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de zon komt steeds lager op in het najaar 

en streelt met haar stralen de bomen 

in herfsttooi met vuurrood en geel 

met schitterend klatergoud 

de wind speelt zijn spel en dwarrelt 

de bladeren omhoog en omlaag 

het knispert onder mijn schoenen 

een zinnenprikkelende geur stijgt op 

ik inhaleer het diep in mijn longen 

de charme van dit jaargetijde 

ineens is elke minuut zó tastbaar 

maar voordat je het echt beseft 

gaat alles weer z'n gewone gangetje 

vergeet je de eenvoudige dingen 

word je geleefd door wat er is en wat moet 

een etmaal later stijgt de zon weer op 

en denk je opnieuw: 

dit hou ik de hele dag vast 
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Redactiewoord 
 

Lezen is ook een Kunst 
Heerlijk werk dat groeit als de wilde wingerd 
 
 Door: Ellen van Arem de Haas 
 
Vanwege de Contactdag komt deze oktobereditie vervroegd uit en dat 

terwijl ik de laatste maanden extra teksten heb zitten schrijven, nakijken, 
aanpassen. Allerlei werkzaamheden die met elkaar verband houden en 
veel tijd kosten. "Ellen, kun jij even...?" Oh ja... Ik kan. Maar niet even. 
 
Ik hou van stevige werkstress, ben dan niet te stuiten. Voorbeelden: 
 
De Penningmeester vroeg hulp en helpen doe ik graag. De Actie Leden– 
en Donateursbestand liep goed, maar een tweede actie bleek helaas ook 
nodig. Het kostte Gonny Panis en ik heel veel extra tijd. Niet even. 
En nog heeft niet iedereen zijn gegevens ingevuld... 
Wordt de tekst waarom we dit vragen niet goed gelezen? 
 
De Werkgroep Contactdag vroeg hulp en ik schreef de verschillende 

uitnodigingsbrieven, de mailtjes, de aankondigingen. Ik ontwierp een 
nieuwe flyer, verzamelde vele vellen vol met namen en adressen van 
bijvoorbeeld Inloophuizen. Niet even. Gert Jan Govers verzorgde de 
verzending. Hebben alle ontvangers onze uitnodiging wel gelezen? 
 
"Wil je de tekst van het ...[verrassing]... even nakijken?" Ja natuurlijk, 

graag zelfs! Het werden wéken, niet éven. 
Hadden de vertalers niet beter kunnen lezen? 
 
"Hier heb je mijn verhaal, zie maar wat je er mee doet, moet er iets bij, 
doe dat dan zelf maar even". Dank je wel, zal ik doen. Maar niet even. 
Ik moet alles, maar dan ook a-l-l-e-s, zelf heel goed na-lezen. 
 
"Dit moet ik zelf schrijven, maar ik heb nog geen tijd gehad". 
Ik heb het nu dus toch maar voor jou geschreven, maar neem je 
dan even de tijd om het minstens na te lezen? 
 
Het Forum dat we voorbereid hadden bleek niet stabiel, er werd aan een 
ander Forum begonnen. Tegelijkertijd wilden we de start niet langer 

uitstellen. Helmer schreef de gebruiksaanwijzing met plaatjes erbij: Hoe 
je persoonlijk account te activeren. Lange lijsten in het Forum gezet van 
leden die aangesloten moesten worden, zoals alle mensen van de oude 
ledenmailkring, ongeacht of ze de Actie Ledenbestand hadden ingevuld. 
De leden die niet op de ledenmailkring (meer) stonden èn die de Actie wel 
hadden ingevuld werden eveneens aangesloten. Die dit echter nog niet 
gedaan hebben (nog) niet. De Forumstart leverde ons een lawine van 
mailtjes op. De meeste vriendelijk, sommige geagiteerd, enkele bot. 
Dagenlang werk van 08:00 tot 23:00 uur om alles te beantwoorden... 
In bijna alle gevallen blijkt dat men de gebruiksaanwijzing niet 
goed of zelfs helemaal niet heeft gelezen. 
 
De forumleden tonen zich echt enthousiast en ik zie ze vaak online 
verschijnen. Hiep hiep hoera! Tussen alle werkzaamheden door schrijf ik 
rechtstreeks òp het Forum de diverse gebruiksaanwijzingen. Wat blijkt?  
Die worden door de leden –en dat is Kunst– wèl goed gelezen. 
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Bestuurswoord 
 Door: Jack Asselbergs 
 

De zomer zit er weer op, hopelijk hebben velen van u kunnen genieten 
van een mooie julimaand, augustus was wat wisselvallig en dat geldt 
zeker ook voor september. In Zeeland zijn we er in vergelijking met 
zeker het oosten en noorden van Nederland nog vrij goed afgekomen 
wat de hoeveelheden regen betreft. 

 
Zo is het onder onze lotgenoten ook, we kregen veel gunstige berichten 
over goede uitslagen, helaas ook slechte berichten. Enkele van onze 
lotgenoten zijn overleden en zoiets grijpt in onze groep diep in omdat 
we via de ledenmailkring vaak veel hebben kunnen volgen. Anderen 
kregen teleurstellende uitslagen en gaan een onzekere tijd tegemoet, 
weer anderen zijn uitbehandeld en we weten wat dat betekent. 

Maar indrukwekkend vind ik steeds weer de wijze waarop we elkaar 
ondersteunen, opbeuren, troosten, ervaringen uitwisselen, vragen 
beantwoorden, nieuwe lotgenoten verwelkomen. Het is fijn deel te 
mogen uitmaken van een hechte GIST-familie die veel voor elkaar kan 
betekenen, die van en voor ons allemaal is. 
 
Opvallend is dat we de laatste maanden in verhouding veel nieuwe 
leden krijgen, dat heeft zeker te maken met onze vernieuwde website, 
want wie GIST intypt in Google vindt al heel snel de website van onze 
Contactgroep. Ook de specialisten verwijzen patiënten door naar ons! 
Al met al een goede ontwikkeling hoewel heel veel GIST’ers zich niet 
aanmelden. Het is een uitdaging voor ons om hen te 'vinden' en 
duidelijk te maken wat een patiëntenvereniging voor hen kan 
betekenen; zeker een Contactgroep als de onze. GIST is immers een 
weinig voorkomende kankervorm die nog maar betrekkelijk kort bekend 
is en waarvan de behandeling daarom bij voorkeur in gespecialiseerde 
ziekenhuizen dient plaats te vinden. 
 
Dan de gebruikelijke terugkoppeling van enkele bestuursactiviteiten. 

Begin juli ben ik met Penningmeester Gonny Panis naar het KWF in 
Amsterdam geweest voor het jaarlijks overleg met Trui Simmelink. We 
hebben vernomen dat het KWF met een nieuw beleidsplan komt waarin 
de subsidiëring van de patiëntenorganisaties op een andere grondslag 
gaat plaatsvinden. Dat betekent een grote uitdaging voor de besturen, 
er zal meer dan in het verleden projectmatig gewerkt moeten worden 

op basis van in een meerjarenbeleidsplan opgenomen doelen. 
 
Enkele dagen later waren we met een uitgebreide bestuursdelegatie in 
Amsterdam voor een ontmoeting met Norman Scherzer, directeur van 
de Amerikaanse zustervereniging Life Raft Group. 

Norman was in Nederland om een donatie in ontvangst te nemen 
van een lotgenoot, bestemd voor verder onderzoek naar 

medicijnen voor GIST in Amerikaanse gespecialiseerde instituten. 
Het was een boeiend gesprek waar over en weer ervaringen zijn 
uitgewisseld en ondersteuning aan ons, waar nodig, is toegezegd. 
 
In augustus hadden we weer bestuursvergadering, deze keer ten 
huize van Ton Jansen in het mooi gelegen landelijke Hellouw met 

na afloop een wandeling en afsluitende barbecue. Een mooie 
gelegenheid elkaar op een andere manier te leren kennen dan 
wanneer we in Amersfoort als gebruikelijk vergaderen en 
iedereen na afloop weer direct naar huis gaat. 
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We hebben het werkplan 2010 vastgesteld, de basis voor de subsidie van KWF en het Fonds PGO. 
Daarin hebben we opgenomen het komend jaar te gaan werken aan een beleidsplan waarin we 

onze visie op de doelen die we willen bereiken opnemen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
borgen van de bestuurlijke continuïteit, het opstellen van een visie op de toekomst, het 
formuleren van vrijwilligersbeleid, beleid voor ledenwerving en ledenbehoud, public relations, 
ledenraadpleging, etc. Om ons hierbij te faciliteren zullen we dankzij de NFK een beroep kunnen 
doen op de 'SESAM Academie' die ons bij dit proces gaat begeleiden. U zult hierover in de 
komende nieuwsbrieven uiteraard meer van gaan horen. 
 
Tot slot ben ik met Vice-voorzitter Ton Jansen medio september naar het jaarlijks Clusteroverleg 
Maag/Darm in Utrecht geweest waar we overlegden met Bestuur en Directie van de NFK over de 
relatie van onze koepelorganisatie met de deelnemende patiëntenverenigingen. Een zinvol overleg 
waarin veel wederzijdse ervaringen werden uitgewisseld en enkele practische afspraken werden 
gemaakt. Wij hebben aangedrongen op een pro-actieve houding van de NFK naar het KWF toe, 
vanwege de nieuwe subsidieregels die aanstaande zijn. De NFK kan namens de 25 aangesloten 
verenigingen een duidelijke stem laten horen over het nieuwe beleid van het KWF voor de 
volgende jaren. Dat gezamenlijke standpunt kan dan geformuleerd worden in de Algemene 
Ledenvergadering van de NFK. 
 
Er is kortom bestuurlijk genoeg te doen om de belangenbehartiging van onze Contactgroep zo 
goed mogelijk te kunnen realiseren. 
 

Inmiddels zijn Helmer en Ellen van Arem druk bezig geweest om 
ons Besloten Ledenforum via onze website in te richten en te 
activeren, dit is in de plaats van onze ledenmailkring gekomen. 
Voor velen even 
wennen maar u kunt 
op Helmer en Ellen 

altijd een beroep 
doen om u op weg 
te helpen. 
 
Op de aanstaande 
Contactdag wordt de 
werking van het 

Forum aan u 
gedemonstreerd en 
kunt u al uw 
practische en 
gerichte vragen 
stellen, het is fijn als 

u dan thuis alvast 
wat bekeken heeft, 
dan weet u waar het 
over gaat. 
 

 Ik roep iedereen op om een korte beschrijving over zichzelf en de
 ervaring met GIST op de profielpagina van het Forum te zetten 

 
 

Nu kijken we uit naar onze jaarlijkse Contactdag op zaterdag 2 oktober in Renswoude 
en mocht u zich nog niet hebben opgegeven, adviseer ik u dat alsnog meteen te doen! 
 
Naast de nodige voorlichting over de ontwikkelingen rond GIST door een vooraanstaand internist/
oncoloog, deze keer een Vlaming, en gesprekken over hoe we met onze ziekte omgaan is er volop 

gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Eenmaal over de drempel zult u 
dat bijzondere en warme familiegevoel zelf kunnen ervaren. 
              We hopen u te mogen begroeten! 
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 Vul in: Bekend met GIST 
 sinds .... (alleen jaartal, 

 handig in de 'zoekfunctie') 
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Ontmoeting met Norman en Anita Scherzer in het Hilton Hotel te Amsterdam 
Norman Scherzer, de Amerikaan die 10 jaar geleden de Life Raft Group startte, verbleef samen met 
zijn vrouw Anita in de week van 5 juli in het Hilton te Amsterdam. Hij had de Contactgroep GIST 
uitgenodigd in het hotel op 8 juli. Huidige voorzitter Jack Asselbergs, oud-voorzitter van het eerste 
uur Ton de Keijser, penningmeester Gonny Panis, P.R. Ronald Postma waren aanwezig namens het 
Bestuur, en Helmer (IT) & Ellen van Arem (nieuwsbriefredacteur en schrijver van dit verslag). 
 

Het werd een zeer genoeg'lijk samenzijn met dit vriendelijke Amerikaanse echtpaar. Anita is reeds 
10 jaar GIST-patiënt en slikt Glivec sinds zij in 2000 deelnam aan een Glivec-trial in de U.S.A. 

Aanleiding voor hun bezoek was de gift van niet minder 
dan 1 miljoen euro door een Nederlandse weldoener uit 
Amsterdam, met als voorwaarde dat het geld besteed 
wordt aan GIST-onderzoek. 

De gulle gever is zelf patiënt en verdraagt geen Glivec. 
Voor Norman en zijn vrouw wachtte echter een grote 
verrassing: het reusachtig bedrag van 1 miljoen bleek 
'lichtjes overdreven', de Amsterdammer had kort ervoor 
een soort benefietavond georganiseerd waar zijn 
genodigden ieder 50.000 euro entree betaalden. Aldus 
overhandigde hij aan Norman een cheque ter waarde van 

maar liefst 1,7 miljoen euro. Onvoorstelbaar! 
De Life Raft Group in de U.S.A. voelt nu een extra 

bijzondere uitdaging. Norman hoopt vurig dat met dit geldbedrag niet alleen een nog betere 
behandeling ontdekt wordt voor alle GIST-patiënten wereldwijd, maar hoopt hiermee ook op tijd te 
kunnen zijn voor deze speciale Amsterdamse patiënt! Onderzoekers hebben namelijk zelden haast. 
Ze kunnen zelfs in hun gedrevenheid op zoek naar hèt antwoord elkaar beconcurreren. Dat klinkt 

ongeloofwaardig maar het is een beetje te vergelijken met de finale van een WK-voetbalwedstrijd; 
het ene team wil persé van het andere winnen. 
 

Hierdoor worden niet zelden 
bijzondere ontdekkingen 
gedaan, maar de patiënt 
waarvoor op dit moment geen 
behandeling (meer) 
voorhanden is door het 
resistent worden voor 
bijvoorbeeld Glivec, heeft geen 
tijd om lang op een oplossing te 
wachten. Stel dat al snel 

ontdekt wordt hoe iedereen dit 
doelgerichte medicijn zou 
kunnen verdragen en er niet 
meer resistent voor zou worden, zou dit al een grote stap vooruit zijn. Spannend! 
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Meeting Norman and Anita Scherzer at the Hilton Hotel in Amsterdam 
Norman Scherzer, the American who founded the Life Raft Group 10 years ago, stayed with his 
wife Anita at the Hilton Amsterdam during the week of July 5th. He had invited the Contactgroup 
GIST at the hotel on July 8th. Current chairman Jack Asselbergs, former chairman of the first hour 
Ton de Keijser, treasurer Gonny Panis, PR Ronald Postma were present on behalf of the Board, and 
Helmer (IT) & Ellen van Arem (newsletter editor and author of this report). 
 

It was a very enjoyable get together with this friendly American couple. Anita is a GIST patient for 
10 years now and takes Gleevec since 2000, when she participated in a Gleevec trial in the U.S.A. 

The reason of their visit was the gift of no less than 1 million euros, 
donated by a philanthropist from Amsterdam, stipulating the money has 
to be spent on GIST research. The generous giver himself is a patient and 
cannot tolerate Gleevec. Norman and his wife however stood for a big 

surprise: the huge amount of 1 million was "slightly exaggerated", the 
Dutchman had organized shortly before a charity evening and each of his 
guests had to pay 50,000 euros entrance fee. The man from Amsterdam 
thus handed over to Norman a 1.7 million euro cheque. Unthinkable! 
 

The Life Raft Group in the U.S.A. now sense an extraordinary challenge. 
Norman heartedly hopes that this money will not only fund for the 

discovery of a better treatment for all GIST patients worldwide, he also 
hopes that this desired research outcome will be in time for this special 
patient in Amsterdam! Researchers in fact rarely hurry. They may even 
compete each other in their drive to find the answer. 
This sounds unbelievable but it's a bit like the final of a soccer World Cup; 
the one team want whatever it costs beat the other. 
 

Because of this competition, 
specific discoveries are often 
made, but for the patient in 
particular, for whom there is 
currently no treatment (anymore) 
available, for instance because of 
onset resistance to Gleevec, there 
is little time to wait for a solution. 
Imagine a nearby discovery on 
how all patients can in future 
tolerate this targeted medicine, 
without developing any 

resistance, this would be a major 
step forward. 
 

Thrilling! 

Drink health to a new 

tremendous research! 

Newsletter October 2010 Van GISTeren naar morgen 

[From GISTerday towards tomorrow] Contactgroup GIST The Netherlands—Belgium 
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Leverkanker 
Leveroperatie in verband met uitzaaiingen 
[www.chirurgenoperatie.nl - Publ. met schriftelijke toestemming van Surgipoort BV 2010] 

 

Door: Dr. E.J.T. Luiten - chirurg Amphia Ziekenhuis Breda 

 

In deel II hebben we gelezen over uitzaaiingen in 
de lever (levermetastasen), afkomstig van tumoren 

die elders in het lichaam zijn ontstaan. 
 
Dr. E.J.T. Luiten, chirurg bij het Amphia Ziekenhuis te 
Breda, tevens webmaster van de druk bezochte 
chirurgische website www.chirurgenoperatie.nl 
verzorgt een aantal artikelen over uitzaaiingen van kanker 
uit het maagdarmstelsel naar de lever. 
De tekst van deze aflevering is opgesteld in 
samenwerking met 
Dr. A.M. Rijken, chirurg in hetzelfde ziekenhuis. 
 

 
Inleiding 

Deze artikelenreeks geeft u algemene informatie over de chirurgische behandeling van uitzaaiingen 
in de lever, afkomstig van tumoren die elders in het lichaam zijn ontstaan: levermetastasen. 
Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website http://www.chirurgenoperatie.nl/pagina/
lever/lever.php . Als u deze gegevens reeds doorleest voorafgaand aan het bezoek aan de chirurg 
zijn vele vragen al beantwoord en hebt u meer profijt van de aanvullende informatie van uw 
chirurg. Alhoewel de procedure in principe op standaardwijze wordt uitgevoerd is het goed u te 
realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

De beschreven operatieve behandeling kan, in het geval u voor operatie in aanmerking komt, in uw 
geval soms afwijken van de informatie in dit artikel. 
 
Behandeling 
Tot eind jaren '80 van de vorige eeuw was men nog terughoudend met het verwijderen van 
levermetastasen. Dit werd ingegeven door de heersende opvatting dat de uiteindelijke prognose 
van de meeste patiënten door uitgebreide leverchirurgie niet wezenlijk verbeterde ten koste van 
een hoog operatierisico en eveneens een lang en zwaar ziekbed nadien. 
 
Bij de overweging tot het verwijderen van levermetastasen werd als bovengrens het aantal van 3 
gehanteerd en tevens de afwezigheid van uitzaaiingen elders in het lichaam. Bovendien moest door 
een herhaald onderzoek worden bevestigd dat er sprake was van een relatief 'slapend' gedrag 
(geen verandering in een periode van een half jaar) van de uitzaaiingen die tevens op een plaats in 

de lever moesten zitten die goed bereikbaar was voor de chirurg. 
 
Met de komst van verbeterde operatietechnieken, nieuwe apparatuur om leverweefsel met minder 
bloedverlies uit te snijden, concentratie van deze operaties in gespecialiseerde ziekenhuizen met 
expertteams van chirurgen, verbeterde zorg tijdens en na de operatie, toegenomen effectiviteit van 
aanvullende behandelingen zoals chemotherapie en immuuntherapie, is de prognose van deze 

patiëntengroep na operatieve verwijdering verbeterd. 
 

De verwijdering van levermetastasen kwam in een ander daglicht te staan 
 
Tegenwoordig komen steeds meer patiënten in aanmerking voor chirurgische verwijdering van 
levermetastasen, waarbij het aantal en de plaats in de lever niet meer zo dwingend bepalend zijn 
als voorheen. Zelfs bij uitzaaiingen elders in het lichaam (bijvoorbeeld in geval van een 
longmetastase) kan er in bepaalde situaties toch besloten worden om een chirurgische behandeling 
uit te voeren, om niet de duur maar wèl de kwaliteit van het resterend leven te verbeteren. 
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Prognose 
De prognose van onbehandelde levermetastasen is gemiddeld 8 maanden, maar varieert sterk en 

is onder andere afhankelijk van het aantal metastasen, het aantal segmenten dat uitzaaiingen 
bevat, bovendien de afwezigheid van metastasen elders in het lichaam en de algehele conditie van 
de patiënt. 
 

Van de patiënten die levermetastasen (na maag- 

of darmkanker) na verloop van tijd ontwikkelen 
(metachrone metastasering) komt ongeveer 20-

30% in aanmerking voor operatie. Alhoewel het 
een zware operatie betreft is het operatiesterfte-
risico in ervaren centra ongeveer 0–6% en is na 5 
jaar nog ongeveer 25-44% in leven. 
Zelfs de meest intensieve chemotherapie, als 
enige behandeling, geeft daarentegen in het beste 

geval na 5 jaar een overleving van slechts 5–9%. 
 

Bij ruim 1/3 van de patiënten is er na 5 
jaar na operatieve verwijdering zelfs geen 
terugkomst van levermetastasen. 
Daarentegen is er in 2/3 van de gevallen 

toch sprake van terugkeer van de ziekte in 
de lever binnen 5 jaar na de 
oorspronkelijke leveroperatie. 
Indien er na 10 jaar nog steeds geen 

sprake is van terugkomst kan men met vrij 
grote zekerheid stellen dat er sprake is van 
genezing. Hiervan zijn gevallen beschreven 

in de medische literatuur, maar het blijven 
uitzonderingen. 

 
Operatie voor levermetastasen 
Leverchirurgie is onder andere mogelijk omdat de restlever de capaciteit heeft weer aan 
te groeien, zodat de vitale functies kunnen worden gewaarborgd. Dit proces noemt men 
regeneratie; het begint binnen 3 dagen na de operatie en duurt ongeveer 6 maanden, 

waarbij de restlever uitgroeit tot de oorspronkelijke grootte. 
 
Door het weghalen van één of meerdere segmenten moeten 
andere segmenten harder werken om alle leverfuncties te 
kunnen uitvoeren. Door aangroei kunnen zij zo 
compenseren voor het verlies door operatieve verwijdering 

van één of meerdere segmenten. 
 
In de praktijk kan tot 70% van al het leverweefsel worden 
weggehaald (zeg 5 segmenten) waarbij de resterende 
segmenten wel met elkaar verbonden moeten blijven. 
Deze resterende segmenten moeten dan wel 'gezond' zijn, 
dat wil zeggen: geen leverziekten en geen metastasen. 
 

De overgebleven segmenten zullen al binnen enkele maanden flink gaan 

uitgroeien zodat de leverfuncties goed blijven 
 
Natuurlijk is de vorm van deze 'nieuwe lever' wat afwijkend en minder georganiseerd van opbouw 
als de oorspronkelijke lever (zie illustratie hierboven met in totaal 8 volledige delen). 
Door middel van analyse van patiëntengegevens is onderzoek gedaan naar factoren die gepaard 
gaan met een hogere kans op terugkomst van levermetastasen, ondanks het feit dat ze chirurgisch 
volledig zijn verwijderd. 
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De belangrijkste factor die gepaard gaat met een 
hogere kans op terugkomst 

De aanwezigheid van kleine satelliethaardjes rond de 
verwijderde levermetastase in het verwijderde stuk 
lever. 
 
Factoren die ook van belang zijn bij de hogere 
kans op terugkomst van levermetastasen 

Slecht gedifferentieerde tumoren (snelle 

agressieve groeiers) 
Levermetastasen op het moment van diagnose 
van de maag– of darmkanker 
Metastasen van 5 cm 
Verwijdering volgens niet anatomische scheidingsvlakken tussen segmenten 
Lymfeklieruitzaaiingen ten tijde van de verwijdering van de maag– of darmkanker. 

 
Alhoewel het op het eerste gezicht vreemd lijkt, blijkt het áántal levermetastasen in de lever niet 
bepalend voor de prognose, op voorwaarde dat complete verwijdering heeft plaats kunnen vinden. 
Natuurlijk is het wel zo dat indien er sprake is van veel levermetastasen, de kans groot is dat ze 
verspreid liggen in de hele lever waardoor verwijdering niet mogelijk is. 
De marge gezond leverweefsel tussen de metastase en het chirurgisch snijvlak is niet van belang, 
zolang deze maar geen tumorweefsel bevat. 
 
 

Voortgang Controle Leden/Donateurslijst 
Door: Gonny Panis 
 

Beste Leden en Donateurs, 
 

Velen hebben direct hun gegevens ingevuld c.q. aangevuld, online via 
deze link of op het per post toegestuurde formulier. 
Anderen hebben dit gedaan zodra zij van vakantie terugkwamen. 
Onze hartelijke dank hiervoor! 
 

Zoals eerder aangegeven is het van groot belang dat wij de juiste 

gegevens hebben. Bovendien krijgen wij subsidie van KWF 
Kankerbestrijding per betalend lid (niet per donateur). 
 

Leden zijn diegenen die patiënt zijn en/of hun naaste 
Dus als de partner van een GIST-patiënt ook bijdraagt, is hij of 
zij geen donateur maar lid. 

Bij het eventuele overlijden van de patiënt wordt de partner die 
graag wil blijven doneren ook geen donateur, maar hij of zij 
blijft in dat geval lid! 
Belangrijk: Als patiënt èn naaste (vaak de partner) 
alletwéé willen bijdragen, moet men zich alletwee apart 
opgeven. Op die manier worden allebei dan totaal als 2 
leden geregistreerd. 
 

Nog niets ingevuld? 
Maak het meteen in orde: doe het nu!!! 
 

Via deze link 
of: 

Vul het formulier –indien per TNT ontvangen- in en gebruik de voorgefrankeerde envelop (dit 

voor mensen waarvan bij ons geen E-mailadres bekend was) 
of: 

Meer informatie nodig? Mail: gonny.panis@contactgroepgist.nl 
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Ervaringsverhaal: Een verhaal met een begin 
 

Door: Luc Castelein 
 
Anno 2000, 1 april. Ik ben net 41 jaar en laat definitief 
een vaste betrekking als Luitenant-Kolonel Vlieger bij de 
Belgische militaire overheid achter me. Sinds ongeveer 
een jaar heb ik onbetaald verlof en kon ik sindsdien aan 

de slag als 'zelfstandige manager' bij een groot bedrijf 
dat gericht is op de internationale handel in textiel. De 
mogelijkheden op alle vlakken zijn gigantisch. Wat een 
uitdaging. 
 
2 april. Ik voel stekende pijn in mijn onderbuik. Ik ga 
toch maar werken, het zal wel overgaan. 's Middags rol 

ik letterlijk van de pijn over de vloer. Een spoedarts 
wordt erbij gehaald, het is vermoedelijk een gesprongen 
blindedarm. Tijdens de echo op de spoedafdeling zegt de 
radioloog: "Hmm, ik denk dat er hier meer aan de hand 
is". Hij vraagt waar ik woon en of daar een kliniek 
dichtbij is. Ik woon nabij Leuven en het UZ Gasthuisberg 
is de logische 'place to be'. 
Samen met mijn vrouw Mirose, die ondertussen naar het 
werk is gekomen, rijd ik naar Leuven. Daar is de 
diagnose duidelijk: er is iets 'gesprongen' in de buik en 
een spoedoperatie is niet uit te stellen. Dat wordt het 
dan, maar eerst nog een botboring, een mergpunctie en 
het aanbrengen van een infuus voor de pijnbestrijding.  

 
Ik word langzaam wakker in een groene zaal. Het is er 
stil en ik heb een zalig gevoel. Ik voel eigenlijk niets en 
lig in een superschoon bed. Overal zijn er buizen en 
slangetjes. Ik herinner mij wat er moest gebeuren, maar 
toch voel ik me rustig en opperbest. Pijn is er niet. 

Achteraf blijkt in mijn buik een tumor gesprongen te 
zijn. Hoe lang het daar zat weet niemand. Buiten het 
woord 'tumor' valt er niets aan ons te vertellen. Ik ben 
een stuk dikke darm, dunne darm en wat 'weefsel' kwijt. 
Vanaf nu heb ik een verticaal litteken van 25 cm over de 
buik. Mijn dochtertje van twaalf tekent en schrijft: 
 
"Al is het soms een rotweer, toch moeten mensen 
verder, heel hoopvol, hoe moeilijk het ook is, want 
aan het einde schijnt de zon". 
 

 
 

Ik besef op dat ogenblik niet dat ik dit zinnetje nog meer dan duizend maal zal herhalen in de 
komende jaren. De pijn komt opzetten, maar als gewezen 'sportman' moet ik doorbijten. Ik ga mij 
hier niet laten kennen! Ik verlaat na 7 dagen het UZ en ga de volgende dag weer werken. Het is 
hard, het lichaam kreunt, maar de wil is nog zo sterk. Zo, dat hebben we dan ook weer 
meegemaakt. 
 
Maandelijks onderga ik de CT-scan, maar nooit is er iets te melden. Ook die dag in oktober 2000. 

"Niets te melden" zegt de professor. Ik zit alweer in de wagen, mijn gsm gaat af, het is de prof, of 
ik even wil terugkomen, men had iets over het hoofd gezien. De schok in de spreekkamer is groot. 
Weer een tumor, ditmaal heel laag in de onderbuik en al een vuistgroot. 
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Na enig onderzoek blijkt het om een GIST te gaan. 
Ik kom in andere 'handen' terecht, deze prof stelt zich 

voor als "Van Oosterom" en hij is een Nederlander 
gespecialiseerd in GIST. Hij leidt een project met 
experimentele medicatie. Als ik wil kan ik deel 
uitmaken van het experiment. "Wat is het alternatief?" 
vraag ik. "Een rits in die buik" en "téveel operaties" 
maken deel uit van het antwoord. Er wordt 
afgesproken dat ik toch onder het mes moet, de tumor 
is te groot. De tumor zal voor de helft worden 
weggenomen, de andere helft blijft in mijn buik achter 
en maakt deel uit van het experiment. Men zal dat deel 
in het oog houden en kijken hoe het zich gedraagt 
terwijl ik die experimentele medicatie neem, STI571 
genaamd. Prof. De Wever, oncologisch chirurg en 
afdelingshoofd, voert de operatie uit. 
Prof. Van Oosterom komt me naderhand melden dat hij 
voor het eerst een dergelijke operatie meemaakte en 

zodoende een GIST in een lichaam heeft gezien. Het komt me over als een hele eer. Beide 
professoren getuigen van diep menselijk meevoelen; ze maken deel uit van een verrijking in m'n 
leven. De verpleegkundigen doen hun beroep alle eer aan en steunen mij en de andere 
oncologiepatiënten waar ze kunnen. 

 

Na het verlaten van de kliniek ga ik net als de vorige keer de volgende dag 
alweer aan het werk; de hevige pijnen worden verdrongen door het gevoel van 

'uitdaging en overwinning' 
 
STI571 (later wordt dit Glivec genaamd), tweemaal daags 400 mg. Totaal dus per dag 800 mg, de 

maximum dosis. Dagelijks moet ik een verslag maken en maandelijks is er de CT-controle. De 
tumor blijft stabiel. De bijwerkingen van de STI571 echter niet: botpijnen, spier- en peeskrampen, 
snel opkomende misselijkheid dat even snel verdwijnt, opvliegers (dan denk ik te gaan ontploffen). 
Het oogwit dat af en toe volledig rood is, is te wijten aan kleine gesprongen oogadertjes. 
De kleurpigmenten van mijn huid verdwijnen, ik zie bleek en mijn huid wordt superbroos. 
Mijn voetzolen worden gevoelig, waterophoging rond de ogen en meestal heb ik buikloop. 

Ik zie er niet meer uit. 
 
Toch blijf ik aan mijn conditie 
werken omdat ik ervan overtuigd 
ben dat mijn voormalige fysieke 
conditie mij in staat stelt nog 
'normaal' te kunnen functioneren 

en me de kracht geeft zeer snel de 
kliniek te kunnen verlaten na 
operaties. 
Het leuke van sporten is echter 
weg, het wordt een steeds 
moeilijkere klus om al die 

loopkilometers te maken. 
 
De buikoperaties spelen me parten 
want bij iedere operatie 
verlies ik een stuk darmlengte. 
Hevige buikkrampen en buikloop 
zijn het gevolg. Ik word in de 
daaropvolgende jaren nog enkele keren met spoed opgenomen wegens darmobstructies. Die 
operaties veroorzaken vergroeiingen in de buik die de darmen kunnen gaan afknellen. Dit valt mee 
en een extra operatie om dit in spoed op te lossen blijft gelukkig uit. 
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STI571 
(later Glivec genaamd, 

stofnaam imatinib) is een 
Signal Transduction Inhibitor 
(signaaltransductieremmer) 
 
Kanker ontstaat doordat lichaams-
cellen een bepaald signaal krijgen 

om zich anders te gaan gedragen 
en zich ongeremd gaan delen 
 
Bij GIST speelt het KIT-eiwit als 
sturende factor de hoofdrol 
 
STI571 blokkeert of remt de 
werking van dit specifieke eiwit 
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Ik noteer januari 2006. Het restant van de tumor van oktober 2000 groeit te snel 
en wordt te groot. De oncologen besluiten RAD toe te voegen aan de Glivec. Ik 

neem nu 400 mg Glivec per dag en een dosis RAD. De nevenwerkingen zijn 
verschroeiend. 
 

De eenheid van lichaam is weg en dit is een heel enge ervaring 

 
Als ik sport (lees: loop) ervaar ik een driedelig lichaam: mijn hoofd, mijn corpus en 
benen lijken onafhankelijke eenheden. 

 
In juni 2006 is het dan zover: de tumor moet eruit. De GIST is ongeveer twee 
vuisten groot geworden en drukt hevig op allerlei zenuwbanen. 
Mijn onderste ledematen en ingewanden worden neurologisch zwaar op de proef 
gesteld. De operatie verloopt zoals de vorige: GIST eruit, spijtig genoeg ook weer 
wat darmlengte. Ik slaag erin de kliniek snel te verlaten en het dagelijkse leven 
weer onmiddellijk op te nemen. Het RAD-verhaal ligt achter me. De oncologen 
denken dat Glivec nog kan aanslaan, de laboratoriumtesten laten dat blijken. 
 
Juni 2008: een knagende pijn in de onderbuik neemt de overhand. Zenuwbanen in de onderbuik 
worden geteisterd door drie nieuwe GISTen die sinds 2006 in opmars zijn en alsmaar dieper in het 
lager bekken komen te zitten. De prof besluit me zo snel mogelijk te opereren. Ik vraag hem 
enkele weken uitstel omdat we met het gezin nog een duikvakantie hebben geboekt. Prof. De 

Wever, Hoofdchirurg Oncologie, bekijkt zijn agenda, ziet zijn eigen verlof gemarkeerd staan en 
besluit 'on the spot' dat van hem wat te verschuiven... 

 

"Ga nog maar eerst duiken met je familie" 

zegt de prof. "Opereren doen we daarna wel". 

We gaan duiken, keren terug, de professor 
onderbreekt speciaal voor mij zijn verlof en 

verricht de operatie. Volgens mijn beperkte 

ervaring is dit uniek! 
 
De operatie verloopt zoals de vorige. Toch wordt die 'day 
after' steeds moeilijker. Ik slaag erin te gaan werken, 

maar niet voor lang. Na enkele dagen steekt er een 
hevige koorts op. Oorzaak onbekend. 
Ik word opgenomen op de spoedafdeling en het blijkt dat 
bacteriën, goedaardig voor hun werk in de darmen, 

tijdens de operatie in de buikholte terechtgekomen zijn en daar een ontsteking veroorzaken. Er 
wordt besloten via de onderrug te opereren en een drainage aan te brengen.  

Die nacht na de operatie is er eentje om nooit te vergeten. De drainagenaald schuurt langs een 
zenuw of raakt een bot, verdoven helpt niet. 's Morgens gaat die (holle brei-)naald eruit. Na enkele 
dagen is de koorts weg en kan ik opgelucht ademhalen. Ik ervaar voor het eerst dat het gevecht 
tegen pijn haalbaar is, maar dat de strijd tegen koorts zowel mentaal als fysisch superzwaar is en 
me totaal uitput. De onophoudelijke steun echter van mijn vrouw verlicht zóveel. 
 

Juni 2009: Een nieuwe GIST steekt de kop op, weer dieper in de buik. Die 

knagende pijn neemt weer toe. Ik onderdruk het, wekenlang, blijkbaar té lang... 
 
18 juli. Ik kan het trouwfeest van de zoon van een goede vriend nog meemaken, maar 
thuisgekomen hou ik het niet meer uit. Ik verdraag geen laken meer op mijn lichaam, de huid van 
mijn buik is rood opgezwollen. 
Die zondagmorgen om 6 uur brengt mijn vrouw me naar de Spoed. Enkele uren, echo's en CT later 

blijkt de situatie bar slecht te zijn. De oncologen 'zien het niet meer zitten', de beeldvorming laat 
hen niet toe iets te besluiten want de buik is namelijk te ontstoken. De oncologen nemen ons 
apart. We voelen paniek, niet alles is voorbereid, een vriend die notaris is wordt gebeld. 
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Ik had zó gezworen dit niet te willen en zullen meemaken 
 

Men besluit prof. De Wever thuis te consulteren. Een half uur later is hij 
aanwezig en besluit onmiddellijk te opereren. Die buik moet open of het 
zal openbarsten en dat zou fataal zijn. De tumor kan er niet uit, zit te 
diep en alles is ontstoken. De noodoperatie slaagt: de druk uit de buik is 
weg. Ik word met een open buik wakker en mag geen Glivec meer 
nemen omdat dit niet verenigbaar is met mijn bloedwaarden. Ik start 
een 'cooling-down' periode, zonder Glivec dus. De genezing verloopt 
vlot, maar na enkele dagen steekt de koorts toch weer op. Er komt 
vocht uit de buik en men denkt dat er ergens een 'darmlek' zit. Een 
nieuwe operatie dient zich onmiddellijk aan. Erg, heel erg. Het lek 
verplicht de chirurg een deel van de darmen af te sluiten. Een 'tijdelijke' 
stoma is het gevolg. Dit wilde ik niet meemaken. Ik had gezwóren dit 
niet te willen en zullen meemaken. Voor mij zou dat niet meer hoeven, maar mijn vrouw en 
kinderen redden mijn leven, voor de zoveelste keer. Ik aanvaard die stoma als 'tijdelijk'. Toch blijft 
de shock repetitief, verschillende keren per dag. Zwaar, heel zwaar. Ik verleg mijn grenzen. Wil ze 
nog verder verleggen: normaal leven met GIST èn een stoma. 
 
De winter van 2009 treedt aan, het is december. De tot op dat ogenblik nog niet te bereiken tumor 
drukt, duwt en dwingt de prof ertoe te gaan opereren. Ik word wakker in die hemelse groene 
ontwaakruimte met hevige pijn... in mijn voeten. Er wordt een neuroloog bijgehaald. De operatie 

duurde 8 uur en al die tijd hadden mijn voeten vastgekneld gezeten in beugels. De operatie echter 
is een groot succes! Voor het eerst is een GIST, althans in mijn buik, volledig en sterk omkapselt 
weggenomen. De operatie duurde lang, maar het was niet tevergeefs. Iedereen is blij.  
Helaas... ik krijg al snel andere symptomen van neurologische aard. Tijdens de operatie blijken alle 
zenuwbanen van alle onderste organen geraakt te zijn. Iedereen, inclusief de chirurg, is 
aangeslagen. Om de kliniek te kunnen verlaten en om normaal (?) te blijven functioneren moet een 

nieuwe operatie soelaas brengen; een 'tijdelijke' sonde wordt geplaatst. Zo is het welletjes: een 
stoma èn een sonde. 

 
Ik moet verder en put kracht uit het feit dat ik 
'onder de mensen' kom zonder dat die iets merken. 
Het geeft me moed en een gevoel van overwinning, 
maar is dat echt wel zo? Ik weet het niet. Mijn gezin 

houdt mij er bovenop. 
 

Op mijn werk noemde ik het een cyste, ze 
wisten niet dat ik GIST-patiënt ben 
 
Op het werk heb ik het altijd gehad over het 

wegnemen van een cyste, niet over kanker. Ik word 
namelijk niet aangeworven om 'ziek' te zijn en 
'thuis' te blijven, maar om bedrijven te begeleiden 
en 'gezonder' te maken. Ik zit in een bizarre spiraal; 
ik wil stoppen, ik wil doorgaan, ik wil nog iets 
verwezenlijken, ik wil nooit opgeven, ik ben zo 

vreselijk moe. 
 

 
April 2010, thuis samen met m'n dochter 'een koffie slurpen'. De radio heeft het over een initiatief 
van 'Kom Op Tegen Kanker' dat plaatsvindt in mei; 1000 km fietsen voor het goede doel. Ik bel 
onmiddellijk een goede vriend die razend enthousiast toezegt mee te willen doen. 
 
Mei 2010, samen met mijn zoon en twee vrienden nemen we deel! 
Ik doe het voor mezelf (ik heb de fysieke uitdaging echt nodig) en om mijn medepatiënten een hart 
onder de riem te steken. 
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Om te tonen dat kanker (tijdelijk?) overwonnen kan worden en 
toch toelaat een iet of wat normaal leven te leiden. 

Ook uit dank voor de verpleegkundigen die me steeds gigantisch 
ondersteunden. Eveneens voor die dokters die naast de 
uitoefening van hun specialiteit ook nog een menselijke kant 
laten blijken. En natuurlijk voor Novartis, de farmaceut die het 
medicijn Glivec ontwikkelde. 
 

Voor het eerst doe ik een boekje open over mijn 

jarenlange ziekte en voor velen, met name uit mijn 

professionele omgeving, is dit 'nieuws' verbijsterend 
 

Die '1000 km tegen kanker' wordt een 
fantastische gebeurtenis. 
Op mijn vraag steunt Novartis ons, teneinde de 
GIST-problematiek meer onder de aandacht te 
brengen. 
Via hen maak ik kennis met Kris Heyman en de 
Contactgroep GIST, en dit na 10 jaar reeds 
GIST en Glivec. GIST-patiënt, Glivec, Novartis, 
en de Contactgroep GIST halen verschillende 
keren de media en na 4 dagen komen we aan 
in Antwerpen. Ik mèt stoma èn sonde. 
Enkele vertegenwoordigers van de 
Contactgroep GIST zijn erbij en juichen me 
toe; grandioos. 
Ik leer fantastische mensen kennen: Ellen, Wie, 
Kris, Helmer, Adinda, Lief, Dick en Clarie. 

Het raakt me diep. 
 

Juli 2010. De sonde mag verwijderd worden. 
Geweldig goed nieuws en dit ondanks het voortduren van de neurologische problemen in de 
onderbuik. Zou het dan toch nog allemaal goed komen? 
 

GIST-metastase in de lever 
 
5 Augustus. Na een controle-scan de uitslag: GIST in de lever. Een GIST-metastase is via de 
bloedbaan in de lever gekomen en is daar in enkele maanden tijd verviervoudigd in omvang. 
Prof. De Wever stelt het heropstarten van Glivec voor. De oncologen spreken niet tegen, maar 
vertrouwen me toe dat het niet zal aanslaan. Leuk nieuws is iets anders. Toch... iedereen kan zich 
vergissen. Iedereen is weer anders. Iedereen reageert anders. Iedereen ervaart het anders. Dus, 

starten met Glivec en hopen dat het aanslaat. Het verwijderen van de stoma is te riskant. 'Tijdelijk' 
wordt vermoedelijk 'permanent'. Het zij zo... Na twee dagen slikken zijn de bijwerkingen er ook 
weer. Jammer want het was zo goed zonder Glivec, maar we moeten toch voort. Gelukkig ben ik 
niet alleen, ik word bijgestaan door mijn directe familie, mijn vrienden, en mijn medelotgenoten. 
 

Dan zijn er weer die woorden van mijn dochter 
 

Al is het soms een rotweer 

toch moeten mensen verder 

heel hoopvol 

hoe moeilijk het ook is 

want aan het einde schijnt de zon 
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Receptmedicijn 

Het medicijndoosje hieronder is een Nederlands voorbeeld; er zijn diverse uitvoeringen mogelijk. 
De kretologie komt schetsmatig zowel op Nederlandse als Belgische medicijndoosjes op hetzelfde 
neer. In Nederland is de bevoegde overheid op medicijnen het CBG, in België is dat de FAGG. Op 
Europees niveau is dat de EMA (steeds meer medicijnen hebben geen landelijke registratie meer, 
maar een Europese Registratie, zichtbaar met een EU-nr. Voor uitleg overheidsinstanties zie blz. 17. 
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aanwijzing 

Verplichte en unieke barcode per medicijn 
 

De apotheker scant de barcode bij uitgifte 
waardoor het medicijn geïdentificeerd en 
gecontroleerd wordt voordat de patiënt 
het meekrijgt 
 

Tevens ten behoeve van voorraadbeheer 

Code voor de 
fabricagepartij 

De merknaam van het genees-
middel en de concentratie 

De algemene benaming van 
de werkzame bestanddelen 

Geneesmiddel 
Uitsluitend 
verkrijgbaar 
op Recept bij 
de apotheek 

RVG– of EU-nummer 
De fabrikant moet het medicijn laten 

registreren voordat het op de markt mag: 
 

*Als dit in Nederland plaatsvindt 

krijgt het middel een RVG-nummer 
 

*Bij een registratie voor heel Europa 

krijgt het middel een EU-nummer 
 

RVG = Register van Verpakte Geneesmiddelen 

De farmaceutische 
vorm (bijv. pillen, 

injecteerbare 
vloeistoffen) 

Medicijn® 10 mg                   Farmaceut 
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Medicijn® 10 mg 
 

Voor oraal gebruik 
Dosering volgens voorschrift arts 
Voor gebruik de bijsluiter lezen 
Buiten het bereik en zicht kinderen 
houden / Bewaren in de originele 
verpakking en beschermen tegen 
vocht / Bewaren beneden 25ºC 
Registratiehouder: Farmaceut BV 
Farmastad 

elke tablet bevat 
10 mg 
werkzame stof 
 

30 filmtabletten/ 

film-coated tablets 
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Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) 
 

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA; voorheen genoemd EMEA) 
 

Steeds vaker worden medicijnen direct op Europees niveau beoordeeld. 
Het Europees Bureau voor Geneesmiddelenbeoordeling is een samenwerkings-

verband tussen wetenschappelijke medische instellingen uit alle lidstaten. 
Dit platform beoordeelt de introductie van nieuwe geneesmiddelen en houdt 
toezicht op de kwaliteit van bestaande medicijnen. Wanneer één lidstaat een 
nationale vergunning verleend heeft voor een geneesmiddel dienen de andere 
lidstaten ook nationale vergunningen te verlenen voor datzelfde middel 
(wederzijdse erkenningsprocedure)! 

Het Bureau werkt nauw samen met internationale partners en zorgt zo voor 
een grotere bijdrage van de EU aan de wereldwijde harmonisatie. Ook de EER-
landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zijn aangesloten bij de EMA. 
Nederland wordt vertegenwoordigd in de EMA door ambtenaren van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). 
Tevens wordt de EMA bijgestaan door Nederlandse specialisten die o.a. 
werkzaam zijn bij het CBG (zie hierboven in het oranje kader). 
Het EMA is als agentschap van de Europese Unie gezeteld in Londen. 

Niets voor niets 
Het ontwikkelen van een nieuw medicijn kost enorm veel geld. Als na verloop van 

tijd het octrooirecht oftewel het patent vervalt, komen er al gauw generieken op 
de markt. Het bedrijf dat het medicijn namaakt heeft veel lagere kosten, met 
name door het feit dat fabrikanten van generieke middelen geen studies meer 
hoeven uit te voeren om de effectiviteit en veiligheid aan te tonen. 
Het is vaak een ware race om als eerste met het generieke middel op de markt te 
komen en niet zelden gaan hieraan complexe juridische situaties aan vooraf. 

www.cbg-meb.nl 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
Het CBG is verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van genees-
middelen in Nederland en medeverantwoordelijk voor de toelating van de 

geneesmiddelen in de gehele Europese Unie. Voordat een geneesmiddel in de handel 
gebracht mag worden moet het een handelsvergunning (registratie) krijgen van het CBG. 
Ook wordt de afleverstatus bepaald; uitsluitend op recept of juist zonder. Bij het verlenen 
van de handelsvergunning moeten de voordelen van het gebruik van een geneesmiddel 
aantoonbaar opwegen tegen de nadelen; een zogenaamde klinische batenrisicobalans. 
Nadat een geneesmiddel goedgekeurd is, moet de kennis hierover verder worden 
uitgebreid; geneesmiddelenbewaking is daarom een kernactiviteit van het CBG. 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) In België is het FAGG de bevoegde Overheid op gebied van de 
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, in klinische ontwikkeling en op de markt. 
 www.fagg-afmps.be 

www.ema.europa.eu 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&murl=&mid=&jsenabled=true
http://www.fagg-afmps.be/nl/fagg/
http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/geneesmiddeleninformatiebank/default.htm
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www.mijnmedicijnvergoeding.nl 
Welke verzekeraar past het best bij mijn 

medicijngebruik? 
Zorgverzekeraars verschillen van elkaar, 

ook waar het gaat om het vergoeden van geneesmiddelen. Uw medicijnen worden soms helemaal, 
soms gedeeltelijk en soms helemaal niet vergoed. Er zijn verzekeraars die alleen het middel van 
één fabrikant vergoeden, of volgens deze website zelfs afspraken maken met artsen over het 
voorschrijven. Kijk en vergelijk. Op deze website tref je antwoorden aan op vragen als: 

Worden mijn medicijnen vergoed? 

Moet ik bijbetalen? 
Is mijn huisarts bij het voorschrijven vrij in de keuze van geneesmiddelen? 
Hoeveel invloed heeft de zorgverzekeraar? 
Wat vergoedt de aanvullende verzekering? 
Wanneer heb ik een artsenverklaring nodig? 

 

www.bijsluiterwoordenboek.nl 
Het Bijsluiterwoordenboek biedt uitleg van 
woorden die je leest in bijsluiters van 

geneesmiddelen die zonder recept te koop zijn bij apotheker, drogist of supermarkt. Je kunt ook 
termen uit deze bijsluiters aangeven die nog niet verklaard zijn, een forum beoordeelt daarna of 
deze term toegevoegd dient te worden aan het online-bijsluiterwoordenboek. 
 

www.e-bijsluiters.be 
Hier kun je geneesmiddelenbijsluiters, op recept en in de vrije verkoop 
bekijken en printen. Beschikbaar in 3 talen in PDF-formaat. Deze 

bijsluiters geven je alle essentiële informatie over het goed gebruik van het geneesmiddel naast de 
raad van je arts en/of apotheker. 
 

www.meldpuntmedicijnen.nl 
Werkt het medicijn dat je voorgeschreven hebt gekregen heel goed of 
juist niet? Krijg je het tablet niet uit de verpakking? Wordt je medicijn 
niet vergoed? Of heb je last van een bijwerking? Meld dit! Ook familie, 
verzorgenden en behandelaars kunnen een melding doen. 
<<< Klik links op het plaatje om direct op de meldingspagina te komen. 

 
www.rijveiligmetmedicijnen.nl 
Per jaar vallen er naar schatting 70 verkeersdoden en 1.600 gewonden door 
rijden onder invloed van geneesmiddelen. Patiënten die rijgevaarlijke genees-
middelen gebruiken, nemen onverminderd deel aan het verkeer. Zij geven aan 
zelf niet te merken dat hun reactie-vermogen afneemt. Red.: Wist je dat je 
dan ook niet mag fietsen? Check je medicijn (staat helaas niet alles op). 
Klik op het verkeersbordplaatje rechts >>> 
 
www.hetcak.nl 
Compensatie 2010 Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 
1 januari 2008 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2010 
bedraagt dit € 165,=. Mensen met weinig zorgkosten betalen minder eigen 
risico dan mensen met hoge zorgkosten. Om mensen met hoge zorgkosten 

tegemoet te komen biedt de Overheid soms een compensatie van € 54,=. 
Dit heet de Compensatie Eigen Risico (CER). De Overheid betaalt hiermee een deel van het eigen 
risico terug. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden 
voor de Compensatie eigen risico vastgesteld. Heeft u recht op de Compensatie eigen risico? Dan 
hoeft u zelf niets te doen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de compensatie wordt 
gekeken naar gegevens die geregistreerd staan bij uw zorgverzekeraar en het CAK. Komt u in 

aanmerking voor de Compensatie eigen risico 2010? Dan heeft het CAK u tussen 31 augustus en 1 
oktober 2010 een beschikking gestuurd. Heeft u niets ontvangen en denkt u er wel recht op te 
hebben? Klik op het plaatje van het CAK rechtsboven dit item om meer informatie te kunnen lezen. 
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http://www.mijnmedicijnvergoeding.nl/informatie/14671/sturing_verzekeraars.htm
http://www.mijnmedicijnvergoeding.nl/informatie/14679/aanvullend_verzekerd.htm
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http://www.e-bijsluiters.be/
http://www.mijnmedicijnvergoeding.nl/
http://www.meldpuntmedicijnen.nl/melden-ervaring.html
http://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=65897


KvK 20112471 Nederland - Uw donatie is welkom op ING-rekeningnr. 96.77.464 t.n.v. Stichting Contactgroep GIST Utrecht 19 

 

 

Bij uitzondering hebben we op een zondag vergaderd om daarna voor het eerst op informele wijze 
een lange middag met elkaar op te kunnen trekken. Ton Jansen had zijn huis en tuin hier 
enthousiast voor opengesteld. Die dag was er juist voor de Betuwe onweer met fikse regenbuien 
voorspeld. De atmosfeer was vochtig en drukkend benauwd, maar onweer? Regenbuien? Niets van 
gemerkt. Wel liepen wij met ouwbollige paraplu's in de hand geklemd (een garantie dat het droog 

zou blijven) door een tweetal opengestelde tuinen in de buurt. Doken wij rustig en bedaard hier en 
daar in het groen om een loslopend kipje of een Anton Pieck-achtig figuurtje verscholen in de 
brandnetels nader te kunnen bekijken. Twee mooie alcapa's die ontdaan van hun wol met 
kortgeschoren zachte huidjes naar ons stonden te staren en wij staarden terug. Ze hadden een 
soort van middenstip op hun veldje, waar het gras ongemaaid doch niet ongemoeid bleek. Het lag 
er vol donkerbruine alcapaversierselen. Laat ze wat uitharden, boor er gaatjes doorheen, voorzie ze 

van een vernisje, rijg ze aan een ketting en je hebt een origineel sieraad. Dacht ik, maar zei ik 
niet. Klom niet over het hek om het een en ander in m'n ongeopende paraplu te laten glijden (dan 
was het later op die middag vast wel gaan regenen en...). Ons gezelschap startte deze uitermate 
teambindende activiteit met 7 personen, om korte tijd later in de steek gelaten te worden door Ton 
en Helmer. Zij bleken niet langer zonder een computer te kunnen en togen gezamenlijk naar Ton's 
domicilie en imposante werkkamer (lees: bibliotheek) om nog meer noeste inspanningen voor de 
Contactgroep die dag te kunnen verrichten. Wij 5 sportieve stappers keken niet om. De dijk en de 

achterliggende rivier trokken ons. Nu is 7 een ongelijk getal, 5 is nog erger. Met name als je op een 
smalle weg naar boven moet lopen. Met tegemoetkomende zondagsmotorrijders. Waarvan je niet 
weet of ze je zien of niet. Ik liep op afstand tussen de 2 x 2 Bestuursleden in. Voor mij 2 mannen in 
het zicht die druk liepen te bomen. Een eindje achter mij Voorzitter en Penningmeester. Met hoofd-
letters; zij vormen namelijk een degelijk span voor de gezondheid van onze organisatie. De rivier 
bleek niet direct achter de hoge weg te liggen, maar in de verte. De dijk af steil naar omlaag rollen 

trok mij niet aan. Na een tijdje verder gelopen te hebben, keerden er weer 2 om. Ik meende de 
door Ton aanbevolen route monter te moeten vervolgen en liep door. De mannen voor mij hielden 
geen enkele pas in en mijn platte zolen zegenend lukte het uiteindelijk om bij hen te geraken. Dé 
toeristische trekpleister doemde voor ons op: anderhalve straat. Sjonge. Verbijsterd door zoveel 
schoonheid bezijdens de dijk, draaiden wij gedrieën harmonieus om op onze assen en aanvaardden 
deemoedig onze terugweg. Ik als enige met een paraplu nog altijd in de hand geklemd. Handig om 
als je echt niet meer kan om de nek van je voorganger te steken en je voort te laten trekken. Het 
was niet nodig. Even later doken wij eindelijk de tuin van Ton en zijn lieve partner weer in, om nog 
een heerlijk maal samen te nuttigen. Met drankjes. Ton, van harte bedankt, voor je warme 
gastvrijheid, voor je lekkere kokskunsten en voor je vrijgevigheid: je wil er geen cent voor hebben. 
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 Speciale Bestuursvergadering 
 op zondag 22 augustus 2010 
 

 (Secretaris Cees Hilhorst  
 ontbrak die dag; zie fotolijst) 
 
 
 

 Van links naar rechts: 
 

 Jack Asselbergs, 
 Voorzitter 
 

 Ronald Postma, 
 Public Relations 
 

 Gonny Panis, 
 Penningmeester 
 

 Edwin van Ouwerkerk Moria, 
 Medische Info 
 

 Ton Jansen, 
 Vice-voorzitter 
 

 Ellen van Arem de Haas, 
 Redacteur (auteur verslag) 
 

 Helmer van Arem, 
 IT-Support 
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Ervaringsverhaal 
Van een hardwerkende, 

sportieve en gezonde man 
naar kankerpatiënt 
 

Door: Loek Nowee 
 
Het begon eind 1995 met pijn in 
mijn buik en bloedverlies. Alle 
mogelijke onderzoeken 
ondergaan, maar er was niets 
te vinden. In 1996 had ik 
dezelfde klachten en onderging 
weer allerlei onderzoeken, 
resultaat: een kwaadaardig 
ingekapselde tumor! "Gelukkig" 
dacht ik, na de operatie in 1997 
was alles schoon en meende ik 
eindelijk van alle ellende af te 
zijn.Ik herstelde goed en een 
paar maanden later was ik 

alweer met volle energie aan 
het werk en sporten. 
Dat ik KANKERPATIËNT was 
drong niet tot me door. 
 

Het ging een paar jaar goed, totdat het eind 2001 weer fout ging. Braken, pijn in de buikstreek, 

enz. Diagnose: lidtekenweefselverkleving (mooi scrabblewoord). Een operatie was het gevolg en 
hierna bleek dat ik tijdens of na de operatie een hartinfarct had gehad. Ik moest medicijnen gaan 
slikken voor mijn hart en poeders innemen om de stoelgang gaande te houden. 
Dat moest maar, ik ging er weer voor en zodra het kon ging ik aan het werk. 
 
Eind 2004 was mijn stoelgangfrequentie door de poeders opgelopen tot ongeveer 50x per dag. 
Ik vond dat niet goed gaan, ging naar de internist die het weer op een verkleving vond lijken. 

Hij schreef andere medicijnen voor om de stoelgang op peil te houden. Het gevolg was dat ik 
ongeveer 80x per dag naar het toilet moest. Ik woonde er onderhand! "Je moet spélen met de 
medicijnen" zei de internist. Ik hèb wat afgespeeld, maar het werd alleen maar erger. 
 
In 2005 bekkenbodemtherapie gestart om mijn stoelgang te kunnen beheersen! 
Ik ontdekte bloed in de ontlasting, moest stoppen met de therapie en met nieuwe medicijnen 

beginnen. De bloedingen namen echter toe en de uitslag van het bloedonderzoek was niet in orde. 
Door de huisarts weer teruggestuurd naar het ziekenhuis. Onderzoek door de assistent van de 
internist, die er zich over verbaasde dat ik, gezien mijn medische verleden, nog geen onderzoeken 
had ondergaan. Er volgden een röntgenfoto, een coloscopie, biopten en een CT-scan. 
De uitslag luidde: het is helemaal fout! GIST, 10x8 cm, laag in het bekken en niet operabel... 
Een excuus voor de blunder kon er namens de internist door een andere assistent nog net af! 
Anderhalf jaar lang de verkeerde diagnoses, met alle gevolgen voor mij. 
De internist wordt bedankt voor zijn geweldige diagnose en inlevingsvermogen als een patiënt bijna 
10 jaar loopt te tobben met z'n darmen en al een keer geopereerd is voor darmkanker! 
 
Ik schoof één balie op in het ziekenhuis; van de MaagDarmLever-Afdeling naar 
Oncologie en met dit stukje opschuiven heette ik KANKERPATIËNT. De bewaarde 
tumor uit 1997 bleek ook een GIST te zijn geweest, maar heette toen anders. 

De oncoloog stelde voor om de behandeling in een ziekenhuis 
gespecialiseerd in GIST te laten doen, waar ik behandeld zou worden 
met imatinib (Glivec) en direct terecht kon. Eindelijk iemand die meedacht! 
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Twee dagen voor Kerstmis werden mijn vrouw en ik in de Daniël den Hoed kliniek 
uitgebreid geïnformeerd over de toen voor ons nog onbekende (vrijwillige) studietrial 

met imatinib (Glivec). Goede voorlichting is van groot belang. Voor mij bleken er geen 
echte nadelen te zijn, dus waarom zou ik niet meedoen? 
 
Het gaf mij een bijzonder gevoel dat ik, ondanks dat ik hartstikke ziek was, misschien iets kon 
bijdragen aan de medische wetenschap. De deelname aan de trial viel best wel mee. Ik moest 
's morgens nuchter naar het ziekenhuis komen. Voor en na de inname van imatinib werd er wat 
bloed afgenomen. Dat ging zo de hele dag door, met een interval van een uur, daarna twee, 
daarna vier uur. 

 
Mijn vrouw en ik bleven slapen in 
het 'Familiehuis Daniel den Hoed' 
naast de kliniek. Wat een 
geweldig initiatief met behulp 
van vrijwilligers! 
De volgende ochtend konden we na 
de bloedafname weer naar huis. 
 
Deze sessies heb ik 4x gedaan en 5x 
een CT-scan om de effecten van 
imatinib op de tumor te kunnen zien. 

Het was goed te doen en elke CT-
scanuitslag was weer heel spannend.  
 
Tijdens de trial moest ik elke dag bij 
het ontbijt imatinib innemen. 

Dat zorgde voor wat bijwerkingen, maar na wat experimenteren nam ik de imatinib met een bakje 

vanillevla 's avonds voor het slapen gaan in. Na ruim een jaar was de tumor zover geslonken dat 
het operabel was. Bij het intakegesprek met de chirurg waren mijn vrouw en dochter aanwezig. 
Onze dochter vroeg de chirurg of zij een foto van de te verwijderen tumor kon krijgen. Het was 
voor haar hopelijk een afsluiting van een periode van alleen maar praten over GIST. Het was hem 
nog nooit gevraagd maar hij vond het een goed idee. De geslaagde operatie had helaas wel als 
gevolg dat ik definitief een stoma heb, een constant vochtproducerend rectum, een klapvoet en 
nog wat andere zeer vervelende lichamelijke ongemakken, die niet meer overgaan. Als er eerder 

een juiste diagnose was gesteld, waren de operatiegevolgen mij waarschijnlijk bespaard gebleven! 
 
Na de operatie heb ik nog een jaar als adjuvante behandeling imatinib geslikt, om de 
ontwikkelingen te blijven volgen. De uitslagen van het bloedonderzoek en de CT-scan worden 
telkens door de oncoloog uitgebreid besproken. In het begin was dat om de maand en nu om het 
half jaar. De oncoloog neemt echt de tijd om dit samen met mij en mijn vrouw door te nemen. 

Uiteindelijk heb je kanker toch samen. Op dit moment zijn de uitslagen nog steeds goed! 
 
Terugkijkend op de trial besef ik dat de keuze niet voor iedereen gemakkelijk te maken is. Als er 
een reguliere behandeling voorhanden is, kan de keuze voor jonge mensen heel moeilijk zijn. 
Toch vind ik dat je deelname aan een trial zou moeten overwegen als je daarmee de medische 
wetenschap een stap vooruit kan helpen. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen wat andere mensen 
moeten doen, maar stel je voor dat het in de toekomst je eigen kind zou overkomen, GIST te 
krijgen? Als de situatie niet direct levensbedreigend is zou ik deelname overwegen. Laat je goed 
over de voor- en nadelen door je arts informeren en bezoek de website www.kankeronderzoek.info 
 
Ik kon afwachten tot er iets gebeurde, of zelf een bijdrage leveren 
aan de medische wetenschap. Zelfs als het bij mij geen resultaat zou 
opleveren, kan het zinvol zijn voor de mensen die na mij komen! 

Voor mij leverde deze trial het toen ondenkbare op. 
De eerste GIST was in 1995, nu alweer 15 jaar geleden. 
Geef dus niet op; ga ervoor! 
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Boeken 2010 
 
WEEKBOEKTRILOGIE 
Aantekeningen van de arts die patiënt werd 
 
Ivan Wolffers, zelf arts, kreeg in december 2002 te horen dat hij kanker 
had en werd hij, de gezondheidsactivist die altijd met andermans 
problemen bezig was, zelf onderwerp van onderzoek en medicatie. Hij hield 

vrijwel onmiddellijk een dagboek bij over de schok die dit teweegbracht. 
Over de behandeling en de gevolgen die het had voor zijn (seks)leven en 
over hoe hij de draad van zijn leven weer oppakte. 
Deze dagboekaantekeningen zijn nu gebundeld verkrijgbaar. 
 
Auteur: Ivan Wolffers 
Verschijnt in 2010 Redactie: Laat sinds april op zich wachten, maar je 
kunt ook online het een en ander lezen, ga hiervoor naar: 
http://www.ivanwolffers.nl/column/index.htm (klik dan linksboven op 'archief') 
ISBN: 9789025432522 
Prijs: € 19,95 
 
 

GEZONDE TWIJFEL 
Over dokteren, genezen en misleiden 
 
Een optimistisch boek over vooruitgang in de medische 
wetenschap en over successen in de strijd tegen kwakzalverij en 
irrationaliteit. 

 
Er gaat wel eens iets mis in de wetenschap, maar toch treft de kritiek 
van Piet Borst eerder de wonderlijke wereld van naïeve politici, 
onkritische dokters en klunzige onderzoekers dan de ware 
wetenschappers. Ook als alles tegenzit, blijft wetenschap fascinerende 
nieuwe inzichten leveren en kan iedereen daarin delen. Dokters en 
onderzoekers moeten vooral blijven dokteren om nieuwe ontdekkingen 
te doen – en mogen patiënten niet misleiden. 
Zolang de irrationaliteit zich maar absurd uitdost, is de bestrijding van 
deze kleurige folklore een vrolijke aangelegenheid. Piet Borst gelooft in 
de ratio en denkt dat de wetenschap fantastische methoden heeft 

ontwikkeld om waar van onwijs te onderscheiden – en dat mensen iets kunnen leren als de 
waarheid met enthousiasme en in begrijpelijke termen wordt opgediend, zoals in dit boek. 

 
Sinds 1993 schrijft Piet Borst maandelijks een column in de wetenschapsbijlage van NRC 
Handelsblad. De meest aansprekende uit de afgelopen tien jaar zijn hier bijeengebracht, 
aangevuld met twee ongepubliceerde stukken.  
 
Prof.dr. Piet Borst is staflid van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis en lid van tal van buitenlandse wetenschappelijke 
adviescolleges, academiën en tijdschriftredacties. 
 
Auteur: Piet Borst 
Verschenen: 2010 
Aantal pagina's: 263 

ISBN: 9789057123191 

Prijs: € 16,95 
 
Redactie: Een waar genot om te lezen; inclusief de oude column over Glivec uit 2001 
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ALLES STROOMT NAAR EEN DOEL 
Doelgerichte medicijnen tegen kanker 

 
Prof.dr. Henk Verheul is hoofd van de afdeling Medische 
Oncologie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam 
 
NBD/Biblion recensie www.nbdbiblion.nl 

Een nieuw deel in de serie 'Spreekuur thuis' waarin aan patiënten en 
mensen in hun omgeving medische en praktische informatie wordt 
gegeven over allerlei ziekten en aandoeningen en hun behandeling. 
 
Dit boek biedt informatie over een relatief nieuwe behandelingsvorm 
voor allerlei soorten kanker: 'targeted therapy', 'doelmedicijnen' 
oftewel 'specifieke medicijnen'. In tegenstelling tot andere, gangbare 
vormen van kankerbestrijding zoals bestraling en chemotherapie 

richten deze medicijnen zich op een specifieke kankercel. 
 
Ze bestrijden de eiwitten die door kankercellen worden afgescheiden en die tumoren laten groeien 
en uitzaaiingen veroorzaken. Door die doelgerichtheid veroorzaken deze medicijnen minder 
(ernstige) bijwerkingen. Het boek biedt aan niet-medici inzicht in de mogelijkheden, (onmogelijk-
heden) van deze medicatie, een overzicht van medicijnen en de vormen van kanker waarvoor ze 
bedoeld zijn [o.a. GIST], de bijwerkingen, nieuwe ontwikkelingen en de invloed van dit alles op de 

partner en gezinsleden van de patiënt. Zoals gebruikelijk in deze reeks besluit het boek met een 
verklarende woordenlijst, adressen van hulpverlenende organisaties [Life Raft Group Nederland 
aka Contactgroep GIST wordt genoemd], literatuur en een register. Alle auteurs zijn 
verbonden aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Goede voorlichting voor een groot publiek. 
 
Auteur: Henk Verheul 
Co-auteurs: C. van Montfrans en G. Ossenkoppele 
Verschenen: 2010 
Aantal pagina's: 77 

ISBN: 9789066116788 
Prijs: € 19,95 
 
 

DAT MOET IK NOG EEN PLEKJE GEVEN 
En andere psychologische onzin 
 
Auteur: Jeffrey Wijnberg 
Verschenen: 2010 
Aantal pagina's: 149 

ISBN: 9789055947157 
Prijs: € 17,95 
 
De auteur is klinisch psycholoog, psychotherapeut, schrijver en columnist 
(...) Hij is grondlegger van de provocatieve therapie in Nederland en 
publiceerde hierover eerder succesvolle boeken voor een breed publiek, 
zoals 'Gekker dan gek' (2004) en 'Ik kijk dwars door je heen' (2005). 

Provocatieve therapie is een vorm van therapie en coaching, waarin 
uitdaging, warmte en humor een belangrijke rol spelen. In dit nieuwe boek 
richt Wijnberg zich op het gebrek aan betekenis van in het dagelijks spraakgebruik veelgebruikt 
psychologisch jargon. Aan de hand van voorbeelden probeert hij uit te vinden wat woorden en 
uitdrukkingen als 'iets een plekje geven', 'authenticiteit', 'leermomenten' en 'je kwetsbaar 
opstellen' nu werkelijk betekenen. In zijn bekende, provocatieve stijl daagt hij daarbij de lezer uit 

hierover zelf een oordeel te vormen. Een vermakelijk en prettig leesbaar boek vol korte schetsen 
over hedendaagse psychologische thema's. De schetsen vormen een eenheid met de krachtige 
illustraties van Peter de Wit (...) (NBD|Biblion recensie, Drs. N.P. Aders) 
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U 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 kunt u tevens 
aangeven of u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. (Geen E-mail? Dan kunt u een z/w gedrukt exemplaar ontvangen). 

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

 

ING-rekeningnummer: 96 77 464 

Ten name van: Stichting Contactgroep GIST Utrecht 
 

Noodzakelijke codes voor internationale betalingen: 
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www.contactgroepgist.be 
info@contactgroepgist.be 

bestuur@contactgroepgist.be 

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

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

 

Contactgroep GIST 

Postbus 8152 
3503 RD  Utrecht 

Nederland 

 
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. U kunt zich aanmelden als lid voor slechts minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het online-

aanmeldformulier op de website www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons'. 
U ontvangt per E-mail de link naar onze Nieuwsbrieven. (Geen E-mail? Dan krijgt u een z/w gedrukt exemplaar). 

Leden kunnen inloggegevens krijgen voor ons nieuwe (september 2010) ondersteunende Besloten Ledenforum. 
 

U ontvangt via de NFK een welkomstpakket en jaarlijks een factuurbrief 

www.contactgroepgist.nl 
info@contactgroepgist.nl 

bestuur@contactgroepgist.nl 

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

gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker)      Kamer van Koophandel nr. 20112471 

24 

Colofon oktober 2010 
R

E
D

A
C

T
I
E

 
O

R
G

A
N

I
S

A
T
I
E
 C

O
N

T
A

C
T
G

R
O

E
P

 G
I
S

T
 

L
I
D

 W
O

R
D

E
N

 
D

O
N

A
T
E
U

R
 W

O
R

D
E
N

 
V

O
O

R
 W

I
E

 

Nieuwsbrief Van GISTeren naar morgen 

(Eind-) Redactie en Vormgeving Nieuwsbrief: Ellen van Arem de Haas    redactie@contactgroepgist.nl 
Freelancer Specials: Inge Sluijter 
 

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

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

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

Aan de informatie in de diverse artikelen kunnen geen rechten worden ontleend 

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

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

Bestuurslid Secretaris Cees Hilhorst cees.hilhorst@contactgroepgist.nl 

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

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

Bestuurslid Medische Informatie, IT Edwin van Ouwerkerk Moria evom@contactgroepgist.nl 

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

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

Nieuwsbrief (Eind-)redacteur, 
Vormgever 

Ellen van Arem de Haas ellen.van.arem@contactgroepgist.nl 

Webredactie Web(eind-)redacteur Edwin van Ouwerkerk Moria webredactie@contactgroepgist.nl 

Webredactie Web(eind-)redacteur Ellen van Arem de Haas webredactie@contactgroepgist.nl 



 Correspondentieadres 

 Contactgroep GIST 
 Postbus 8152 

 3503 RD  Utrecht 

25 

 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 

 redactie@contactgroepgist.nl 

 www.contactgroepgist.nl 

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

De volgende Nieuwsbrief 

verschijnt in 

januari 2011 

Uiterste inzenddatum artikelen 

22 december 2010 

redactie@contactgroepgist.nl 

 

 

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

