patiënten die nu al 10 jaar lang leven dankzij Glivec, 
echter... de statistieken zijn niet veranderd. Een voorbeeld hiervan is een Europese studie die alle 
informatie van de diverse Europese kankerregistratiesystemen wilde samenbrengen, om zo de 
bevolkingsgebaseerde overlevingscijfers te kunnen berekenen. 
In bijvoorbeeld Denemarken, Estland, Finland worden deze cijfers in het hele land bijgehouden, 

maar de meeste landen hebben lokale registratiesystemen. Als je over kankeroverlevingscijfers in 
Frankrijk wil praten, zijn deze cijfers gebaseerd op de registratie in een paar departementen, welke 
slechts 3% van de gehele Franse bevolking bedragen. In Duitsland is alles gebaseerd op Sauerland 
en dat betekent 1.7% van de Duitse bevolking. Dat betekent dus een ernstige onderschatting van 
de kankersterftecijfers! 
 
Een fundamenteel probleem met bevolkingsgerelateerde kankerregistratiesystemen is dat GIST 
niet erkend wordt als een op zichzelf staande ziekte. Professor Boyle voegde toe dat er in 
Nederland daarentegen een grote verandering is gekomen in de erkenning van GIST, en dat in 
Nederland goede pathologische criteria gebruikt worden om de juiste diagnose te kunnen stellen. 
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ESMO- versus NCCN-richtlijnen voor GIST 
 
Dr. Paulo Casali, oncoloog aan het Istituto Tumori Milaan, Italië, legde de 

verschillen uit tussen de twee richtlijnen voor GIST, opgesteld door ESMO (European 
Society for Medical Oncology) en de NCCN (National Comprehensive Cancer Network, 
gebaseerd in de VS). Er zijn niet heel erg grote verschillen tussen beide richtlijnen, 
de bewoordingen komen over het algemeen overeen, maar als men met een centrum 
apart gaat praten krijg je verschillende antwoorden over bijvoorbeeld hoe lang men 
adjuvante therapie voorschrijft. Het komt dus voor dat een patiënt verschillende ziekenhuizen 
afgaat en verschillende antwoorden op specifieke vragen krijgt te horen. Of de ene patiënt krijgt 

adjuvante therapie voor 1 of voor 5 jaar, terwijl de andere patiënt met dezelfde soort diagnose in 
een ander ziekenhuis helemaal niets adjuvant krijgt. GIST-experts komen in grote lijnen met 
elkaar overeen in de richtlijnen, maar in de ogen van patiënten lijkt dat vaak niet zo te zijn. 
 
Klinische studies hebben te maken met de werkzaamheid, wat te maken heeft met de behandeling 
in ideale omstandigheden. Dat is iets anders dan de effectiviteit, dit heeft namelijk te maken met 

de behandeling gegeven aan echte patiënten. Richtlijnen gaan dus over bewijs, maar dàn moet je 
het gaan toepassen. Men kan niet verwachten dat de kwaliteit van het bewijsmateriaal in zeldzame 
vormen van kanker zoals GIST, hetzelfde is als bij veel voorkomende vormen van kanker. ESMO-
richtlijnen zijn daarom strenger dan die van NCCN voor wat betreft de doorverwijzing van 
patiënten: wij benadrukken dat de GIST-patiënt doorverwezen moet worden naar in GIST-
gespecialiseerde artsen. Het is zeer belangrijk dat richtlijnen niet gezien mogen worden als 

een studieboek of als een soort receptenboek 'Hoe behandel ik een GIST-patiënt?'. 
Dit moet overgelaten worden aan echte GIST-experts! 
 
In het Europa van vandaag wordt de werkzaamheid opnieuw beoordeeld door de gezondheidszorg 
in de verschillende landen. Dit is een groot probleem want zo krijg je verschillende oordelen over 
dezelfde ziekte. ESMO wil alle bestaande verschillen in richtlijnen opsporen door heel Europa en 
met elkaar in overeenstemming brengen. Aan het eind van 2011 worden de ESMO-richtlijnen 
herzien en begin 2012 verwacht men de publicatie van de bijgewerkte richtlijnen. Bovendien is 
ESMO uitgenodigd door NCCN om de Europese standpunten te presenteren. 
 
In de vragenronde sprong de vraag naar voren waarom er verschillende richtlijnen zijn. Dr. Blay 
legde uit dat je altijd verschillende richtlijnen zult blijven hebben, niet alleen in Europa, de VS, 
maar ook in China bijvoorbeeld. En dus ook in de vele individuele landen die bij Europa horen. 

Er volgde een opmerkelijk antwoord van Dr. Fletcher. Hij vertelde dat hij het geruststellend vindt 
dat we 2 grote richtlijnen hebben. De verschillen zijn klein, maar er zijn ook belangrijke punten 
waarover verschil van mening is. Vanuit zijn wetenschappelijk oogpunt ziet hij het zo dat er niet 
altijd een goed of een verkeerd antwoord is, er zijn subtiele verschillen en daar blijven ze over 
praten, dat is juist goed! 
Dr. Fletcher voegde daarna nog iets anders toe, het feit dat men weet dat de GIST mutatie-analyse  
uiterst belangrijk is. "We roepen dit al jaren, het is het centrale aspect bij zoveel mensen met deze 
ziekte. Is het dan niet totaal gestoord dat de mutatie-analyse niet altijd wordt gedaan? Ik vind dat 
gewoonweg ongelofelijk! Konden we dit alleen al snel duidelijk maken aan de diverse landen". 
Dr. Fletcher kreeg daarop een instemmend kort applaus van de aanwezigen in de zaal. 
Een Engelsman uit de zaal legde uit dat je in Engeland wel een mutatie-analyse kunt krijgen, maar 
dat je toch maar 400mg Glivec voorgeschreven krijgt, dus als je bij een bepaalde mutatie 800mg 
nodig hebt, krijg je dat in Engeland nog altijd niet. 
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Resistentie voor medicatie voorkomen 
 
Prof. Jean-Yves Blay, oncoloog Centre Léon Bérard Lyon, Frankrijk, vertelde over 

het feit dat in geval van GIST-uitzaaiingen of bij niet-opereerbare GIST, 50% van 
deze GISTen na ongeveer 2 jaar resistent worden voor therapie. 
In Frankrijk wonen 60 miljoen volwassenen en 20% van hen (dus 12 miljoen) leven 
onmerkbaar met (een) micro-GIST(en), waarvan slechts een klein percentage 
uitgroeit tot een kwaadaardige GIST. 
 
Het uitsnijden van de tumor(en), en met ruime marges, verdient de voorkeur als echt genezende 

behandeling. Hierbij kan het noodzakelijk zijn dat organen in de buurt van de tumor ook (deels) 
weggenomen moeten worden. Zelfs bij een goed geslaagde operatie kan het bij een bepaalde 
groep patiënten (met een terugvalrisico van meer dan 30%) nodig zijn om imatinib voor te 
schrijven om de terugkeer van de tumor te vertragen (dit heeft echter geen zin bij PDGFRA D842V 
mutaties). 
 

Om terugval te voorkomen moet er ook gelet worden op het op gezette tijden trouw innemen van 
de medicatie. Soms kan in geval van resistentie een combinatie van een aantal medicijnen 
overwogen worden (bijv. everolimus, PKC412, sunitinib, nilotinib, doxorubicin). Of als de adjuvante 
therapie met imatinib gestopt is en de tumor groeit na verloop van tijd, dan kan vaak weer 
opnieuw imatinib geslikt gaan worden, mèt succes. 
In geval van een Exon 9 mutatie wordt 800mg imatinib per dag aangeraden. 

 
Dr. Peter Reichardt voegde toe dat bij het optreden van een te hoge giftigheid in het lichaam, er 
gezocht wordt naar een lagere dosis, bijvoorbeeld 600mg, of toch weer 400mg imatinib. Soms is 
dat het enige dat men kan doen en kan de patiënt daar toch een beetje op 'vooruit'. 

 
Vooruitgang in het GIST-onderzoek 
 
Prof. Jonathan Fletcher, (paediatrisch) oncoloog, en 
patholoog Brigham and Women's Hospital Boston, VS, legde 
uit dat als je naar de wereldbevolking kijkt zelfs 30% van alle 
mensen met een mini-GIST leeft (kleiner dan 1 cm). De 
meeste van deze mini-GISTen verdwijnen vanzelf zonder dat je 
er ooit echt iets van merkt! Deze piepkleine tumortjes hebben 

eenzelfde mutatiepatroon als grote kwaadaardige GISTen, 
maar er is dus nog het een en ander meer nodig om van een 
mini-GIST in een kwaadaardige GIST te kunnen veranderen. 
Ondanks KIT- en PDGFRA-mutaties hebben micro-GISTen dus 
moeite met groeien en zijn er bijkomende genmutaties nodig 
om een GIST-kanker te worden. 
 
Imatinib- and sunitinib-resistentiemechanismen zijn 

ongelijksoortig (heterogeen). Er is voorlopig bewijs gevonden dat medicijnresistente mutaties zich 
al kunnen ontwikkelen vóórdat er met de behandeling van GIST gestart wordt. 
 
HSP90 is momenteel een grote belofte in het laboratorium omdat het een belangrijke 
sleutelrol vervult, het fungeert als een soort huismeester bij de signaaloverdracht in de 
gemuteerde cellen. Om te overleven hebben KIT-mutaties HSP90 nodig, dat dus een super 
chaperone complex vormt met o.a. CDC37. Het in reageerbuistesten aanvallen van CDC37 lijkt 
veelbelovend omdat dit aanhoudend het oncogene KIT vernietigt. Optimale medicijnen zijn nog 
niet beschikbaar. 
 
Nieuwe richtingen in het onderzoek zijn diverse strategieën ter vernietiging van imatinib-resistente 
KIT/PDGFRA bij GIST, zoals: 
 meer selectieve, meer doeltreffende HSP90-remmers 
 combinatie van imatinib + een HSP90-remmer 
 HDAC-remmers (kunnen tumorcellen doden), met of zonder imatinib. 

Nieuwsbrief juli 2011 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 22 

Behandeling van behandelingsresistente GIST 
 
Professor Peter Reichardt, oncoloog Helios Klinikum Bad 

Saarow, Duitsland, zette uiteen dat hij, als de tumor blijkt te groeien 
eerst een aantal zaken gaat checken, zoals: is de groei van de GIST 
aangetoond, is de histologie (weefsel) bevestigd, hoe zit het met de 
therapietrouw? 
Hij vraagt niet aan zijn patiënten "Neem jij altijd je medicatie in?" 
want dan is het antwoord steevast braaf "Ja". Hij vraagt echter: 
"Hoe vaak ben jij vergeten in te nemen?", dan kan er een heel ander 

antwoord komen. Zo belangrijk is therapietrouw! 
 

Ook legde Professor Reichardt uit dat als de GIST weer de kop opsteekt, het zelden ineens een 
spoedgeval is, en dat er niet direct gestopt moet worden met Glivec, en niet van de ene op de 
andere dag Sutent geslikt moet gaan worden. Ten eerste kan men niet direct op iets anders 
overstappen vanwege de mate van giftigheid, en ten tweede is het de vraag of het wel nodig is om 

van medicijn te veranderen. In de meeste gevallen kan de patiënt toch doorgaan met imatinib, dus 
zelfs bij progressie van de tumor. 
 
De standaardbenadering volgens de ESMO-richtlijnen is dat in geval van het trouw innemen van 
400mg imatinib/dag, de dosis verhoogd kan worden naar 800mg/dag (uitgezonderd bij mutaties 
die hiervoor ongevoelig zijn). De verklaring dat dit werkt kan zijn omdat het een Exon 9 mutatie 

betreft, of omdat de imatinib-bloedspiegel te laag was (dus te weinig opname van imatinib in het 
bloed). Dit laatste kan eventueel getest worden als er bijvoorbeeld ongewone bijwerkingen zijn, of 
als er gedacht wordt aan de interactie van imatinib met andere medicijnen die de patiënt slikt. 
 
In sommige gevallen kan ervoor gekozen worden om de groeiende tumor chirurgisch aan te 
pakken, of met RFA (Radio Frequency Ablation; verhitting van de tumor, kan alleen als er minder 
dan 5 tumortjes zijn, en deze moeten kleiner dan 5cm zijn), of embolisatie (inspuiten van Lipiodol-
deeltjes die de bloedtoevoer naar de tumor blokkeren), of chemoembolisatie (het inspuiten van 
antikankermedicatie direct in de tumor). Dit zijn nog steeds geen standaardbehandelingen omdat 
er nog te weinig over bekend is. Naderhand wordt de behandeling met imatinib voortgezet. Er kan 
tijd mee gewonnen worden, maar de verwachting is dat de tumor toch weer zal gaan aangroeien. 
 
De ESMO-richtlijnen stellen dat in geval van progressie of intolerantie voor imatinib, het standaard 

tweedelijns middel sunitinib is. Als sunitinib niet (meer) werkt, wordt aangeraden de patiënt met 
GIST-metastasen te laten deelnemen aan een klinische studie waarin nieuwe medicatie uitgetest 
wordt. Professor Reichardt liet op het grote scherm de voorbeelden zien: nilotinib (recent gestopt), 
IPI-504 (gestopt vanwege te hoge giftigheid), masatinib, sorafenib (formele trial niet beschikbaar), 
regorafenib (fase III op dit moment gaande), combinaties (nog geen gerandomiseerde studies), of 
continuering van de TKI (Tyrosine Kinase Inhibitor, zoals imatinib) want als er niets anders voor 
deze patiënten is, kan men vaak de imatinib-medicatie toch voortzetten. Onder het motto 'beter 
iets dan niets'. Wordt de standaarddosis niet goed verdragen, dan kan gekozen worden voor een 
dosisverlaging. 
 
Er ontstond een interessante korte discussie over het recent stopzetten van de nilotinib-studie. 
Sommige deelnemende patiënten echter hebben duidelijk baat bij nilotinib (Tasigna), en zij zullen 
ondanks het afbreken van de studie toch in staat worden gesteld het middel te blijven slikken, 
zolang dat zij het nodig hebben. Fabrikant Novartis heeft echter nog andere middelen in de 
'toverhoed', die mogelijk bij GIST ingezet kunnen gaan worden, zoals Vatalinib (ontwikkeling 
Novartis in samenwerking met Bayer Schering). 
 
Op de vraag uit het publiek of levertransplantaties bij GIST-patiënten met uitgezaaide GISTen in 
de lever een optie is (dit naar aanleiding van zo'n levertransplantatie bij een Braziliaanse GIST-
patiënt in 2011), antwoordde Prof. Reichardt dat dit slechts enkele malen gedaan is in de wereld, 

maar dat de GIST zich in de nieuwe lever weer gaat uitzaaien, omdat de ziekte niet alleen in de 
lever zit. In Duitsland is het daarom verboden om een leverdonatie, in geval van uitgezaaide GIST 
in de lever, voor een GIST-patiënt te gebruiken. 
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Op de laatste ochtend bezocht de Contactgroep GIST (CGG) 
diverse 'marktplaatsen': een aantal patiëntenorganisaties 
hadden ieder een kleine stand voor CML of GIST. We kregen 
uitleg wat er door hen in hun land ondernomen wordt. 
Leerzaam en vooral heel leuk! Vele heel kleine organisaties 
vertegenwoordigen CML èn GIST. Petje af voor deze pioniers 
in o.a. het Midden-Oosten, Azië, en Afrika (foto rechts). 
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(foto boven) Luisteren naar PAWS-GIST, de 
organisatie voor tieners met GIST, onderdeel van 
GIST Support U.K. Extra interessant vanwege een 
jong CGG-lid in Nederland, hij kreeg de zeldzame 
diagnose op zijn 14e (zie zijn verhaal op blz. 6-7). 

(foto links) de ene zaalhelft tijdens de afsluitingsceremonie 

(foto onder) Interessante sessie met Roger 
Wilson van Sarcoma U.K. over het beoordelen 
van de waarde van innovatieve behandelingen 

(onder van links naar rechts: Ellen (CGG) Jayne (PAWS-GIST) 
Gonny (CGG) Ton (CGG) Judith (GIST Support UK) Kris (CGG) 
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Stichting Een gift voor GIST 
 

Door: Sonja Adriaansz 
 

In januari 2011 heb ik met hulp van lieve vrienden de stichting 'Een gift 
voor GIST' opgericht. Het doel van de stichting is geld inzamelen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de ongrijpbare kankersoort GIST. 
Ik heb de stichting opgericht ter herinnering aan mijn partner, 
Roy Vliegendhart. In september 2009 werd bij hem GIST geconstateerd 

en op 30 juli 2010 is hij hieraan overleden. 
 

Het begon in mei 2009 Roy had moeite met plassen. Hij dronk ongeveer 2 liter vocht op een dag, 
maar dat kwam er bij lange na niet uit. Hij had constant een vol gevoel. De huisarts heeft hem 
toen gekatheteriseerd. Dat was een grote opluchting. In juli gingen we 2 weken op vakantie in de 
Provence in Frankrijk en we hebben daar een heerlijke tijd gehad. Tijdens die vakantie merkte ik 
dat Roy minder ging eten. Als we op een terras zaten en ik een ijscoupe bestelde, nam Roy ook een 

ijsje om mij te plezieren, niet omdat hij er zelf ook trek in had. Roy mocht wel een paar kilootjes 
afvallen, dus sloeg ik er verder geen acht op. Toen we van vakantie terugkwamen ging Roy steeds 
minder eten. Het was echt opvallend. Ik ging zelfs kleinere hoeveelheden koken. Ook kon Roy zich 
opeens ontzettend beroerd voelen. Hij wilde dan alleen maar op bed liggen. 
 

Na enig aandringen maakte hij een afspraak bij de huisarts. Zij kon niets vinden en raadde aan om 

een echo te laten maken. Op vrijdagmiddag waren we bij de huisarts en op maandagochtend kon 
de echo gemaakt worden. Op dinsdag konden we de huisarts bellen voor de uitslag. Nadat de echo 
gemaakt was kregen we te horen dat ze niet goed konden zien wat het was en dat er een CT-scan 
gemaakt moest worden. Dat gebeurde nog diezelfde middag en na afloop terwijl we nog in de 
wachtruimte zaten werd ons verteld dat een arts naar de scan had gekeken. 
Er was contact geweest met onze huisarts en we konden meteen terecht voor de uitslag. 
Op dat moment weet je eigenlijk al dat er iets goed mis is. 
De huisarts vertelde dat er een groot proces in Roy's onderbuik gaande was en dat er een sterk 
vermoeden was dat het kwaadaardig was. Roy reageerde met oké, dat is nu zo en wat kunnen we 
er aan doen, wat is de volgende stap? Roy wilde uit praktische overwegingen dat de onderzoeken 
in het ziekenhuis in Zoetermeer (onze woonplaats) zouden gebeuren. Het was toen 24 augustus. 
Op 2 september konden we bij de internist terecht. De rest van de dag hebben we verslagen op de 
bank gezeten. In de avond kwamen we erachter dat 2 september nog ver weg was. Die nacht was 

warm en zwoel. We hebben geen oog dicht gedaan. 
 
De volgende dag belde Roy met de huisarts om te vragen of de afspraak bij de internist vervroegd 
kon worden. Dezelfde middag werd Roy opgenomen, zodat in een korte tijd alle onderzoeken 
gedaan konden worden. Er werd o.a. een stukje weefsel weggenomen. Op het moment dat de arts 
het in een buisje deed viel het uit elkaar. De derde keer had hij een goed stukje. Roy begon zich 
meer zorgen te maken want hij had het vermoeden dat het uit elkaar vallen van het weefsel geen 
goed teken was. Na het inlichten van familie en vrienden kwam heel snel een constante stroom op 
gang van lieve en mooie kaarten, mailtjes, bloemen, telefoontjes en bezoekjes. Hartverwarmend 
en zo ontroerend! Geweldig zoals heel veel mensen met ons meeleefden. 
De afspraak van 2 september bij de internist bleef staan, nu voor de uitslag. Wij hadden het gevoel 
voor op schema te liggen. Die ochtend kregen we te horen dat Roy in zijn buikholte 
uitgezaaide GIST had. Op de CT-scan zagen we één groot grijs vlak met daarin een paar donkere 
uitstulpingen. Wij dachten dat die uitstulpingen de tumoren waren. Niets was minder waar, het 
grote grijze vlak was één en al tumor en drukte op zijn blaas. Zo werd het ons duidelijk waarom 
Roy moeite met plassen had gehad. Eenmaal thuis ben ik op internet gaan zoeken en kwam ik op 
de website van de patiëntenvereniging. Daar las ik hoe zeldzaam GIST is, dat het nog zeldzamer is 
als het in de buikholte zit en dat in 2% van de gevallen de medicijnen niet aanslaan. Bij dat laatste 
dacht ik: "het zal toch niet"... Die gedachte heb ik direct weggedrukt, ik maande mijzelf om positief 
te denken. 

Dezelfde week konden we in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) terecht bij Prof.dr. 
Gelderblom. Van hem hoorden we dat er een onderzoek gestart was met nilotinib (Tasigna), een 
medicijn waar hoge verwachtingen van waren en dat in 90% van de gevallen zou aanslaan. 
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Er volgden nog meer onderzoeken en uiteindelijk had de computer bepaald dat Roy nilotinib zou 
krijgen. Wij waren helemaal blij; dit zou het zijn. 
Het regime van het innemen van de medicijnen hebben we als zwaar ervaren. Tweemaal 

daags 2 uur na het eten met tussenpozen van 12 uur. Om 06u00 ontbijten, 2 uur wachten, 
medicijnen innemen, 1 uur na het innemen niet eten en drinken, zorgen dat we om 18u00 gegeten 
hadden, 2 uur wachten en weer medicijnen innemen. Maar goed, je weet waarvoor je het doet. 
Met Roy ging het niet beter en we dachten dat het van de bijwerkingen kwam. Hij was nergens toe 
in staat. Hij kon geen daglicht verdragen, hij lag de hele dag met een oogmasker op. Hij kon niet 
meer lezen of TV-kijken, zelfs niet meer denken. Hij had geen eetlust en werd al misselijk bij de 
gedachte aan eten. Toen het steeds slechter ging heb ik contact met het ziekenhuis opgenomen. 

We konden snel terecht. Dit was niet de laatste keer dat we tussendoor op de poli kwamen. Er werd 
een CT-scan gemaakt, de uitslag was niet best. De tumoren waren met 20% gegroeid. Prof. 
Gelderblom gaf aan dat Roy tot de 10% behoorde waarbij het medicijn niet aanslaat. Niet getreurd; 
er waren nog andere mogelijkheden. Roy moest direct stoppen met nilotinib en de volgende dag, 
28 oktober, begon hij met sunitinib (Sutent). Hij moest dit 4 weken slikken, 2 weken stoppen, 4 
weken slikken, enz. De verandering was spectaculair! Na 1 dag voelde hij zich zó goed. Hij 

had nergens last van en wilde weer gaan werken. Iedereen was ontzettend opgelucht, 
Prof. Gelderblom niet het minst. Het ging goed totdat de stopweken ingingen. Direct 
kwamen alle klachten weer terug en kon Roy niets meer. Meteen gebeld en nog dezelfde dag zaten 
we op de poli. De dosering werd aangepast maar Roy heeft zich nooit meer zo goed gevoeld. De 
uitslag van de scans waren niet hoopgevend, 2 tumoren gekrompen, 6 gegroeid en 2 nieuwe erbij. 
Roy kreeg steeds meer last van de bijwerkingen. Uiteindelijk met sunitinib gestopt en met imatinib 

(Glivec) begonnen. Direct kwamen alle klachten weer terug en Roy ging zienderogen achteruit. Het 
was in de periode van Hemelvaartsdag en ik kon geen arts bereiken. 
 

Op internet zocht ik naar informatie en daar las ik alleen enthousiaste verhalen over Glivec. Ik werd 
er opstandig en agressief van want bij Roy werkte het niet. Weer naar het ziekenhuis. Toen 
kregen we de mededeling dat Roy waarschijnlijk tot het kleine percentage van GIST-patiënten 
behoort bij wie de medicijnen niet werken. Dus toch... Dit was de zoveelste tegenvaller. Binnen het 

jaar begon Roy met het laatste medicijn, sorafenib (Nexavar). In tegenstelling tot Jeroen Pit (GIST 
Nieuwsbrief januari 2011) hebben wij gelukkig geen strijd hoeven voeren om dit medicijn te 
krijgen. Prof. Gelderblom kwam hier zelf mee. Roy ging steeds verder achteruit. Hij kwam niet 
verder dan de tuin. Zijn 'uitjes' waren de bezoeken aan de huisarts en het ziekenhuis. 
 

Het was in mei 2010 toen Roy zich afvroeg wat hij in zijn 
leven betekend heeft. Iedereen die hem gekend heeft zal 

het met mij eens zijn als ik zeg dat alleen al door wie hij 
was, hij héél véél voor mensen betekend heeft. Ik vroeg 
hem of hij een stichting wilde oprichten. 
Dat was inderdaad wat hij wilde. Roy was te ziek om de 
stichting zelf vorm te geven. Op 30 juli 2010 is hij 
overleden, nog geen jaar na de diagnose. 
 

Ik realiseer mij dat het voor patiënten en hun naasten geen 
opbeurend verhaal is. Roy heeft veel moeten meemaken. Het was 
een aaneenschakeling van tegenvallers. Roy was heel bescheiden 
en had veel voor anderen over. Hij heeft er geen baat meer bij, 
maar hij had zeker gewild dat andere mensen niet hetzelfde 
hoeven mee te maken. Om dit te bereiken is wetenschappelijk 

onderzoek nodig. Wetenschappelijk onderzoek kost tijd en 
vooral ook geld, veel geld. Daarom heb ik geen ogenblik 
geaarzeld om Roys wens te verwezenlijken, en zo werd de 
Stichting Een gift voor GIST geboren. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit mensen die er allemaal een baan of een bedrijf naast hebben. Dat geldt ook 
voor de vele vrijwilligers die meehelpen. Door al deze mensen wordt keihard gewerkt aan het 

organiseren van evenementen om geld in te zamelen. Het eerstvolgende evenement is een 
yogamarathon op zaterdag 3 september in Zoetermeer. Kijk op www.eengiftvoorgist.nl 
voor meer informatie over de stichting en de yogamarathon. 
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DELTA 
Ride for the Roses 
 

Door: Manon de Vos - van 
          Leemput 
 
Zenuwachtig ben ik. In een 
vlaag van verstandsverbijstering 

heb ik mij ingeschreven om te 
gaan fietsen. Weliswaar voor 
een goed doel, maar toch, ik 
krijg er buikpijn van! Niet dat ik 
niet kan fietsen, een rondje rond 
het dorp en in de omgeving kost 
mij geen moeite, maar 50 km, 

wat heb ik gedaan?! "Kom op, je 
bent sterk, je kunt bergen 
verzetten, je hebt fietsbenen". 
Wie hou ik voor de gek? Het was 

misschien 10 jaar geleden zo, maar nu als ik in de spiegel kijk, zie ik geen fietsspieren en al 
helemaal geen spieren op mijn achterwerk. De datum 11 juni kruipt dichterbij en ik krijg het 

Spaans benauwd. De mailtjes van Gonny en Jack vliegen voorbij op mijn beeldschermpje. "Heb jij 
er ook zo'n zin in?" Natuurlijk heb ik er zin in, maar... 50 km waar ben ik aan begonnen? De avond 
ervoor komt de regen met bakken uit de hemel, als het zo door blijft gaan kan ik beter mijn 
rubberen bootje pakken in plaats van mijn fiets. Weken prachtig weer gehad en nu herfst? "Meneer 
Paulusma, waar blijft de zon?". Onze zoon staat naar me te kijken, hij vertrekt morgen naar Baarn 
en laat me ook al in de steek, maar ach, ik ben blij voor hem. Zijn ploeg gaat lekker naar de 
landelijke scoutingwedstrijden. Drie dagen geen zeurende moeder om hem heen. "Mam ga jij nu 
maar lekker fietsen voor het goede doel, ik weet dat je het kan". De lieverd, hij moest eens weten! 
 
Bliep, bliep, een doordringende toon pijnigt mijn oren. Wat een rot geluid 's morgens om 6 uur, is 
er brand mensen, wat is er aan de hand? Suf realiseer ik mij dat het 11 juni is. Wat voor weer is 
het buiten? Ik struikel bijna over onze kat die ook niet snapt waarom het vrouwtje zo vroeg wakker 
is. Verdorie, het regent nog steeds! Jan is al beneden en Vincent ook, hij wordt om 7 uur al 
opgehaald en zit lekker zijn 2 gekookte eitjes op te smullen. Een golf van misselijkheid overvalt 
me; eieren op de vroege morgen, geef mij maar eerst een kop koffie met een plak ontbijtkoek. 
"Goedemorgen mama, 
heb je er zin in?" zegt 
Vincent met een brede 
glimlach op zijn 
gezicht. 

Je zou hem toch wat 
aandoen. Ik ben geen 
ochtendmens. Jan 
begrijpt het helemaal 
en laat me verstandig 
met rust. 

 
Aangezien het amper 
10º is, gaat mijn korte 
broek en topje terug 
de kast in. Regenpak 
boven water, lange broek, fleecetrui. Maar ik weiger om sokken aan te doen. Lekker met blote 
voeten in de sandalen (en ik heb toch koude voeten gehad...)! Nu nog proberen om mijn haar in 

de plooi te krijgen, maar wat voor nut heeft het eigenlijk? Het regent buiten, maar ik blijf toch nog 
een beetje ijdel, dat haar moet goed zitten. Waterproof mascara, want het is toch geen gezicht als 
je met zwart omringde ogen aan de start verschijnt! 
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Beneden aan de trap staat Jan ongeduldig te wachten. 
"Vrouwen..." hoor ik hem mompelen. Het is tijd om te 
vertrekken.  Jan heeft de fietsen op het rek geplaatst en we 

gaan richting Terneuzen om mijn zus op te halen, zij neemt 
de plaats in van Vincent. Lief van Chantal! We komen bij 
haar huis aan, ze staat al te wachten. Haar man vraagt "En 
Manon, ben je er klaar voor?". "Ja hoor lieve schoonbroer". 
Grrrr, als nog iemand die vraag aan me stelt dan komt er 
echt stoom uit mijn oortjes hoor! Zuslief zwijgt, zij weet hoe 
ik in elkaar steek, hahaha! Fiets op het rek en we 

vertrekken richting Goes. 
 
Muziek van Vincent aan en even later zit ik warempel 
luidkeels mee te zingen met de Toppers en met andere 
popsterren waarvan ik de naam niet ken! Ik word vrolijk 
van muziek en plots breekt het zonnetje door. Helemaal 

gelukkig, zie je wel...het komt allemaal goed! Rond 10 uur 
komen we aan in Goes. Wat een drukte, vrij vlot kunnen we 

de auto parkeren, er is plaats genoeg. Fietsen eraf en richting de Zeelandhallen waar we Jack en 
Gonny met hun partners zullen gaan ontmoeten. Makkelijker gezegd dan gedaan. Wat een 
mensen, help waar zitten jullie? GSM uit mijn tas gevist, even bellen. Krijg een vriendelijke meneer 
aan de lijn. "Leuk dat je belt Manon, maar ik ken geen Jack en daar spreek je ook niet mee". Wat 

is dit nu weer, verkeerd nummer ingedrukt. Zeg tegen Jan, probeer jij het ook eens: "Hé leuk dat 
je belt Jan, maar ik ken geen Jack, zojuist heeft ook al een Manon gebeld, jullie hebben echt geen 
goed nummer". Foutje, bedankt! Gelukkig is Gonny de reddende engel, zij belt mij op en 2 
minuten later kunnen we Jack, Elly, Gonny en Leon van harte welkom heten! Gonny haalt de 
gloednieuwe Contactgroep GIST polo's tevoorschijn, en met ons logo en deelnemersnummer op de 
rug zetten we koers naar het startpunt voor de deelnemers die de 50 km gaan rijden. 
 
Langs de speaker rijdende haalt Jan het in zijn hoofd om die arme man zowat de microfoon uit zijn 
handen te graaien. Warempel lukt het hem om een gesprekje aan te knopen, om vervolgens Jack 
het woord te geven. Mooie reclame voor onze Contactgroep GIST, dat heb je goed gedaan meneer 
de voorzitter! 
 
In de stroom meegaande staan we klaar om te vertrekken, maar eerst moet ik nog een brok 

emotie wegslikken. Hoog bovenin een hoogwerker wordt 'The Rose' gezongen. Wetende dat ik dit 
lied zelf heb gezongen tijdens de afscheidsdienst van mijn moeder, flitst er van alles door me 
heen. Weet je meteen weer dat we hier niet alleen voor ons plezier staan, maar ook om stil te 
staan bij al onze 
lotgenoten die we 
verloren hebben, en 
aan diegenen die nog 
dagelijks het hoofd 
moeten bieden aan 
GIST, en al die andere 
vormen van kanker. 
Zo, en nu fiets met die 
beentjes! Wederom is 
Jan de clown van de 
groep. Aangezien 
onder elk rugnummer 
de naam staat 
vermeld, roept hij te 
pas en te onpas de 
namen van de voorbij flitsende fietsers. Menig vrouw draait zich om en trakteert mijn mannetje op 

een glimlach, een grap, of een chagrijnig gezicht. Ook hoor je: "Ik ken die man niet hoor, wie is 
dat?". Ook krijgt Jan met regelmaat een koekje van eigen deeg en roepen ze zijn naam terug. 
Hilariteit alom! That's the spirit; het moet gewoon een gezellige dag worden met z'n allen. 
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Ineens komt de regen met bakken uit de hemel vallen 
in Colijnsplaat, we duiken met z'n allen een café in en 
we blijken niet de enigen die komen schuilen. We 

wachten lang op onze thee, koffie, warme chocomel 
en appelgebak, maar dat vinden wij helemaal niet 
erg. Ik heb toch zo'n koude voeten! 
Op een gegeven moment pakken wij zelf onze punt 
appelgebak, spuiten de slagroom er royaal op, vooral 
Gonny die de spuitbus met slagroom niet meer af wil 
geven, en smikkelen maar! Enigst minpuntje; mijn 

stuk appelgebak is nog half bevroren! 
Hier hebben ze nou net geen rekening mee gehouden, 
volle bak, opa en oma opgescharreld, dochterlief ziet 
het niet meer zitten, en moeder van de zaak is 
overwerkt! Maar gelachen dat we hebben! 
 

Als we weer op onze stalen ros klimmen breekt de 
zon weer voorzichtig door. Op naar de volgende 
stop: Wissekerke. Daar aangekomen eten we 
onze boterhammetjes en sommigen steken een 
uitsmijter tussen hun kiezen. De fietsen worden 
een beetje opgeladen. Jan heeft mijn oplader 

achtergelaten in de auto. "Een beetje dom" zou 
Maxima gezegd hebben, haha! Ik knijp 'm 
stiekem, stel je voor dat mijn accuplaat zou 
vallen, dan heb je echt een probleem hoor, dan 
word je fiets een blok beton die niet meer vooruit 
te krijgen is. 
 
Met de laatste 25 km voor de boeg werkt het 
weer helaas niet mee. Vlagen met veel wind en af 
en toe een fikse bui. We trekken verscheidene keren onze regenkleding aan en weer uit, en weer 

aan. Totdat Jack het helemaal heeft gehad en vrolijk opmerkt: 
"Mensen, we zitten aan de goede kant van de bui, ik trek mijn 
regenkleding niet meer aan!" en warempel, we zien geen 

regen meer. Onderweg babbelen we veel met elkaar, en ook 
met Jack heb ik een leuk gesprek, over onze groep natuurlijk, 
onze leden, de medicatie, en uiteraard over de ontwikkelingen 
die in een rap tempo elkaar opvolgen. We zijn zo aan het 
kletsen dat we ongemerkt geen oog meer hebben voor de 
mooie natuur. 
 
De laatste kilometers vliegen voorbij totdat we opeens een 
oudere heer tegenkomen met de fiets aan de hand. Platte 
band. Waarom heeft niemand een helpende hand uitgestoken? 
We knijpen allemaal stevig onze handremmen in. Dit kan toch 
niet, hij blijkt een man van 73 te zijn die heel recent een 3-
voudige bypass heeft gehad, met als complicatie een 
gescheurde hartwand. Je zou voor minder in je remmen 
knijpen! Hup, de bandenplakspullen uit de tas, mijn mannetje 
gaat aan de slag en repareert in een mum van tijd de band! 
Iedereen weer blij en de rit kan vervolgd worden. Ik vind het 
wel schrijnend dat deze meneer niet eerder geholpen werd; 
organisatie toch een minpuntje hoor! 
Met de stal in het zicht en mijn accu bijna plat, persen we de 

laatste kilometers uit onze benen. Mijn achterste begint nu 
toch te protesteren en mijn benen voelen loodzwaar, 
waarschijnlijk omdat we even gestopt waren. 
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Opeens doemen voor ons de Zeelandhallen op en met het woord Finish op onze netvliezen 
gebrand halen we de 50 kilometer! Met een heerlijk gevoel de fiets afstappen en dan horen wij dat 
er maar liefst 4160 deelnemers aan deze dag hebben deelgenomen. Een recordopbrengst voor 

KWF Kankerbestrijding van maar liefst € 109.607,=. Ik roep tegen mijn fietsmaatjes: "Volgend 
jaar weer van de partij!!!". 
 

Fietsmaatjes Gonny en Leon, Elly en Jack, bedankt dat jullie met mij deze tocht wilden 
maken. Voor mij een overwinning tegen GIST en dat zal voor jullie ook zeker gelden. 

Dank je wel Chantal, lieve zus van me, en natuurlijk mijn eigen mannetje Jan, 
na 10 jaar staan we hier toch mooi, dat hadden velen nooit gedacht, inclusief ikzelf! 

Bedankt pap en mam, dat jullie mij gevormd hebben tot wie ik ben!  
Deze 50 km is ook voor jullie, in mijn gedachten waren jullie erbij! 

Lieve lotgenoten, geef de moed nooit op, hoe zwaar het ook is: 
Laat de deur naar de hoop altijd wijdopen staan! 

 
 

♫ ♪   ZINGEN VOOR JE LEVEN IN FRANKRIJK MET DICK EN CLARIE DOOMS   ♪♫ 
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Dick Dooms vertelt: "Op donderdag vertrokken Clarie en ik vanuit Zeeland naar Eindhoven, 
want daar was de opstapplaats voor de tiendaagse reis naar Le Mas Blanc in de Ardêche. De 
reis was door Heleen van der Heul uit Almere georganiseerd, deze droom van haar kwam na 
jaren eindelijk uit. Met 17 deelnemers gingen wij op weg om te Zingen voor ons Leven, in 
Frankrijk! Je moet er bij zijn om te ervaren wat het in het echt allemaal voorstelt. We begonnen 
al met zingen in de bus! 's Avonds kwamen we aan op onze bestemming, en een tijdje later 
stonden we in een prachtige tuin, waar spontaan gedanst werd op een stukje draaiorgelmuziek. 
Iedereen was enthousiast en had er zin in. Dagenlang genieten met z'n allen! 
 
Samen zingen! We zongen er elke dag op los alsof we nooit iets anders hadden gedaan. Aan 

het slot van de dinsdag brachten wij de klassieker van Ramses Shaffy 'Zing-vecht-huil-bid-lach-
werk-en-bewonder'. De stukken vlogen er vanaf! 's Avonds tijdens het diner keuvelden we erop 
los. Weer een dag met een divers aanbod van activiteiten gehad, en de individuele sessies 
werden zeer gewaardeerd. We zijn voor de gezelligheid ook naar de lokale markt geweest die 
dag, en het avondeten hebben we later zelf verzorgd met de inkopen van de markt. De Franse 
wijnboer Patrick gaf uitleg over het maken en verwerken van diverse soorten wijn, die wij 
natuurlijk geproefd hebben. 
 
Een korte impressie van een evenement dat ik aan iedereen van harte kan aanraden!" 

http://www.zingenvoorjeleveninfrankrijk.nl/home.html
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Een selectie van GIST-gerelateerde nieuwsberichten in het tweede kwartaal van 2011 op 
www.contactgroepgist.nl 
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Novartis stopt klinische studie nilotinib (Tasigna) bij GIST 

Oorspronkelijk bericht 12 april 2011 
 

Het Novartis hoofdkantoor te Basel heeft op 11 april 2011 aangekondigd te 
stoppen met de fase III studie van nilotinib (Tasigna) bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met 

inoperabele en/of gemetastaseerde GIST in de eerstelijnsbehandeling van GIST. Dit besluit is gebaseerd op 
de aanbeveling van de onafhankelijke data monitor commissie om met deze ENESTg1-studie te stoppen. 

 
Tussentijdse resultaten laten zien dat het onwaarschijnlijk is dat nilotinib (Tasigna) superioriteit vertoont ten opzichte 

van imatinib (Glivec), de huidige standaard bij GIST. 
 

Het onderzoek is een gerandomiseerd, open-label, multicentrum studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid 
van nilotinib versus imatinib bij volwassen patiënten met inoperabele en/of gemetastaseerde GIST. Het profiel van 

bijwerkingen gezien in deze studie was consistent met eerdere studies van nilotinib. 
 

Novartis is gericht op de verdere bevordering van behandelingsmogelijkheden voor patiënten met GIST en blijft op zoek 

naar betere behandelopties voor GIST-patiënten. 

 
Over ENESTg1 

ENESTg1 (evaluatie werkzaamheid en veiligheid nilotinib in klinische studies versus imatinib bij volwassen patiënten met 
inoperabele en/of gemetastaseerde GIST) begon in 2009 in centra over de hele wereld met als doel het werven van 

meer dan 700 GIST-patiënten. 
Dit waren nieuw gediagnosticeerde patiënten met inoperabele en/of gemetastaseerde GIST en zij hadden geen andere 

voorafgaande kankertherapie ontvangen dan adjuvante Glivec. 
Het primaire eindpunt was een vergelijking van de progressievrije overleving tussen nilotinib en imatinib bij gebruik als 

initiële therapie bij deze patiënten. 
 

Bron: Novartis Hoofdkantoor Basel, Zwitserland 
 

http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2011/1504991.shtml 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00785785?
term=Nilotinib+Versus+Imatinib+in+Adult+Patients+With+Unresectable+or+Metastatic+Gastrointestinal

+Stromal+Tumors&rank=1%20%A0Accessed%20March%202011 

Voortgang Project D-Day Life Raft Group 

Oorspronkelijk bericht 23 april 2011 
 

Life Raft Group U.S.A. startte in juli 2010 een uniek project, 

'Project D-Day', een twee jaar durend initiatief dat zich richt 

op vier gebieden: 
1. Sequentie-analyse van het GIST-genoom, dit is het bepalen van de bouwstenen in het genetisch materiaal 

2. GIST-gen knockdown-studies, waarbij het reactiepad bestudeerd wordt dat essentieel is voor de overleving van 
  GIST-cellen 

3. Drugscreening, het ziften van allerlei medicijnstoffen die van invloed kunnen zijn bij GIST, inclusief goedgekeurde 
  medicijnen en medicijnen die in een gevorderde studiefase zitten 

4. Doorlopende validatie van de eerstgenoemde drie projecten, dat wil zeggen de controle van de testresultaten. 
 

Men hoopt hiermee de kern van het GIST-probleem bloot te kunnen leggen en tegelijkertijd te kunnen bepalen welk 
type medicijnen de beste kansen bieden om GIST te kunnen behandelen. 

 
Life Raft Group U.S.A. rapporteert de tussentijds geboekte voortgang: 

 

 Er is een belangrijk gen geïdentificeerd dat cruciaal is voor KIT-stabiliteit en celoverleving van GIST-cellen 

 Screening en identificatie van 7 van de 27 chemische substanties, gevoelig of resistent voor imatinib, die 

  mogelijk GIST kunnen remmen 

 Er zijn verscheidene niet-GIST-medicijnen die mogelijk activiteit kunnen vertonen in zeer imatinib-resistente 

  GIST-cellijnen 

 De ontdekking dat een bekende tumoronderdrukker misschien activiteit bij GIST heeft. 

 

Bron: Life Raft Group U.S.A. 
 

http://myemail.constantcontact.com/Project-D-Day-s-First-Progress-Report-.html?

soid=1102243197668&aid=HkaN8eWYaNs 

 
http://www.liferaftgroup.org/docs/Research/DDayPR_Feb2011.pdf 

http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2011/1504991.shtml
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00785785?term=Nilotinib+Versus+Imatinib+in+Adult+Patients+With+Unresectable+or+Metastatic+Gastrointestinal+Stromal+Tumors&rank=1%20%A0Accessed%20March%202011
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00785785?term=Nilotinib+Versus+Imatinib+in+Adult+Patients+With+Unresectable+or+Metastatic+Gastrointestinal+Stromal+Tumors&rank=1%20%A0Accessed%20March%202011
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00785785?term=Nilotinib+Versus+Imatinib+in+Adult+Patients+With+Unresectable+or+Metastatic+Gastrointestinal+Stromal+Tumors&rank=1%20%A0Accessed%20March%202011
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Mijlpaal in de U.S.A. in de ontwikkeling van regorafenib bij GIST  

Oorspronkelijk bericht 10 mei 2011 
 

De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) verleent het in ontwikkeling zijnde 
regorafenib de status 'Fast Track Designation'. Dit betekent een bespoediging van het 

ontwikkelproces, d.m.v. vroege en frequente communicatie tussen de FDA en het 
farmaceutisch bedrijf Bayer. 

Deze veelvuldige contacten tijdens de gehele ontwikkeling en het evaluatieproces zorgen 
ervoor dat vragen en problemen snel worden opgelost. Dit leidt vaak tot snellere goedkeuring 

van medicijnen voor -in dit geval- GIST-patiënten. 
 

In januari 2011 startte het wereldwijde inschrijven van GIST-patiënten tot het deelnemen aan de Fase-III studie naar 
regorafenib. De volgende GIST-centra in Nederland en België zijn deelnemers aan dit onderzoek: Leids Universitair 

Medisch Centrum, Erasmus Medisch Centrum/Daniel den Hoed, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, en 
Universitair Ziekenhuis Leuven. 

 
De 'Fast Track Designation' voor regorafenib (studienaam BAY 73-4506) is verleend voor de behandeling van patiënten 

met uitgezaaide en/of inoperabele gastro intestinale stroma tumoren (GIST) bij wie de ziekte in gevorderd stadium 
verkeert, ondanks de voorafgaande behandelingen van tenminste imatinib (Glivec) en sunitinib (Sutent). 

 
Wereldwijd nemen 170 patiënten deel aan deze momenteel lopende 'Fase-III studie', wat betekent dat zij willekeurig 

worden ingedeeld in een ratio van 2:1 voor de toediening van regorafenib of een placebo (nepmedicijn). 
Proefpersonen die een placebo krijgen en waarbij de ziekte gaandeweg tijdens deze studie progressie vertoont, krijgen 

een 'open label' regorafenibbehandeling aangeboden. 
 

Bron: Bayer Berlijn 
 

Noot van de Webredactie: 

 De FDA heeft de 'Fast Track' procedure toegekend omdat er veel van regorafenib verwacht wordt. Er is veel 

  behoefte aan een middel dat ingezet kan worden als imatinib (Glivec) en sunitinib (Sutent) blijken te falen. 

 Hopelijk zal de registratie van regorafenib bij GIST versneld gaan plaatsvinden, maar dit betekent nog niet dat dit 

  middel nu al standaard ingezet zal gaan worden in de Nederlandse en waarschijnlijk ook Belgische situatie. 

 
Webredactie Contactgroep GIST 

 
http://www.contactgroepgist.nl/verwijsgids/klinische_studies 

Nieuwsflash: 

Nieuwe studieresultaten imatinib (Glivec) via ASCO Chicago 
Oorspronkelijk bericht 6 juni 2011 

 

Studieresultaten van de gerandomiseerde Scandinavisch-Duitse fase 

III trial SSGXVIII/AIO 
 

Twaalf versus zesendertig maanden adjuvant imatinib (IM) als 
behandeling van opereerbare GIST met een hoog risico op de terugkeer 

van de tumor 
 

Tijdens ASCO in Chicago zijn studieresultaten bekend gemaakt dat 36 maanden adjuvant imatinib-behandeling voor 
hoogrisico-GIST de terugkeer-vrije overleving (RFS=recurrence-free survival) en zelfs de totale overleving (OS=overall 

survival) verbetert! 
 

Referenties: ASCO 2011 Abstract: LBA1 
Twelve versus 36 months of adjuvant imatinib (IM) as treatment of operable GIST 

with a high risk of recurrence: 
Final results of a randomized trial (SSGXVIII/AIO). H. Joensuu, M. Eriksson, 

J. Hatrmann, K. Sundby Hall, J. Schutte, A. Reichardt, M. Schlemmer, 

E. Wardelmann, G. Ramadori, S. E. Al-Batran, B. E. Nilsson, O. Monge, 

R. Kallio, M. Sarlomo-Rikala, P. Bono, M. Leinonen, P. Hohenberger, 
T. Alvegard, P. Reichardt. 

 
Bron: American Society of Clinical Oncology (ASCO) 

 
http://abstract.asco.org/AbstView_102_78836.html 

 

http://www.sarcoma-patients.eu/index.php?

option=com_content&view=article&id=104:asco-news-
june2011&catid=28:home 
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Boeken 2011 
DE MEESTE MENSEN GAAN HIER DOOD 
Leven in een hospice 
 

Er  zijn vele zelfstandige hospices in Nederland te vinden, die minder of meer 
intensieve zorg aanbieden dan in een ziekenhuis, verzorgings- of 
verpleeghuis. 
In 'Low care hospices', die ook wel 'bijna-thuis-huizen' worden 
genoemd, zijn de taken van de zorgende familie overgenomen door 

vrijwilligers. De eigen huisarts en de wijkverpleegkundige leveren de 
medische zorg. In de 'High care hospices' is er continu een arts en een 
verpleegkundig team aanwezig, bijgestaan door geschoolde vrijwilligers. 
 

In dit boek lees je over wat er nu eigenlijk allemaal in een hospice gebeurt. 

 
Bekijk een item met de schrijfster via Uitzending Gemist: http://www.eo.nl/programma/

moraalridders/2010-2011/page/Katja_Meertens/articles/article.esp?article=12404906 
 

Auteur: Katja Meertens      Verkrijgbaar bij Uitgeverij Balans 
Verschenen: april 2011      www.uitgeverijbalans.nl 
ISBN: 9789460032394      Herengracht 370/372 
Prijs: € 18,95       1016 CH  Amsterdam 
 
 

ZORG ROND KANKER 
Een praktisch handboek voor patiënten en naasten 
 

Door: 'OF Uitgevers' [OF betekent: Operatie Farma] 
 

Dit handboek gaat in op de belangrijkste onderwerpen waar je tijdens de 
ziekte mee te maken kunt krijgen. Afgewisseld met interviews met 
gespecialiseerde zorgverleners zoals de oncoloog, de huisarts, de oncologisch-
verpleegkundige en de psycholoog. Het boek is een aanvulling op de 
informatie die je krijgt van je behandelend arts. Meer details vind je op: 
http://www.zorgrondkanker.nl/inhoud-zorg-rond-kanker 
 

Auteurs: OF Uitgevers 

Verschenen: maart 2011 
ISBN: 9789490877033 
Prijs: € 17,95 
 

 

LIJF EN LEED 
Geneeskunde voor iedereen 
 

Jan van Gijn was van 1983 tot 2007 hoogleraar neurologie in het UMC Utrecht. 
In dit boek neemt hij de lezer mee achter de schermen van zijn werk. Hij laat 
zien wat volgens hem de essentie van de geneeskunde is. 
Hoe wordt de diagnose gesteld, waarom kan een gesprek beter zijn dan een 
scan, wat zijn de wetenschappelijke grondslagen van het vak en hoe komen 
deze tot stand? 
 

Kijk in het inkijkexemplaar op www.bol.com, vul in het lege vak links van de 
knop 'Zoeken' het ISBN-nummer van het boek in: 9789045016856, klik dan 
op 'Zoeken' en klik daarna onder het coverplaatje op 'Inkijkexemplaar'. 
 

Auteur: Jan van Gijn 
Verschenen: februari 2011 
ISBN: 9789045016856 
Prijs: € 29,95 
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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 minimaal slechts 10 euro per jaar. 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 z/w gedrukt 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 daarin het GIST-boek 

Daarna ontvang je jaarlijks via de NFK een factuurbrief (informeer bij je Zorgverzekeraar naar teruggave v/h 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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Nieuwsbrief Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

Eindredacteur en Vormgeving Nieuwsbrief: Ellen van Arem de Haas                                      redactie@contactgroepgist.nl 
 

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 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 voor minimaal 10 euro per jaar, 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 wil 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 (huisarts) 
Laurens van Bavel 

medisch@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Public Relations 
*vacature* 

pr@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger 

Besloten Ledenforum(eind-)redacteur 

Nieuwsbrief(eind-)redacteur, Vormgever 
Web(eind-)redacteur, Illustrator 

Ellen van Arem de Haas 

redactie@contactgroepgist.nl 
webredactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilligers 
Auteur 
 

Redactiemedewerker 

René Lammers 
 

Jasper Smit 

Vrijwilliger IT, Besloten Ledenforumbeheerder, Webmaster 
Helmer van Arem 

admin@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Voorzitter België 
Kris Heyman 

voorzitter@contactgroepgist.be 

mailto:redactie@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) 
 
 
Contactgroep GIST Nederland - België 
 
 
info@contactgroepgist.nl 
 
 
www.contactgroepgist.nl 
webredactie@contactgroepgist.nl 
 

 
Contactgroep GIST 
Postbus 8152 
3503 RD  Utrecht 
 
 

 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in 
 
het vierde kwartaal van 2011 
 

redactie@contactgroepgist.nl 

 

 

Contactgroep GIST 
Nederland - België 
Contactdag voor leden op zaterdag 24 september 2011 
info: redactie@contactgroepgist.nl 
 

Landgoed 'Heerlijkheid Mariënwaerdt' 
't Klooster 5 
4153 RR  Beesd (in de provincie Gelderland) 
www.marienwaerdt.nl 
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