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IN DEZE NIEUWSBRIEF   

 

• Een andere opzet   

• Bestuursmededelingen 

• Contactdag 2012 

• Medisch nieuws 

• NFK-berichten 

• Verhalen van leden 

• Colofon 

 

 

EEN ANDERE OPZET 

 

Februari jl. kondigde Ellen van Arem de Haas 

aan dat zij haar werkzaamheden voor de 

Contactgroep GIST beëindigde. Ellen was 

onder anderde de drijvende kracht achter de 3-

maandelijkse nieuwsbrief, die er elke keer qua 

inhoud én vormgeving fantastisch uitzag. In 

iedere uitgave zat, voor iedereen zichtbaar, 

veel toewijding en vele uren werk. 

 

De nieuwsbrief was een hoog gewaardeerd 

communicatie- en informatiekanaal binnen 

‘onze club’. Daarom proberen we, weliswaar op 

bescheiden wijze, de nieuwsbrief voort te laten 

bestaan. We proberen daarbij zo informatief 

mogelijk te blijven. Omdat op dit moment tijd 

en expertise op het gebied van vormgeving 

schaars is, zal de nieuwsbrief (voorlopig) veel 

soberder en op onderdelen compacter zijn dan 

gewend.  

 

Wat ongewijzigd blijft, is dat leden van de 

Contactgroep de nieuwsbrief kunnen 

gebruiken om hun ervaringsverhalen of andere 

leuke of minder leuke belevenissen te delen 

met lotgenoten. Uw inhoudelijke bijdrage is 

altijd welkom op info@contactgroepgist.nl!!! 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Afscheid Ellen en Helmer van Arem 
Tot onze grote spijt hebben wij per direct 

afscheid moeten nemen van Ellen van Arem-de 

Haas en Helmer van Arem.  

 

Op 15 februari plaatsten zij het volgende 

bericht op ons ledenforum: 

 

“Lieve, lieve leden, 

Vanaf december 2008 ben ik meer dan 

betrokken bij GIST en heb ik heel erg veel 

kunnen bereiken. Jullie dankbaarheid en 

warmte was een grote motivatie voor mij. Mijn 

man Helmer werd door mijn werk even 

enthousiast voor het goede doel en ging in 

2009 ook voor de Contactgroep werken, met 

net zoveel plezier. 

 

Helaas is nu voor ons alle twee het moment 

gekomen om afscheid te nemen. Ik heb jullie 

allemaal heel erg graag gediend met de beste 

informatie en mis het interessante werk bij 

voorbaat al. Het verdriet ons uitermate. Echter 

ik maak al jaren, hartstochtelijk, teveel uren, 7 

dagen per week. Zoals sommigen weten heb ik 

geen goede gezondheid en door te lang te 

veel te hard werken is mijn conditie 

verslechterd. 

 

Helmer en ik wensen jullie allemaal het 

allerbeste toe en veel liefs.” 

 

Het bestuur heeft het voor haar volstrekt 

onverwachte bericht aan de leden van de 

Contactgroep en haar relaties toegestuurd en 

daarbij onze erkentelijkheid uitgesproken voor 

hun enorme inzet. 

 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

Het is duidelijk dat de 

leemte die Ellen en Helmer 

hebben achter gelaten 

vanwege hun vertrek de 

nodige gevolgen heeft voor 

onze vrijwilligersorganisatie. Ellen was 

hoofdredacteur van het besloten ledenforum, 

nieuwsbrief en website, illustrator en 

vormgever, Helmer deed de IT, besloten 

ledenforumbeheerder en was webmaster. Deze 

werkzaamheden kunnen niet zonder meer op 
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dezelfde professionele wijze worden 

voortgezet. Met onze koepelorganisatie NFK 

hebben wij diverse gesprekken gehad om de 

werkzaamheden op enigerlei wijze te kunnen 

voortzetten. De NFK kan ons op diverse 

terreinen gaan ondersteunen, sommige zaken 

op korte, andere op wat langere termijn. 

 

Ons besloten ledenforum wordt nu beheerd 

door onze penningmeester Gonny Panis, zij is 

nu ook tussenpersoon naar de medewerker 

van de NFK die op ons initiatief de website 

bijhoudt. Over enkele weken kan ook de 

website weer geactualiseerd worden. De 

medische zaken blijven behartigd door ons 

bestuurlid en huisarts Laurens van Bavel. 

Verder heeft René Lammers, lid van de redactie 

van de nieuwsbrief, zich bereid verklaard 

voorlopig de eindredactie te verzorgen van de 

nieuwsbrief. De bijdragen voor de nieuwsbrief 

zullen aangeleverd worden vanuit het bestuur, 

lotgenoten en NFK. Dit zal wel via een simpeler 

vormgeving gebeuren dat we gewend waren. 

We hebben besloten de nieuwsbrief in 

gedrukte vorm naar onze leden te zenden, we 

hebben vaak gehoord dat dat op prijs zou 

worden gesteld, uiteraard zal de nieuwsbrief 

ook digitaal te lezen zijn via de website.  

De dienstverlening kan dus worden 

gecontinueerd maar wel op bescheidener 

schaal en met een zekere aanloop, wij vragen 

daarvoor begrip. We hopen in de loop van het 

jaar vrijwilligers te vinden om onze 

informatievoorziening zoveel mogelijk weer op 

de oude voet te laten plaatsvinden. Indien uzelf 

belangstelling heeft of personen in uw 

omgeving kent voor vrijwilligerswerk binnen de 

redactie laat ons dat dan s.v.p. weten, we zullen 

die extra handen echt nodig hebben!!! 

 

Dan nu de gebruikelijke terugkoppeling van de 

bestuurszaken. 

 

Op 19 januari hadden we bestuursvergadering. 

We hebben gesproken over een klachten-

regeling naar het model van de NFK, deze zal 

binnenkort worden vastgesteld. Voor de 

lotgenotendag in september is gekozen voor 

conferentiecentrum Soesterduinen, dit ligt 

mooi centraal, Laurens gaat sprekers 

uitnodigen, Ronald zorgt voor de invulling van 

de gespreksgroepen. Uitvoerig wordt 

gesproken over de ontwikkelingen binnen 

Kanker.nl, er zijn daar de nodige 

onduidelijkheden over en besloten wordt met 

een bestuursdelegatie een gesprek met de 

projectleider aan te gaan. Met vreugde nam 

het bestuur kennis van het positief besluit van 

KWF op onze aanvraag voor subsidie onder het 

nieuwe subsidiestelsel.  Er is daar door 

penningmeester Gonny veel energie in 

gestoken, uit het besluit blijkt dat we op een 

aantal punten nog niet voldoen aan de 

voorwaarden, we zullen die punten gaan 

bespreken met KWF. 

 

In de bestuursvergadering van 9 maart is 

gesproken over de voortgang van de 

werkzaamheden vanwege het vertrek van Ellen 

en Helmer, met de NFK zijn afspraken gepland 

voor overleg over ondersteuning. Stilgestaan 

wordt bij de vacatures die zijn ontstaan en 

ingevuld moeten worden, Gonny stopt zoals 

eerder aangekondigd met het penning-

meesterschap op het eind van haar 

benoemingstermijn in oktober, wel blijft zij 

gelukkig vrijwilligerswerk doen zoals het 

beheer van het besloten ledenforum. 

Afgesproken wordt een bijeenkomst te 

beleggen met enkele personen die zich bij de 

laatste contactdag als potentieel 

geïnteresseerde in vrijwilligerswerk hebben 

opgegeven. Jammer is dat Jasper Smit zijn 

werk voor de redactie ook stopt, René 

Lammers gaat gelukkig door. Met vreugde 

wordt kennis genomen van de subsidie-

toezegging van het Fonds PGO van het 

ministerie van VWS, deze subsidie geeft de 

Contactgroep de financiële ruimte om het 

vorig jaar vastgesteld beleidsplan te gaan 

realiseren. Wel is duidelijk dat, net zoals bij 

KWF, er subsidievoorwaarden zijn gesteld 

waaraan wij moeten gaan voldoen, de lat is 

hoog gelegd en zal voor een kleine 

contactgroep als de onze zonder meer 

inhouden dat we meer moeten gaan 

samenwerken met andere patiënten-

organisaties en meer ondersteuning moeten 

organiseren. Dit is een zorg die we al een jaar 

of 2 op ons af zagen komen en de reden is 
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geweest een beleidsplan te maken zodat beter 

gestructureerd kan worden gewerkt. 

 

Op 12 april is vergaderd in aanwezigheid van 

de voorzitter van de werkgroep Contactdag, 

Ronald Postma. Het programma voor 15 

september in Soesterduinen wordt 

doorgenomen, Laurens heeft de toezegging 

van de sprekers Prof. Dr. Sleijfer, internist 

oncoloog aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en Dr. Bovée, patholoog bij het 

LUMC, Ronald maakt de definitieve afspraken 

voor de workshop van het Helen Dowling 

Instituut. De opzet zal verder dezelfde zijn 

zoals vorig jaar, inclusief een forum met de 

sprekers en farmaceuten. Ook nu wordt 

stilgestaan bij de overdrachtmogelijkheden van 

onze vertrokken vrijwilligers. Prioriteit heeft de 

nieuwsbrief. Het bestuur is René Lammers 

dankbaar dat hij de eindredactie op zich wil 

nemen van de bijdragen die worden 

aangeleverd. 

 

8 februari hadden Ton en ik een gesprek met 

Bartho Hengst, manager Kanker.nl., dit is een 

samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding, 

Nederlandse Federatie voor 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Integraal 

Kankercentrum Nederland (IKNL) en Integraal 

Kankercentrum Zuid(IKZ). Deze 4 grote spelers 

op oncologiegebied hebben de krachten 

gebundeld om betrouwbare informatie, 

(ervarings)kennis, innovatie en reputatie samen 

te brengen in een krachtig informatie- en 

ontmoetingsplatform dat in het najaar van 

2012 met de naam Kanker.nl wordt gelanceerd. 

Dit platform wordt een nationaal platform met 

een unieke combinatie van informatie op maat 

en een sociaal netwerk. Deelnemers kunnen op 

basis van een persoonlijk profiel informatie op 

maat samenstellen, anderen online ontmoeten 

en tools vinden op het vlak van 

zelfmanagement en e-health. Via het platform 

wordt betrouwbare medische informatie over 

kanker samengebracht. Deze informatie staat 

nu nog verspreid op de websites van 

bovengenoemde organisaties. Die informatie 

wordt verrijkt met (ervarings)kennis van 

patiënten. De meeste bij de NFK aangesloten 

patiëntenorganisaties zoals onze Contactgroep 

staan positief tegenover de ambities van 

Kanker.nl en de samenwerkingsgedachte 

hierbij. Het is in het belang van de patiënt 

omdat alle informatie over kanker op één 

portal komt te staan, voor de specifieke GIST 

problematiek komt men vanzelf op de eigen 

website die op de portal te zien zal zijn. We 

hebben aangegeven deel te willen nemen 

maar wel via een stap-voor-stap aanpak. KWF 

heeft bij de subsidievoorwaarden overigens 

afspraken met Kanker.nl verplicht gesteld. We 

wachten de volgende stappen nu af en houden 

u op de hoogte. 

 

Op 3 april hadden Ton en ik het jaarlijks 

gesprek gehad bij Pfizer (Sutent) met Liesbeth 

de Boer, Gerard Stege en Elise Slegers, aan de 

orde kwamen onze inbreng bij 

patiëntenrichtlijnen en behandelplannen en de 

komende contactdag. 

 

Op 5 april voerden Laurens en ik het jaarlijks 

gesprek met Novartis (Glivec) met Helma 

Dollevoet en Evelyne  Bettenhaussen, 

besproken werd het feit dat Glivec in 

Nederland binnenkort 10 jaar bestaat als 

geregistreerd medicijn, Novartis wil hier iets 

mee gaan doen en verder over de resultaten 

van een trial  met adjuvante therapie voor 

patiënten met een verwijderde GIST. In deze 

nieuwsbrief leest u daar verder over. Ook de 

deelname aan de Contactdag kwam aan de 

orde. 

 

Op 16 april hadden Gonny, Ton en ik een 

afstemmingsoverleg met Trui Simmelink, 

coördinator patiëntenondersteuning bij KWF 

over het nieuwe subsidiebeleid. We krijgen 

subsidie maar voldoen nog niet aan alle eisen, 

volgens de overgangsregeling tussen het oude 

en nieuwe systeem hebben we daartoe tijd tot 

eind 2013. Een heel belangrijke voorwaarde is 

het verzamelen en documenteren van 

patiëntenervaringen. Het gaat er om dat we de 

binnenkomende ervaringen (via alle kanalen 

zoals mail, telefoon etc.) registreren en 

gebruiken bij de uitvoering van onze taken. In 

het jaarverslag dat bij KWF ingediend moet 

worden moet een en ander worden 

gedocumenteerd in een overzicht met daarin 
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per binnenkomende ervaring kort beschreven: 

(anonieme)persoonsbeschrijving (leeftijd, 

situatie), onderwerp van contact, categorie 

onderwerp (klacht medisch, klacht nazorg, 

vraag medisch etc.), wijze van contact (mail, 

telefoon, website, brief etc.), datum en tijd, 

contactpersoon en opvolging (publicatie 

website, nagebeld, opgenomen in stuk voor 

belangenbehartiging etc. Verder dienen we 1 x 

per 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek te 

houden, de NFK gaat hiervoor een model 

maken voor de aangesloten organisaties. En  

we dienen we in 2012 afspraken vast te leggen 

met Kanker.nl over mogelijke samenwerking. 

Dit zijn voor ons ontwikkelingen die duidelijk 

aangeven dat onze subsidiegevers (dat geldt 

ook voor het Fonds PGO van het ministerie van 

VWS) steeds meer invloed willen hebben op 

een juiste besteding van de gelden, geen 

vrijblijvendheid meer maar duidelijke criteria, 

meer professionaliteit, een duidelijk 

vrijwilligersbeleid, samenwerking met anderen, 

sturen op kwaliteit, ervoor zorgen dat we met 

de informatie en ervaringen van onze 

lotgenoten ook daadwerkelijk wat doen, die  

beleidsmatig gebruiken en niet voor 

kennisgeving aannemen. Een boeiende 

uitdaging voor ons allemaal. En in het belang 

van onze lotgenoten! 

 

Ton Jansen zal onze Contactgroep 

vertegenwoordigen op het New Horizons GIST 

congres in Parijs van 27 t/m 30 april, 18 

bestuurders uit evenzoveel landen, verdeeld 

over Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika 

organisaties zijn daarvoor uitgenodigd. In deze 

nieuwsbrief vindt u een verslag. 

 

Op 20 april mocht ik 

namens de Contactgroep 

aanwezig zijn bij de oratie 

van Prof. Dr. Stefan Sleijfer 

in de aula van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam ter 

gelegenheid van zijn 

benoeming tot hoogleraar 

in de translationele 

medische oncologie.  

 

Toch bijzonder mijn eigen internist/oncoloog 

in die hoedanigheid in vol ornaat te mogen 

aanschouwen. De oratie had als titel “tijd om 

persoonlijk te worden” waarmee hij aangaf het 

belang om van een identieke behandeling over 

te gaan naar een geïndividualiseerde 

behandeling.  Een zeer doorwrocht, met de 

nodige humor voorzien betoog dat voor een 

groot gezelschap werd uitgesproken. Zodra de 

oratie op internet is verschenen zullen we dat 

melden zodat u deze integraal kunt lezen. 

Namens onze Contactgroep heb ik de heer 

Sleijfer met zijn eervolle benoeming 

gelukgewenst, we verheugen ons op zijn komst 

naar de contactdag! 

 

Verder zijn er veel besprekingen geweest 

binnen de NFK waar Ton onze 

vertegenwoordiger is, hij zal daar later nog op 

terug komen. 

Al met al een zeer drukke periode voor het 

bestuur en onze andere vrijwilligers. 

 

 

Vacature penningmeester 
Onze penningmeester Gonny Panis heeft 

aangegeven dat zij vanwege drukke 

werkzaamheden in de loop van dit jaar wil 

stoppen met haar activiteiten voor onze  

Contactgroep. We zijn dus op zoek naar een 

nieuwe penningmeester en hopen dat er leden 

zijn die haar functie willen overnemen en toe 

willen treden tot het bestuur.  

Ter informatie kunnen we aangeven dat we 

een deel van de activiteiten, waaronder de 

ledenadministratie en de contributieheffing, 

ondergebracht hebben bij het NFK . 

Tot de taak van de penningmeester .horen met 

name de hieronder genoemde zaken: 

• Het opstellen van de begroting 
• Het aanvragen van subsidie bij het KWF en 

het Fonds PGO 

• Het deelnemen aan het penningmeester 
overleg dat door de NFK een paar maal per 

jaar georganiseerd wordt ter 

ondersteuning van de penningmeesters 

 van de aangesloten patiëntenorganisaties 
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• Het informeren van het bestuur  over de 
financiële stand van zaken. Dit gebeurt 5/6 

keer per jaar. 

Voor nadere informatie over deze functie kan 

er contact opgenomen worden met Gonny 

Panis (tel. 06-41649703) 

 

 

New Horizons 
door Ton Jansen 

 

Tot vorig jaar was er op initiatief van Novartis 

jaarlijks een bijeenkomst van deskundigen en 

vertegenwoordigers van GIST-  en CML- 

patiënten uit vele landen om informatie uit te 

wisselen en zich op de hoogte te stellen van de 

nieuwste ontwikkelingen op het terrein van 

GIST en Leukemie. Deze massale 

bijeenkomsten van enkele honderden mensen 

voldeed steeds minder. Vorig jaar tijdens de 8
e
 

Internationale Conferentie voor Organisaties 

die mensen met CML of GIST 

vertegenwoordigen is gekozen voor een 

andere opzet. Leukemie- en Gist-patiënten 

komen nu afzonderlijk bijeen. Novartis is niet 

meer de initiatienemer maar medefinancier, 

samen met de farmaceutische bedrijven Pfizer 

en Bayer.  

 

New Horizons is een zelfstandige organisatie 

geworden met een onafhankelijk bestuur. De 

eerste bijeenkomst in de nieuwe opzet vond 

dit jaar plaats in Parijs van 27 tot en met 30 

april. Achttien GIST-patiëntenorganisaties uit 

even zo vele landen waren uitgenodigd om  

met  oncologen, wetenschappelijk 

onderzoekers en vertegenwoordigers van de 

drie farmaceutische bedrijven van gedachten te 

wisselen en zo mogelijk initiatieven te nemen. 

In totaal telde de conferentie 34 deelnemers, 

vertegenwoordigers van Novartis, Pfizer en 

Bayer, onafhankelijke deskundigen en 

medici/onderzoekers in klinieken, 

Universiteiten en onderzoeksinstituten in 

Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en de 

USA, alsmede vertegenwoordigers van 

patiëntengroepen uit Canada, Guatemala, Italië, 

Verenigde Staten,Chili, Polen, Nederland/België, 

Israël, Zwitserland,  Frankrijk, Venezuela, Bolivia, 

Duitsland en Finland en Engeland. 

 

 
 

Er waren tal van lezingen, gevolgd door 

discussies, al of niet in kleinere groepen. De 

volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

• Onderzoek naar gisttumoren, 

• Metastasen 

• Bijwerkingen van medicijnen tegen gist 

• Toegang tot medicijnen en 

behandeling 

• Toegelaten en niet officieel toegelaten 

medicijnen 

• Nieuwe ontwikkelingen bij de 

handeling en therapietrouw van 

patiënten. 

 

Van alle voordrachten zijn verslagen gemaakt 

die wij nog toegestuurd krijgen. Ik zal daar in 

een volgende nieuwsbrief op terug komen. 

Hier al vast een aantal wetenswaardigheden 

die ik tijden de lezingen optekende. 

 

Dr.  Maria Debiec-Rychter verricht in Leuven 

onderzoek naar de genen van de gisttumor. Zij 

wil weten welk gen (of welke genen)  

verantwoordelijk is voor de overgang van een 

goedaardige gist (aanwezig bij zo’n 30% van 

mensen) naar kwaadaardige gist (uiterst 

zeldzaam). Daarvoor zijn 70.000 genen 

geanalyseerd. Het aantal mogelijke 

boosdoeners is teruggebracht tot een paar 

honderd en bij voortgaand onderzoek wordt 

dat aantal verder teruggebracht. Tegelijk wordt 

gezocht naar middelen die zo’n gen een halt 
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kunnen toeroepen. Er zijn twee stoffen 

geïdentificeerd die mogelijk effectief zijn.  Ter 

wille van het onderzoek is het van groot 

belang dat zoveel mogelijk patiëntengegevens 

in een databank worden gebundeld. Dat wordt 

nu gedaan door een aantal klinieken in België 

en Duitsland. Zij pleit voor uitbreiding van dit 

netwerk. 

 

Bij de ene patiënt leidt een gisttumor tot 

uitzaaiingen en bij de ander niet. Hoe komt 

dat?  Dr. Frédéric Chibon van het Institut 

Bergonié in Frankrijk heeft een samenhang  

gevonden tussen de stabiliteit van 

chromosomen en metastasen; hoe groter de 

instabiliteit hoe groter de kans op uitzaaiingen. 

Dit betekent dat het voorspelbaar is geworden 

of de gist terug keert en dat zal tot een 

effectievere behandeling leiden. 

 

Dr. Markus Wartenberg  uit Duitsland legt uit 

dat de therapie zich in de loop van de tijd 

heeft ontwikkeld van een standaardtherapie in 

de kliniek tot een therapie op maat die zich 

voor het grootste gedeelte thuis voltrekt. 

Therapietrouw en een goede begeleiding van 

de patiënt is hiermee van zeer groot belang 

geworden en verdient meer aandacht dan het 

nu krijgt. 

 

De medicijnen tegen GIST hebben nogal wat 

bijwerkingen. Dr. Casali uit Milaan geeft een 

overzicht van de meest voorkomende 

bijwerkingen van Imatinib, Nilotinib, Sunitinib, 

Sorafenib en Regorafenib.    

 

Dr. Anliker van het Canton Hospital St Gallen, 

Zwitserland geeft (met lichtbeelden) een 

uitgebreide uiteenzetting over allerlei 

dermatologische bijwerkingen van de 

medicijnen, vooral aan de voeten en op welke, 

vaak eenvoudige wijze die verholpen kunnen 

worden. 

 

Verder is er veel aandacht besteed aan de 

toegankelijkheid tot en vergoeding van 

therapie en geneesmiddelen. In veel landen is 

dat niet zo van zelfsprekend als bij ons. Hier 

komt de rol van de patiëntenorganisatie als 

pleitbezorger naar voren. 

 

Op zondag was per farmaceutisch bedrijf twee 

uur en dertig minuten uitgetrokken. We kregen 

uitleg over plannen en projecten van de 

afzonderlijke bedrijven. Een van de 

voorgenomen projecten is de ontwikkeling van 

een informatiepakket voor GIST-patiënten 

waarin uitleg wordt gegeven over werking 

bijwerking en behandelingstraject, over 

voeding en nog meer onderwerpen die van 

belang zijn. Er werd voor gepleit om dat een 

gezamenlijk project te maken van de drie 

farmaceutische bedrijven, de behandelaars en 

de patiëntenorganisaties. Afspraak is om er in 

elk geval naar te streven.   

 

Alle deelnemers vonden dat  de conferentie 

een succes was en dat we met deze formule 

door moeten gaan. De samenspraak met de 

farmaceuten was zeer zinvol. Dat vonden zij 

zelf, die op andere momenten elkaars 

concurrenten zijn.  Zij hebben zich 

voorgenomen in de strijd tegen GIST samen te 

werken en dat in hun eigen bedrijven te 

bepleiten. 

 

Aan het eind van de conferentie is met 

algemene stemmen een verklaring aan 

genomen waarin onder meer wordt vastgelegd 

dat elke GIST-patiënt recht heeft op 

behandeling en toegang tot medicijnen, dat de 

patiënt recht heeft op juiste en tijdige 

informatie en dat er een internationaal 

geaccepteerde standaard moet komen over de 

behandeling van GIST. 

 

Tot zover mijn verslag over de Conferentie van 

New Horizons in Parijs. Zoals gezegd zal ik er 

in een volgende Nieuwsbrief nader op ingaan 

als de verslagen en de definitieve tekst van “De 

Verklaring” beschikbaar is. 

 

O ja, en was het ook nog leuk? Ja, de sfeer was 

heel goed, de persoonlijke contacten 

vriendschappelijk, het hotel, aan de rand van 

de oude stad bood een prachtig uitzicht. Het 

programma tjokvol en het spreken in diverse 

talen vermoeiend. Maar….op zondagavond 

hebben we een bustour door het centrum van 

Parijs gemaakt en we hadden vijftig meter 
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boven de grond een sfeervol diner in het 

restaurant op de eerste verdieping van de 

Eiffeltoren. 

 

 
 

 

 

CONTACTDAG 2012 

 

Vooraankondiging 
De Contactdag 2012 vindt plaats op zaterdag 

15 september! De locatie dit jaar is: 

 

Congres- en Vergadercentrum 

“De Soester Duinen” 

Soesterbergsestraat 188 

3768 MD Soest 

 

 
 
Voor het programma en wijze van aanmelding 

verwijzen wij u naar de separate uitnodiging 

die met deze nieuwsbrief is meegestuurd.  

 

Wij hopen u in grote getale te treffen op 15 

september a.s. in Soest! 
 
 

MEDISCH NIEUWS 

 

Positieve ontwikkeling naar een 

derde-lijns medicijn voor GIST 
Op de lotgenotendag vorig jaar heeft Prof. 

Gelderblom in zijn inleiding bij het onderwerp 

nieuwe medicijnen gewezen op Regorafenib 

dat op dat moment in een fase III studie werd 

toegepast en waar positieve verwachtingen 

over mochten bestaan. 

 

Onlangs werd door Bayer, producent van 

Regorafenib een persbericht uitgegeven. 

“In april werden de voorlopige resultaten 

bekend van de Bayer Fase III GRID studie voor 

het experimentele geneesmiddel Regorafenib 

(BAY 73-4506) en daaruit blijkt dat de trial het 

primair doel van statistisch significante 

verbetering in progressievrije overleving heeft 

bereikt. 

 

De trial betreft een gerandomiseerd, placebo-

gecontroleerde fase III studie voor de 

behandeling van GIST. Patiënten met 

progressie, ondanks eerdere behandeling met 

tenminste Glivec en Sutent, werden 

gerandomiseerd in een 2 : 1 ratio naar hetzij 

Regarofenib (160 mg eenmaal daags, 3 weken 

inname/1 week niet inclusief ondersteunende 

zorg hetzij een placebo inclusief 

ondersteunende zorg. In geval van verdere 

progressie kregen de deelnemers met een 

placebo het aanbod op Regorafenib over te 

gaan. 

 

De primaire opzet van de studie is 

progressievrije overleving, secundaire doel 

omvat de totale overlevingstijd, respons op de 

tumor, duur van de respons etc. In dit 

onderzoek waren veiligheid en 

verdraagbaarheid van Regorafenib in 

overeenstemming met wat in eerdere studies 

was geconstateerd. 

 

De toelatingsprocedure tot het onderzoek 

werd geopend in januari 2011 en eindigde in 

juli van dat jaar, 199 patiënten die aan de 

gestelde eisen voldeden werden geregistreerd . 

De uitkomsten zullen waarschijnlijk op een 

aanstaand wetenschappelijk congres worden  

gepresenteerd. Bayer heeft plannen om 

goedkeuring aan te vragen in de Verenigde 

Staten voor toepassing van Regorafenib bij 

uitgezaaide GIST en ook in overleg te gaan met 

gezondheidsautoriteiten elders in de wereld.” 
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Op de komende jaarlijkse ASCO bijeenkomst in 

juni zullen de resultaten van de trial uitvoerig 

worden besproken en zal duidelijk worden of 

Regorafenib met succes de 

toelatingsprocedure zal kunnen doorstaan.  

Zodra wij bericht hebben over de uitkomsten 

van ASCO en de hopelijk verdere procedure 

voor toepassing in Nederland en België laten 

wij u dat zo snel mogelijk weten. 

Toelating zou betekenen dat Regorafenib het 

eerste derdelijnsmedicijn voor GIST is na Glivec 

en Sutent. Dat zou een zeer positieve 

ontwikkeling zijn. We zullen nog even geduld 

moeten hebben voor er zekerheid over is. 

 

 

Adjuvante behandeling met Imatinib 

(Glivec) 
In de nieuwsbrief van januari jl.  is op blz. 14 

melding gemaakt van de presentatie op de 

ASCO (American Society of Clinical Oncology) 

2011 van de Scandinavian Sarcoma Group XVIII 

(Joensuu, 2012269). In deze gerandomiseerde 

fase III studie bleek er een statistisch 

significante overlevingswinst bij patiënten die 3 

jaar adjuvant met imatinib 400mg per dag 

werden behandeld ten opzichte van 1 jaar 

adjuvante behandeling. Het gaat hier om 

patiënten met een hoog risico GIST.  Het 

advies is om patiënten die in aanmerking 

komen voor adjuvante behandeling te 

verwijzen naar een gespecialiseerd centrum. 

 

De 5 Nederlandse GIST centra (Nederlands 

Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek, 

Universitair Medisch Centrum Groningen, Leids 

Universitair Medisch Centrum, Universitair 

Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen, 

Erasmus Medisch Centrum-Daniel den Hoed 

Klininiek) hebben, vooruitlopend op de 

Nederlandse richtlijn, besloten patiënten die na 

operatie van een niet-gemetasteerde GIST een 

risico hebben van meer dan 50% om binnen 5 

jaar een recidief te hebben en die geen mutatie 

hebben in c-KIT of PDGFR, waarvan bekend is 

dat die volledig ongevoelig is voor Imatinib, 3 

jaar adjuvant Imatinib te adviseren. 

 

Er zijn diverse risicotabellen bekend die in de 

centra gebruikt kunnen worden om het recidief 

risico in te schatten. Deze behandelwijze 

benadrukt wederom de noodzaak dat 

ziekenhuizen waarin GIST patiënten worden 

behandeld die voldoend aan bovenstaande 

voorwaarden,  overleg voeren met een van de 

bovengenoemde GIST centra. 

 

In de Belgische GIST centra (Universitair 

ziekenhuis Antwerpen en Universitair 

ziekenhuis Leuven) wordt dezelfde strategie 

aan patiënten met hoog risico voorgesteld. 

 

 

Oproep voor ervaringsverhalen 
Wij, Novartis Oncology, zijn op zoek naar 

patiënten met een Gastro Intestinale Stromale 

Tumor (GIST), die al 10 jaar met imatinib 

(Glivec) behandeld worden. 

Was u één van de eerste patiënten in 

Nederland/België die voor de behandeling van 

GIST imatinib kreeg en bent u bereid uw 

ervaringen te vertellen aan anderen? 

Wij horen graag uw verhaal om zo meer 

bekendheid over deze ziekte en de 

behandeling te krijgen. 

Bent u bereid hieraan mee te werken dan kunt 

u zich tot 31 mei a.s. aanmelden bij 

voorzitter@contactgroepgist.nl 

 

 

NFK-BERICHTEN 

 

Een nieuw begin voor de NFK 
door Ton Jansen 

 

Samen met 24 andere organisaties is de 

Contactgroepgist lid van de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. De 

NFK, bestaande uit een bestuur, een Algemene 

Levenvergadering, commissies en een 

professioneel bureau, vertegenwoordigt de 

patiëntenorganisaties en hun leden in velerlei 

nationaal en internationaal overleg, behartigt 

hun belangen en ondersteunt de leden bij de 

uitvoering van hun taken. 
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Dat klinkt nogal vaag en dat was het ook voor 

velen. Daarbij had de NFK nogal last van 

onvoldoende samenhang en samenwerking 

tussen de leden en ook de kwaliteit van de 

diensten kon beter. Tijd voor een onderzoek. 

Dat werd (gratis) verricht door 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Die 

rapporteerde medio 2011 aan de Algemene 

Ledenvergadering dat de NFK niet meer van 

deze tijd is en niet bestand zal zijn tegen de 

ontwikkelingen om ons heen. We zijn niet 

“toekomstbestendig” zoals dat tegenwoordig 

heet. Er werd een werkgroep ingesteld met de 

naam ‘Positioneringsoverleg’ die moest 

uitzoeken hoe het nu verder moest.  

 

Namens de Contactgroep GIST mocht ik daar 

deel van uit maken. In het overleg gaat het 

over de vraag welke positie we moeten 

innemen in onze directe omgeving zoals het 

KWF, de andere patiëntenorganisaties, de  

zorginstellingen, de overheid en vele andere 

instanties. Namens de kankerpatiënten en hun 

patiëntengroepen willen we spreken met één 

stem die gehoord wordt en gezag heeft. Dat 

kan alleen als we onderling in goed overleg tot 

meningsvorming komen en de strategie 

bepalen. 

 

Ook dienstverlening van het bureau van de 

NFK verdiende aandacht. De Sesamacademie 

verrichtte goed werk door met alle 

ledenorganisaties afzonderlijk te spreken om 

na te gaan of men bereid was om gezamenlijk 

de diverse ondersteunende en uitvoerende 

taken onder te brengen bij het bureau van de 

NFK. De uitkomst was dat bereidheid bestond 

(bij de een meer dan bij de ander) om 

genoemde taken in één gezamenlijk bureau 

onder te brengen. Dit wel onder voorwaarde 

dat de identiteit van de eigen organisatie blijft 

en kwaliteit en continuïteit van de 

werkzaamheden gegarandeerd zijn. Voor je 

begint moet je precies weten wie wat wil onder 

welke voorwaarden. En ook moet je weten of 

en voldoende basis is om dienstverlening aan 

de leden veilig te stellen. Hiervoor zijn de 

diensten ingeroepen van het bureau Van 

Spaandonck. Die is thans in de afrondende fase 

en het ziet er naar uit dat er zo’n ondersteunde 

afdeling zal komen. De werving van de 

‘bureauchef’ is nu in voorbereiding. Vooral 

kleine patiëntenorganisaties hebben er groot 

belang bij dat de uitvoering van 

administratieve en organisatorische taken 

gewaarborgd is. Grote organisaties kunnen 

veel kosten besparen en effectiviteit winnen 

wanneer zijn hun krachten bundelen.  

 

Dit alles heeft geleid tot een nieuwe werkwijze. 

Met algemene stemmen is in de 

ledenvergadering van 19 april een document 

aangenomen met de titel  “SAMEN AAN DE 

SLAG” en waarin is vastgelegd hoe wij in de 

toekomst willen samenwerken. Als het gaat om 

visie- en strategievorming wordt gezamenlijk 

vastgesteld welke onderwerpen ter hand 

worden genomen. Daarbij mag elke organisatie 

bepalen of men zelf actief aan het proces van 

meningvorming en besluitvorming wil 

deelnemen, het alleen wil volgen of geheel aan 

anderen over laten.  In elk geval is de uitkomst 

voor iedereen bindend.                                                                           

                          

Het document legt ook vast dat we zo veel 

mogelijk vorm willen geven aan 

ondersteunende processen. Daarbij moet je 

denken aan secretariaatsvoering, 

ledenadministratie, mede organiseren van 

contactdagen, systeembeheer, administratie, 

financiën, communicatie, inkoop en nog veel 

meer. Elke organisatie bepaalt zelf welke 

diensten worden ingebracht.                                                                           

 

Het beleidsplan, jaarplan en begroting  vormen 

een ‘strategische cyclus’ die door de 

Ledenvergadering wordt vastgesteld en waarbij 

het bestuur verantwoordelijk is voor de 

uitvoering. 
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Tot zover het document “Samen aan de Slag” 

dat op 19 april met enige ceremonie werd 

ondertekend door alle lidorganisaties die ik 

deze keer eens met name noem, al is het maar 

om te weten in welk breed gezelschap wij 

verkeren.   

 
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN)  

Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) 

Belangenvereniging Von Hippel Lindau (VHL)  

BorstkankerVereniging Nederland (BVN) 

Contactgroep Gastro Intestinale Stroma Tumoren 

(GIST)  Nederland België 

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten 

(CMWP) 

Contactgroep Stamceltransplantaties (SCT) 

LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN) 

Patiëntenvereniging NSvG (Stembandlozen) 

Polyposis Contactgroep (PPC) 

ProstaatKanker Stichting (PKS) 

Stichting Patiënten met Kanker van het 

Spijsverteringskanaal (SPKS) 

Stichting Allochtonen en Kanker (SAK) 

Stichting Contactgroep Leukemie (SCL) 

Stichting Jongeren en Kanker (SJK) 

Stichting Klankbord 

Stichting Longkanker 

Stichting Melanoom 

Stichting Zaadbalkanker 

Olijf, netwerk van vrouwen met gynaecologische 

kanker 

Nederlandse Stomavereniging (NSV) 

Vereniging Cerebraal 

Vereniging Hereditair Non-Polyposis Colorectaal 

Carcinoom ( HNPCC) Lynch 

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) 

Vereniging Waterloop 

 

Het bestuur van de Contactgroep GIST heeft 

besloten van harte aan de nieuwe koers van de 

NFK mee te werken in de volle overtuiging dat 

dat in het belang is van alle kankerpatiënten, 

van alle GIST-patiënten en van de continuïteit 

van de Contactgroep. 

 

 

Neem een gratis abonnement op e-

zine Jij 
Jij is het nieuwe online magazine van de 

samenwerkende kankerpatiëntenorganisaties. 

Jij gaat over jou en jouw leven met of na 

kanker. Word gratis abonnee via 

http://fd8.formdesk.com/nfk/jij_abonnement 

 

Iedere editie heeft een thema. Daarnaast is er 

ruimte voor kort nieuws en praktische tips. Ook 

laten we zien wat de kankerpatiëntenbeweging 

voor jou kan doen aan ondersteuning en 

belangenbehartiging. Je krijgt Jij zes keer per 

jaar in je mailbox.  

 

Eerste editie  

De eerste editie van Jij (april) gaat over werk. 

Werken na kanker niet mogelijk? 88 procent 

van de zieke werknemers kan en wil werken, 

blijkt uit het onderzoek van prof. dr. Juhani 

Ilmarinen. Dat komt doordat werkvermogen 

door meer wordt bepaald dan gezondheid.  

 

Wilt Komrij (43) vertelt 

in een interview 

waarom hij blijft werken 

terwijl hij ongeneeslijke 

kanker heeft. Zijn 

verhaal is een uniek 

voorbeeld van hoe 

werken mogelijk is als 

je kanker hebt. Zijn 

werkgever betaalt zijn 

niet-vergoede behandelingen in het buitenland, 

die zijn leven blijven verlengen.  

 

Verder lees je in het aprilnummer van Jij:  

� een column van vrijwilliger Jan Roelevink  
� resultaten en activiteiten van de 
kankerpatiëntenbeweging  

� vragen en antwoorden in de rubriek 
Helpdesk  

� leuke tips en tweets 
 
 
 

VERHALEN VAN LEDEN 

 

Deelname aan Alpe d’HuZes  
door Jack Asselbergs 

 

Eind vorig jaar is de Stichting 2climb2raise 

opgericht met als doel (ex)kankerpatiënten de 

gelegenheid te geven mee te doen aan het 

evenement Alpe d’Huzes door met een tandem 
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de beklimming van de door de Tour de France 

beroemde berg Alpe d’Huez te doen. Voor op 

de tandem zit een ervaren gezonde fietser.  

 

Vorig jaar heeft onze lotgenoot René Lammers 

die prestatie geleverd op zijn wielrennersfiets, 

zie zijn mooie verslag daarvan in de 

nieuwsbrief van juli 2011 die u op de 

homepage van de website kunt vinden onder 

het kopje “publicaties”. 

 

Toen ik van de Stichting hoorde heb ik, mede 

geïnspireerd door het verhaal van René mij 

opgegeven en ben na een sportmedische 

keuring als deelnemer toegelaten. Op 7 juni zal 

ik samen met 16 lotgenoten met 

uiteenlopende vormen van kanker de 

Alpenreus trachten te bedwingen. 

We hebben deskundige begeleiding van o.a. 

een sportarts en hebben geregeld 

gezamenlijke trainingen op een centrale locatie 

in het land. 

 

De opbrengst van de sponsoractie die ik, net 

zoals alle deelnemers aan Alpe d’Huzes doe 

gaan via de organisatie naar het KWF, alle 

bedragen worden voor 100% doorgestort. 

Je kunt de nodige informatie over dit 

evenement vinden door te linken naar mijn 

persoonlijke deelnemerspagina 

http://tinyurl.com/bqj23ol 

 

Op de pagina kun je 

via de link van de 

stichting 2climb2raise 

informatie vinden 

over haar doelstelling 

om (ex)patiënten deze 

uitdaging te laten aan 

gaan. Ook houd ik 

periodiek een blog bij. 

Mijn motivatie om op 

mijn 66
e
 mee te doen is gebaseerd op 3 

uitgangspunten: 

Alpe d’Huzes wordt gereden uitgerekend in de 

week dat exact 7 jaar geleden bij mij GIST werd 

gevonden bij een maagoperatie, voor het 

fantastische doel waarvoor het allemaal 

gebeurt, het KWF en ter gedachtenis aan alle 

lotgenoten die sinds de oprichting van onze 

Contactgroep GIST zijn overleden en aan hen 

die het op dit moment heel erg zwaar hebben. 

Mocht je interesse hebben in een eventuele 

deelname aan het evenement in 2013, neem 

dan contact met me op de Contactgroep of de 

Stichting2climbe2raise 

 
 
Vlaamse GIST-dag op 25 maart in 

Antwerpen 
door Walter van Thielen 

 

Plaats van afspraak was het café “De Groote 

Witte Arend”, hartje Antwerpen en het 

geboortehuis van de Vlaamse GIST-vereniging. 

Een bekend etablissement met véél soorten 

bier en een gezellig binnenplein. Na de 

obligate voorbereiding met de nodige gistrijke 

glazen, vatten we met ons zevenen een 

wandeling door de Scheldestad aan: Kris 

Heyman, Wie van Dun, Lief Meeus, Adinda 

Vandaele, Gonny Panis, Walter en Chris 

Thielen. Bij het buitengaan zag ik Chris discreet 

op het resetknopje van haar stappenteller 

drukken: geen pas zou ongeteld blijven. 

 

Hoewel we dus maar met een kleine groep 

waren, zat de sfeer zat er meteen goed in.  Kris 

- onze grote roerganger - leidde ons richting 

Vrijdagmarkt, een pleintje om de hoek. Daar is 

het bekende Plantijn- en Moretusmuseum 

gevestigd: een prachtige drukkerij nog 

helemaal in dezelfde toestand als tijdens haar 

gloriedagen in de 16e en 17e eeuw. Maar voor 

een museumbezoek was het veel te mooi, 

zonnig lenteweer: druk pratend trok ons 

groepje verder naar de volgende halte aan de 

St.-Pietersvliet. Daar vertelde Walter dat dat in 

vroegere tijden een oude zij-arm van de 

Schelde was waarin men in de jaren ‘30 een 

voetgangerstunnel naar de overzijde had 

gebouwd. Niemand had zin om de 

merkwaardige houten roltrappen te gaan 

bekijken, dus zetten we onze tocht voort 

richting Zuid. 

 

We flaneerden langs hippe winkeltjes via de 

Kloosterstraat naar het Museum voor Schone 

Kunsten. Kris legde ons daar uit hoe ze in 
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Antwerpen horizontale fonteinen aanleggen 

zonder water. Sommigen hoopten stiekem er 

een frisse zeemeermin te zien uitspringen, 

maar daarvoor was het nog te vroeg op de 

wandeling... 

We stapten verder over de vroegere 

zuiderdokken: mij leek het een desolaat 

parkeerplein, maar onze gids beweerde dat we 

net over de nieuwe jachthaven van Antwerpen 

getrokken waren. Intussen checkte Chris haar 

tellertje: 1,5 km zat er al op... Hoewel Wie wat 

sukkelde met haar rug, hield ze het moedig vol. 

 

Langs de Schelde-oever kuierden we terug 

noordwaarts. We volgden het pad langs de 

waterkeringsmuur - die bij springtij de 

binnenstad droog moet houden - tot we aan 

het Zuiderterras weer in de toeristische drukte 

kwamen. Aan de overzijde van de rivier zagen 

we de wijk Linkeroever met zijn grote 

appartementsgebouwen. Onderweg ontdekten 

we sporen van de vroegere “Congoboten” die 

daar aanmeerden en die nu opgevolgd zijn 

door immense cruiseschepen. Intussen 

onderhield Wie ons met een sterk verhaal over 

haar grootvader die nog meegegraven had aan 

één van de Scheldetunnels. 

Onder het toeziend oog van Minerva werd de 

obligate groepsfoto gemaakt - uiteraard met 

de kathedraal als achtergrond. Na dat 

wapenfeit hoopten sommigen al op enige 

lafenis, maar dat zat er nog niet in: we liepen 

verder naar het Steen, een overblijfsel van de 

oude Vikingburcht aan de Scheldoever. Onze 

gids vertelde daar hoe Seminis, de Noorse 

vruchtbaarheidsgod, zijn gigantische fallus was 

kwijtgespeeld. De details van dit verhaal zijn 

spijtig genoeg niet voor publicatie geschikt... 

We vervolgden onze wandeling tot op het eind 

van het Noorderterras waar we op het zonnig 

terras van het gelijknamig café, vermoeid een 

tafeltje vonden waar we heerlijk uit de wind, 

van de zon konden genieten. De zonnenbrillen 

werden bovengehaald en de mouwen 

opgestroopt. Het tellertje stond intussen op 3,1 

km. Dorstig probeerden we de ober te 

onderscheppen, maar die had geen tijd. Aan de 

tapkast konden we ook niets bestellen. Nors 

stuurde de baas ons wandelen: het was veel te 

druk en hij had handen te kort.... 

 

Noodgedwongen gingen we dus weer op stap, 

verder richting MAS, het intussen bekende 

Museum Aan de Stroom. Onze snode gids had 

daar een interessante route voor bedacht: 

dwars door de rosse buurt. Dààr zaten dus de 

meerminnen ! Midden in de Oude Mansstraat 

kreeg Adinda plots een telefoontje: haar uur 

van gaan was gekomen: op haar eentje moest 

ze tussen de shoppende venten terug naar 

huis! Gelukkig was ze er op gekleed om heel 

hard te kunnen rennen... Met de zes overigen 

vervolgden we onze koers richting MAS. 

 

Om het nieuwe museum zelf te bezoeken was 

het te laat, maar we wilden wel graag naar het 

dakterras om het panorama te zien. Wij dus 

met z’n vijven naar boven, want Wie verkoos 

beneden in het zonnetje op ons te wachten. 

Het uitzicht van op het dak was inderdaad wel 

grandioos, vooral omdat de lucht bijzonder 

helder was. Met Gonny zochten we aan de 

horizon Breda, maar we vonden het niet. Maar 

we zagen aan onze voeten wel heel Antwerpen 

en de rivier liggen en herkenden overal 

bekende gebouwen. Dankzij een tip van onze 

gids ontdekten we onderaan de toren niet 

alleen een lichtschip maar ook het doodshoofd 

van Tuymans. 

 

Na het MAS wilden we op de terugweg ook 

nog even langs de St.-Pauluskerk met zijn 

calvarieberg, maar daarvoor was het al te laat. 

De kerk was gesloten en we moesten ons 

reppen om op het afgesproken uur in het 

restaurant te zijn. We trokken dus recht door 

het centrum langs het Vleeshuis over de Grote 

Markt naar de Oude Korenmarkt waar Kris voor 

ons in het Italiaans restaurant “Verona” een 

tafel had gereserveerd. Na onze een lange, 

dorstige slentertocht waren we blij weer te 

kunnen zitten. De stappenteller stond intussen 

op 4,9 km. 

In de Verona kregen we een tafeltje met zicht 

op de kathedraal. We genoten er van allerlei 

heerlijkheden uit de Italiaanse keuken: 

carpaccio en sardientjes, copieuze slaatjes, 

pizza en pasta. De gele roomsaus van Liefs 

ravioli werd uitgebreid geproefd: niemand wist 

wat de chef daar ingedraaid had... Al die 
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lekkernijen werden begeleid met heerlijk 

geurende dranken als verse muntthee en zoete 

hoestsiroop... 

Bleef ons nog één moeilijk punt: Gonny 

uitleggen hoe ze haar Nederlandse GPS moest 

opwinden om weer richting Efteling te rijden. 

Veiligheidshalve hebben we haar maar verteld 

dat de eenvoudigste weg naar de 

noorderburen... via het zuiden van de stad 

ging.   

 
Zoals jullie intussen begrepen hebben: wie er 

niet bij was heeft iets gemist ! Maar geen 

nood, we hebben intussen al plannen gesmeed 

voor onze volgende bijeenkomst: die gaat door 

op zondag 17 juni in Leuven: we bezoeken er 

het historische centrum van de stad, proeven 

er plaatselijke specialiteiten aan de langste 

toog van België en gaan een hapje eten. 

Nadere details volgen binnenkort. 

 

 

Benefietveiling Stichting Een gift 

voor GIST 
door Jack Asselbergs 

 

De stichting is opgericht op initiatief van Sonja 

Adriaansz nadat haar man Roy binnen één jaar 

na de diagnose aan GIST overleed. Om haar 

verdriet een positieve wending te geven heeft 

Sonja de stichting opgericht om fondsen te 

werven voor verder onderzoek naar deze 

zeldzame vorm van kanker. Zij hoopt dat de 

stichting ertoe kan bijdragen dat er meer 

behandelingsmogelijkheden – en dus 

overlevingskansen - voor GIST-patiënten 

komen. 

 

De Stichting Een gift voor GIST wil in brede zin 

GIST gerelateerd wetenschappelijk onderzoek 

ondersteunen. Het eerste project waar de 

stichting geld voor inzamelt, is het onderzoek 

van Prof. A.J. Gelderblom van het LUMC. Het 

onderzoek vindt plaats in samenwerking met 

de vier andere GIST centra in Nederland. Het 

geld van de stichting is bestemd voor het 

uivoeren van DNA en bloedonderzoek door 

het LUMC. De onderzoeksresultaten moeten 

leiden tot de bepaling van de genetische 

varianten die kunnen helpen bij het 

voorspellen van de effectiviteit en bijwerkingen 

van de mogelijke medicijnen tegen GIST. De 

stichting zet zich in om de totale kosten van 

het onderzoek (€ 60.000,-) bijeen te brengen. 

 

Op 5 maart 2011 werd de stichting officieel 

gepresenteerd in het LUMC, ik mocht daar 

namens de Contactgroep aanwezig zijn, Sonja 

heeft in de Nieuwsbrief van juli vorig jaar haar 

stichting geïntroduceerd en was ook op de 

contactdag in september 2011 aanwezig (zie 

de nieuwsbrief van de contactdag). 

 

Op 3 Maart j.l. werd wederom in het LUMC een 

benefietveiling georganiseerd ter gelegenheid 

van de 1
e
 verjaardag van de stichting. Velen 

waren naar Leiden gekomen, ik mocht bij de 

opening van de avond een toelichting geven 

op onze Contactgroep en het belang van de 

stichting voor onze lotgenoten benadrukken. 

Prof. Gelderblom en Dr. Nielka van Erp, 

apotheker bij de afdeling Klinische Farmacie en 

Toxicologie van het LUMC gaven een korte 

update van het onderzoek, Sonja vertelde over 

de verschillende sponsoractiviteiten van de 

stichting en daarna werd de veiling gehouden 

onder leiding van veilingmeester Chris Vellinga.  

 

Er kon worden geboden op schilderijen, foto’s 

maar ook op kaartjes voor een voorstelling, 

een persoonlijk interieuradvies, tuinonderhoud, 

een foto op canvas, een wijnproeverij, 

schilderworkshop, ontspanningsmassage etc.  

 

In de pauze van de veiling was er de 

mogelijkheid om te sneldammen met 

internationaal grootmeester Rob Clerc en het 
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programma werd muzikaal opgeluisterd door 

de jonge pianist Gregory Kasanbesari. 

Op het eind van de avond kon een cheque van 

€ 10.000,- aan Hans Gelderblom worden 

overhandigd. Samen met de opbrengsten van 

de sponsoracties en de gift die op de 

contactdag aan Sonja kon worden overhandigd 

is de stichting al een eind op weg naar het 

beoogde van € 60.000 want in één jaar is in 

totaal € 35.000 opgehaald.  

 

 
 

Het was zeer de moeite waard hierbij aanwezig 

te zijn, mee te bieden en een leuk schilderijtje 

naar huis mee te nemen. Maar vooral om 

wederom te ervaren dat de stichting een meer 

dan waardevolle bijdrage levert aan 

wetenschappelijk onderzoek naar GIST. 

We zijn heel blij met de Stichting Een gift voor 

GIST! 

 

 

Congres V&VN MDL 
door René Lammers 

 
Of ik Ellen wil vervangen om een korte 

presentatie wil verzorgen op 23 maart in 

Veldhoven? Ik kijk eind februari even in mijn 

agenda en zie dat dit daar wel in past. Ik zeg 

dus toe, zonder eigenlijk te weten waar het 

eigenlijk om gaat. Dat zie ik tegen die tijd wel. 

Eerst even op wintersport. 

 

Meteen na mijn vakantie zoek ik op internet 

naar meer informatie. Het blijkt om een 

meerdaags congres van de Nederlandse 

Vereniging voor Gastro-Enterologie te gaan. 

Als onderdeel van dit grootschalige medische 

congres houdt de 

vereniging V&VN MDL 

(=Verpleegkundigen & 

Verzorgenden Nederland 

Maag Darm Lever) haar 

jaarbijeenkomst.  

 

Met wat input van Ellen en met een medische 

check door medisch bestuurslid Laurens van 

Bavel bereid ik een presentatie van ongeveer 

een kwartier voor. Ik kies bewust voor de 

informatieve insteek. Gewoon vanuit mijn 

eigen kennis en (praktijk)ervaring vertellen wat 

GIST is, hoe je het kunt herkennen en hoe het 

behandeld kan worden. Ik ben geen medicus, 

dus ik grijp terug op ‘Jip en Janneke-taal’.  

 

Op 23 maart rijd ik op tijd richting Veldhoven. 

Ik ken de locatie. De Koningshof is een 

voormalig kloostercomplex met lange gangen 

en grote zalen, tegenwoordig in gebruik als 

hotel- en congrescentrum. Ik ben er al eens 

eerder geweest. Ieder jaar vind op dezelfde 

plek het grootste dartstoernooi ter wereld 

plaats, het Open NK Darts, met honderden 

deelnemers uit binnen- en buitenland. In de 

periode dat ik vanuit NOC*NSF interim-

manager van de Nederlandse Darts Bond was, 

heb ik de voorbereidingen op dat evenement 

en het evenement zelf van dichtbij 

meegemaakt.  

 

Nu is Veldhoven dus tijdelijk het centrum van 

de NVGE. De ontvangst en de organisatie ziet 

er professioneel uit. Ik wordt keurig naar de 

juiste zaal verwezen en daar netjes ontvangen. 

Ik krijg een tasje met informatie en zie daarin 

dat ik vandaag 3 licentiepunten als 

verpleegkundige verdien. Grappig, die had ik 

nog niet! 

 

Ik leg wat brochures van de Contactgroep op 

de info-tafel en verken de zaal. Het is één van 

de kleinere zalen, maar biedt toch plaats aan 

300-400 deelnemers. Die blijken er naderhand 

ook te zijn. Ik ben vanuit mijn werk wel gewend 

om voor grote groepen te staan, maar dat 

betreft dan veelal mijn eigen vakgebied 

(sportmanagement). GIST is toch een vak apart, 

dus de spanning neemt bij mij wel toe. 
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Na de opening door de voorzitster volgen 2 

medische presentaties. Ik sta als 3
e
 op het 

programma. De zaal is lekker gevuld. De eerste 

2 presentaties zien er professioneel uit, maar ik 

kan het nauwelijks volgen. Het is een spervuur 

aan medische termen. Dat ga ik straks anders 

doen.  

 

Ik ben aan de beurt. Ik probeer zo ontspannen 

mogelijk mijn verhaal te vertellen. Dat lukt 

prima. Ik wissel informatie over GIST af met 

persoonlijke ervaringen. Dat is natuurlijk 

‘serious business’, maar er zijn ook leuke en 

humoristische anekdotes te vertellen. Ik krijg 

de indruk dat dit zeer gewaardeerd wordt. Ik 

neem het applaus met dank in ontvangst en 

beantwoord nog een aantal vragen uit de zaal.  

 

Mijn doel was om bij de aanwezigen de 

bekendheid van GIST te vergroten. Mijn stellige 

indruk is dat dit gelukt is, gezien ook het aantal 

(positieve) reacties die ik na afloop kreeg.  

 

PS. Geïnteresseerden kunnen mijn Powerpoint-

presentatie bij mij opvragen via 

rene.lammers@noc-nsf.nl 
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COLOFON 

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

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

De Contactgroep GIST is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK) en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).  

                                                 
 

Contactgegevens

Stichting Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD Utrecht 

Tel: 030-2916090 (secretariaat) 

KvK-nummer: 20112471 

 

                                                  
 

Website  www.contactgroepgist.nl  www.contactgroepgist.be 

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

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

 

 

Bestuur  

Voorzitter  Jack Asselbergs   voorzitter@contactgroepgist.nl  

Vice-voorzitter  Ton Jansen   vicevoorzitter@contactgroepgist.nl 

Secretaris  Cees Hilhorst   secretaris@contactgroepgist.nl 

Penningmeester Gonny Panis   penningmeester@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid  Laurens van Bavel  medisch@contactgroepgist.nl 

 

 

Lid of donateur worden? 

Het lidmaatschap bedraagt in 2012 €17,50 (vanaf 2013: €25,00). Aanmelden kan via het online 

aanmeldingsformulier op onze website. Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met o.a. een 

boek en brochure over GIST, alsmede inloggevens voor het besloten ledenforum. Adreswijzigingen of 

opzeggingen via: ledenadministratie@nfk.nl 

 

Je kunt de stichting ook steunen door donateur te worden, via het online donateursformulier op onze 

website. Donaties kunnen overgemaakt worden aan Stichting Contactgroep GIST te Utrecht, 

rekeningnummer 9677464 (ING). Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL46 INGB 0009677464, 

BIC INGBNL2A 


