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Redactiewoord: Je bent wat je eet? 
 
Door: Ellen van Arem de Haas 
 
Elke dag eet ik tijdens de lunch een witte boterham met pindakaas. Geen 
boter. Wel sambal. Is dat gezond? Geen idee. Tenzij je nou echt in reclames 
gelooft. Ik vind het gewoon lekker. Hard werken is ook lekker, al loopt het 
onderhand de spuigaten uit. Nee, niet de pindakaas, al gaan m'n oren fluiten 
als ik teveel van het rode goedje bovenop de smeuïge laag gesmeerd heb. 

Opeten wat je klaargemaakt hebt en vooral geen water drinken. 
 

Er was nog een potje geld over van de subsidie die de Contactgroep van KWF Kankerbestrijding 
krijgt en dat moest nog officieel bestemd worden. Het zou een nieuwe brochure worden en KWF 
aldus financierde de druk en de verspreiding. Nu hou ik zelden tijd over maar dat project lonkte 
zeer, en toen de zomer geen zomer was ben ik gestart om nieuwe softwareprogramma's onder de 

knie te krijgen met zelfstudie. Ik wist dat ik bij een professionele drukkerij niet aan zou kunnen 
komen met 'Publisher', het programma waar ik tot nu toe de nieuwsbrieven in maak. 
Op mijn bureau lag al een jaar een brochure met achterop de naam van de drukkerij, en ik wilde 
exact dat papier, met die zijdezachte glans. Niet beseffende dat dit bedrijf er niet zomaar eentje is, 
en de prijzen navenant. 
 
Het schrijven van de teksten, de vormgeving, het maken van de illustraties, het was allemaal een 

feest voor mij, en ik raakte al snel verslaafd aan de nieuwe programma's, net als aan de sambal-
pindalunch. Het Nederlandse en het Vlaamse bestuur keurden de brochure goed, in het bijzonder 
uiteraard ons bestuurslid en arts, Laurens van Bavel. Letter voor letter. 
Man Helmer reed mij daarop naar de drukkerij en een paar dagen later mailde Dimitri van Trigt de 
prijsopgave. Wreef ik de pindaboter uit m'n ogen, meenden ze dat nou echt? Zo'n prachtprijs? 
Terwijl er veel gedaan moest worden, de uitscheurbare kaarten achterin bijvoorbeeld vergden 

extra zorg. Dimitri en Relate4u, Eindhoven: Super wat jullie voor ons gedaan hebben! 
 
Ondertussen staat mijn gang en huiskamer vol gevulde dozen en dito enveloppen. Het geurt hier al 
weken naar drukinkt en lijmstroken. Een hele operatie om alle brochures verzendklaar te maken, 
adressenbestanden aan te vullen of nieuwe te maken, etiketten typen, enzovoorts. 
 
Alle leden, donateurs, en belangstellenden zoals vele GIST-experts, krijgen de komende 
tijd de brochure toegezonden. Tevens alle ziekenhuisoncologieafdelingen en ook zoveel 
mogelijk inloophuizen. 
We hopen dat leden het extra exemplaar meenemen naar hun huisarts of eventueel naar de 
bibliotheek, om te vragen of het daar op de leestafel mag. 
 
Verspreid de brochure om meer patiënten te bereiken zodat zij voor zichzelf durven op 
te komen en zo de juiste behandeling krijgen, van de meest geschikte artsen! 
 
Tijdens de Contactdag hebben de aanwezigen een exemplaar (kunnen) ontvangen. Inmiddels is 
gebleken dat de drukkerij ons een doos extra exemplaren heeft geschonken. 
Daarom krijgen alle aanwezigen ook nog eens exemplaren per PostNL toegestuurd, zodat ook zij 
de brochure kunnen verspreiden. 
 Teveel patiënten met GIST worden nooit gezien door een GIST-expert, terwijl dit zo enorm 

van belang is 
 Teveel patiënten durven nog steeds niet op te komen voor hun eigen lichaam! De brochure is 

hopelijk een leidraad voor hen om te durven vragen wat gevraagd moet worden. 
 
Wil je nog een keer enkele brochures ontvangen? Mail: redactie@contactgroepgist.nl 
 
Hoe ik bij die sambal kom? Door een collega van het architectenbureau waar ik vroeger met veel 
plezier werkte. Pindakaas met sambal, goed voor pittig werk. Bij hem heb ik geleerd (ziekenhuis-)
brochures te maken. Nooit gedacht zoiets later nog eens helemaal in mijn eentje te gaan doen. 
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Bestuurswoord 
 

Door: Jack Asselbergs 
 
Zaterdag 24 september hadden we de 8e lotgenotendag op een nieuwe fraaie locatie, landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Een recordaantal deelnemers mochten we begroeten, het weer 
was zomers en daar hadden we geluk mee want dat is voor deze plek wel essentieel, gelet op de 
bereikbaarheid van de Hooge Schuur waar we de presentaties hadden, de lunch en het diner. 
Helaas waren het geluid en zicht op het podium voor nogal wat bezoekers een minpunt maar voor 

het overige was het een zeer geslaagde nuttige lotgenotendag. 
 
In mijn openingswoord heb ik aandacht besteed aan onze 
bijzondere gasten. Prof.dr. Hans Gelderblom van het 
LUMC die de inleiding verzorgde over de stand van zaken 
rond GIST. Sonja Adriaansz, voorzitter van de door haar 
opgerichte Stichting 'Een Gift voor GIST', en tevens 

donateur van onze Contactgroep. De vertegenwoordigers 
van Novartis, Pfizer en Bayer. Carin Hoogstraten van 
de NFK. Sietske van der Veldt van Care for Cancer zou 's 
middags komen om een workshop te verzorgen. 
 
Ik heb onze ambitie om door te groeien naar een 
volwaardige patiëntenorganisatie zoals vastgelegd in ons 
recent vastgestelde Beleidsplan kort aangegeven, heb de 
wens van het bestuur benadrukt om een klankbordgroepje 
te vormen met leden die geïnteresseerd zijn in beleid, en 
heb nogmaals de noodzaak van de invulling van de PR-
functie in het bestuur verwoord. 
 

Ook heb ik stilgestaan bij de subsidieverhoudingen met 
KWF Kankerbestrijding, en met Fonds PGO van het 
Ministerie van VWS. Er is een nieuw subsidiebeleid vastgesteld, men krijgt vanaf 2012 geen 
subsidie meer louter gebaseerd op het aantal leden. Beide subsidiegevers willen meer sturen op 
efficiënt en effectief werken, en er ligt meer nadruk op onderlinge samenwerking tussen 
patiëntenorganisaties. Er zijn door Fonds PGO organisatiecriteria vastgesteld zoals een 

klachtenregeling, gedragscode integriteit en goed bestuur, en de zeggenschap en invloed van leden 
en sponsoren moet transparant worden geregeld. Ook wordt de subsidie beperkt tot 
lotgenotencontact en informatieverstrekking. 
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Eis subsidieverstrekker: leden moeten minimaal € 25,= bijdragen 
Lidmaatschap         in 2012 naar € 17,50         in 2013 naar € 25,= 
Heel belangrijk is de eis van Fonds PGO dat per 1 september 2013 de bijdrage per lid minimaal 
25 euro dient te bedragen. Veel organisaties zitten al op dit bedrag, maar onze Contactgroep 
hanteert nog een minimale bijdrage van 10 euro. Om subsidie niet mis te lopen zijn wij nu 
verplicht binnen 2 jaar tot het gewenste niveau te komen, daarom is de bijdrage voor 2012 
verhoogd naar € 17,50 en het jaar daarop naar € 25,=. Ik heb hiervoor begrip gevraagd; we 
hebben ook geen andere keus! Het zou triest zijn als we ledenverlies gaan lijden door deze door de 
subsidiegever verlangde hogere bijdrage. Het is een hele uitdaging voor ons kleine bestuur om aan 

de nieuwe wensen van Fonds PGO te voldoen. De nieuwe regeling van KWF Kankerbestrijding is 
voor ons wat eenvoudiger. 
 
Verder heb ik melding gemaakt van onze wens vastgelegd in het beleidsplan om ingaande 2012 
een medische adviesraad in te stellen, bestaande uit deskundige professionals op GIST-gebied. 
Prof.dr. Gelderblom heeft zich bereid verklaard ons bij de samenstelling daarvan te helpen. 

 
Een bijzonder moment was mijn aankondiging van een nieuw communicatiemiddel, een 
brochure voor onze lotgenoten en overige belangstellenden die een beknopte, goed te begrijpen 
uitleg geeft over GIST en wat belangrijk is over GIST te weten. Deze brochure stond al een tijdje 
op ons verlanglijstje, dankzij de financiële medewerking van Trui Simmelink van KWF 
Kankerbestrijding is het mogelijk gemaakt. Onze vrijwilligster Ellen van Arem de Haas heeft de 
brochure gemaakt, een enorme klus waar zij terecht voor is geprezen. 
 
Ik heb Ellen en Helmer van Arem tevens bedankt voor hun enorme inzet het afgelopen jaar, 
evenals René Lammers en Jasper Smit, zij zijn sinds april dit jaar Ellen's redactiemedewerkers. 
Ook dank ik de vrijwilligers die deze dag hebben voorbereid en een rol hierin te hebben gehad: 
Ton Jansen, Cees Hilhorst, Ellen en Helmer van Arem, Ronald en Sandra Postma, 
Gert Jan Govers, Jasper Smit. 

 
ALLE LOTGENOTEN DIE HET THANS HEEL MOEILIJK HEBBEN WENS IK ALLE STERKTE TOE 
 
Afsluitend zijn de namen genoemd van de leden die ons zijn ontvallen sinds de vorige 
lotgenotendag van 2 oktober 2010 in Renswoude, hun naasten heb ik kracht toegewenst om dit 
leed te kunnen dragen. We hebben in een moment van stilte gezamenlijk onze lotgenoten 
herdacht, en ook alle voor ons onbekende overleden GIST-patiënten. 
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Respect voor alle GISTers* overleden sinds de Contactdag 2010 
 

Thijs Sanders 
Ron de Wit 
Tineke Ink 

Hans* 
mevrouw Doorman 

Michelle Insing-Bakkum 
Frans van der Steen 

Henk Lamers 
Mien Schooten-Hoff 

Jaap Veen (partner van GIST-patiënt) 
meneer Ten Hoor 
Henk Gazendam 

Leo Bours 
Mariëtte du Bois-van Tuijn 

Jan van Outvorst 
Jan de Groot 

Cor van Dijke 
 

Theo Gerris (5 dagen na de Contactdag 2011) 
  * Bij de Contactgroep bekende namen 
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Een nieuwe ervaring 
 

Door: René Lammers 
 
Het is tegen 9 uur 's ochtends en ik ben op weg 
naar Landgoed Mariënwaerdt in Beesd voor de 8e 
Landelijke Contactdag van de Contactgroep GIST. 
Ik heb er lang tegen aan gehikt, maar uiteindelijk 
toch besloten om te gaan. Vanwege andere 

verplichtingen kan ik helaas alleen het ochtenddeel 
bijwonen, maar dat lijkt me interessant genoeg om 
te gaan. Het feit dat ik een week geleden weer 
door de '3-maandelijkse APK' ben gekomen, 
heeft mij definitief over de streep getrokken. 
 

Eigenlijk ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Welke sfeer tref ik aan? Ga ik nog wat nieuws 
horen? Zal ik er energie van krijgen? Ik ben ook benieuwd naar Ellen. We hebben de afgelopen 
maanden al vele malen contact gehad per e-mail, maar elkaar nog nooit ontmoet. Bij de ingang 
wordt iedereen heel hartelijk ontvangen. Op mijn badge staat naast mijn naam de ondertitel 
'redactiemedewerker'. Oh ja, ik heb Ellen toegezegd dat ik ieder kwartaal wel een bijdrage wil 
leveren aan de nieuwsbrief en ik zal voor de oktoberuitgave 'verslag doen' van de Contactdag. Ik 
schud Ellen eindelijk de hand en krijg meteen een tas met folders overhandigd. Ik snuffel ook nog 
even tussen de stapels boeken. Een extra exemplaar van het GIST Patiëntenboek vind ik wel 
handig om mee te nemen. 
 
Ik maak ook kennis met enkele bestuursleden van de Contactgroep. Voorzitter Jack Asselbergs 
schuift me een vrijwilligerscontract onder mijn neus. Het bestuur wil, conform het nieuwe 
beleidsplan, diverse zaken professioneler aanpakken. Het maken en vastleggen van onderlinge 

afspraken hoort hier bij. Ik vind het een goede ontwikkeling en zet dan ook snel mijn krabbel. 
 
Volgens oud-Hollands gebruik start de Contactdag een paar minuten later dan gepland. Ik bespeur 
bij het bestuur en de organisatie een lichte paniek, want prof. Gelderblom is er nog niet en hij is 
als spreker een belangrijk onderdeel van het ochtendprogramma. Gelukkig arriveert hij een paar 
minuten later prima op tijd voor zijn bijdrage. 
 
De voorzitter heet in zijn opening ruim 120 
deelnemers welkom. Een nieuw record! Altijd leuk 
om daar deel van uit te maken. Speciaal welkom is 
er voor vertegenwoordigers van Novartis, Pfizer, 
Bayer, en de NFK. Het KWF is verhinderd maar laat, 
net als de directeur van de NFK, de goede wensen 
overbrengen. Mooi dat deze partijen zich vanuit 
verschillende rollen betrokken voelen bij de 
Contactgroep. In het openingswoord wordt aandacht 
gevestigd op het Beleidsplan 2011-2015. De wereld 
verandert continu en de Contactgroep wil daar goed 
op in kunnen spelen. Dit vanuit de 5 kerntaken 
(illustratie rechts). 

Nieuwsbrief oktober 2011 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 
Contactdagdag  

EditieEditie  

De ondergetekenden: Contactgroep GIST, gevestigd te Utrecht, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Voorzitter Jack Asselbergs, hierna te noemen de CGG, 

en 

René Lammers, 

Stichting Contactgroep GIST Nederland - België 

 

Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Contactgroep GIST 

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



6 

Belangrijke ontwikkeling is de wijziging in subsidiebeleid vanuit het KWF en de overheid. Helaas 
ontkomt ook de Contactgroep niet aan dergelijke koers- en stelselwijzigingen, veelal ingegeven 
door de moeilijke economische tijd waarin we nu verkeren. De belangrijkste consequentie is dat de 

contributie in 2 fases zal worden verhoogd van de huidige € 10,= naar € 25,=. 
Ik denk dat iedereen het er graag voor over heeft en hoop van harte dat iedere lotgenoot 
zich een dergelijke stijging kan veroorloven. 
 
Aan het eind van de openingsspeech wordt met een moment van stilte stil gestaan bij de leden van 
de Contactgroep die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit zijn er 17, waarvan één de partner was 
van een GIST-patiënte. Wetende dat er nog veel meer mensen aan GIST of een andere vorm van 

kanker zijn overleden, was het moment van stilte uiteraard ook voor hen. 
 
Hierna krijgt Sonja Adriaansz het podium. 
In 2010 is zij haar partner verloren aan GIST en sinds 
begin 2011 runt zij met diverse andere vrijwilligers de 
Stichting 'Een Gift voor GIST'. Een mooi initiatief.  

Ik vond dat al nadat ik enkele maanden geleden voor het 
eerst van de stichting hoorde en hun website bezocht 
www.eengiftvoorgist.nl maar vandaag word ik, en 
volgens mij iedereen, geraakt door het enthousiasme en 
de bevlogenheid van Sonja. 
Aan het eind van haar presentatie overhandigt zij een 

cheque van € 18.000,= aan prof. Hans Gelderblom van 
het LUMC. Het bedrag zal worden ingezet voor 
wetenschappelijk onderzoek onder leiding van de 
professor. Ik hoop dat de oproep om nieuwe sponsor- en 
donatie-activiteiten te ontplooien t.b.v. de stichting tot 
een grote respons leidt. Wellicht kan dan volgend jaar 
weer een minimaal vergelijkbaar bedrag worden 
overhandigd. 
 

Vervolgens is het podium voor prof. Hans Gelderblom. Ik ben geen patiënt van hem en ken hem 
ook niet persoonlijk. Wel weet ik, door het volgen van alle GIST-ontwikkelingen via de 
nieuwsbrieven en website van de Contactgroep, dat hij een vooraanstaand GIST-expert is in 
Nederland. Er wordt gemeld dat hij voor de 3e maal aanwezig is op de Contactdag en dat hij zich 

bereid heeft verklaard om het bestuur van de Contactgroep te ondersteunen bij de oprichting van 
een Medische Commissie. 
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Voor de nieuwkomers geeft hij een korte heldere uitleg over de achtergronden van onze ziekte. 
Vervolgens wordt ingezoomd op de behandeling van (de terugkeer van) GIST door medicatie met 
achtereenvolgens Glivec (stofnaam imatinib), Sutent (stofnaam sunitinib) en een aantal middelen 

die in de onderzoeksfase zitten. Glivec en Sutent hebben inmiddels in de praktijk, en 
wetenschappelijk hun waarde bewezen. 
Van de nieuwe middelen wordt het meest verwacht van regorafenib. Het medicijn is nog niet 
officieel geregistreerd en daardoor nog niet voor iedereen beschikbaar. Toch laten de 
onderzoeksresultaten bemoedigende effecten zien voor gemiddeld 10 maanden. Farmacologisch 
werkt regorafenib vergelijkbaar als Sutent met ongeveer dezelfde bijwerkingen tot gevolg. Maar 
het uitzicht op gemiddeld 10 maanden extra behandelingsmogelijkheden nadat Glivec en/of Sutent 

is uitgewerkt, is een nieuwe mijlpaal in de behandeling van onze ziekte. 
 
Na de presentatie schuiven vertegenwoordigers van Novartis, Pfizer en Bayer aan voor 'het 
vragenuurtje'. Het merendeel van de vragen is gericht aan en wordt beantwoord door prof. 
Gelderblom. Daarbij staat hij iets langer stil bij de resultaten uit een recent onderzoek naar de 
effecten van de behandeling met Glivec, meteen na het verwijderen van de primaire tumor. 

Daaruit is gebleken dat het terugkeerrisico verkleind en de uiteindelijke overleving 
verlengd wordt, indien 3 jaar wordt nabehandeld met Glivec (adjuvant Glivec in 
wetenschappelijke termen). De GIST-centra in Nederland hebben inmiddels hun 
behandelingskeuze naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten aangepast. 
Verwacht wordt dat ook de Medische Richtlijnen voor de behandeling van GIST 
binnenkort worden herijkt. 

 
Er zijn logischerwijs veel vragen naar aanleiding van persoonlijke/individuele situaties. Daarbij 
wordt steeds weer duidelijk dat er in algemene zin wel iets over te zeggen valt, maar dat veel 
zaken heel individueel bepaald zijn. Bijwerkingen van medicatie, wel of niet opereren, wel of niet 
behandelen met medicijnen en frequentie van CT-scans hangen uiteindelijk heel erg af van de 
specifieke persoonlijke situatie. Oncologie is maatwerk! Is dan iedere oncoloog goed op de 
hoogte van alle actuele ontwikkelingen? Prof. Hans Gelderblom stelt ons gerust: alle GIST-centra 
en academische ziekenhuizen treffen elkaar zeer regelmatig en delen dan alle nieuwe 
kennis. Dat betekent dat als je onder behandeling bent van een ander (streek)ziekenhuis 
je hier bij jouw oncoloog veel aandacht voor moet vragen. 
De door de Contactgroep en/of KWF ontwikkelde brochures en boeken kunnen hierbij van dienst 
zijn. Mede hiervoor heeft de Contactgroep een volledig nieuwe brochure ontwikkeld. De 
specialisten uit het vragenforum krijgen hiervan de primeur en na afloop krijgt iedere deelnemer 

aan de Contactdag een exemplaar mee naar huis. 
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Het belangrijkste op een ontmoetingsdag is natuurlijk de ontmoeting. Die wordt over het 
algemeen weer positief beïnvloed door een fijne locatie en een goede catering. In Mariënwaerdt 
was dit prima voor elkaar. Daarnaast leverde het zonnige weer ook een mooie bijdrage aan de 
dag. Ik schuif aan in de rij voor het lunchbuffet. Ik screen de naambadges van andere mensen in 
de rij. Diverse mensen 'herken' ik van het Besloten Ledenforum. Hoewel ikzelf niet heel actief ben 
op het forum (maar het wel volg), word ik door sommigen ook herkend en aangesproken. Leuk! 
Blijkbaar wordt mijn bijdrage in de nieuwsbrief gelezen en gewaardeerd. Daar doe je het 
uiteindelijk ook voor. 
 
Met dit gevoel neem ik afscheid van een aantal mensen en wens ze nog een fijne middag toe bij 
het vervolgprogramma. In de auto laat ik langzaam alle indrukken op me inwerken. Vond ik de 
sfeer prettig? Ja, we hebben door onze ziekte allemaal veel voor de kiezen (gehad), maar 
nagenoeg iedereen straalt veel positiviteit uit. Heb ik nog wat nieuws gehoord? Persoonlijk 

niet heel veel, maar alles wat ik al wist is wel opgefrist en logischer geordend. 
Daarnaast zit mijn tas vol met materiaal dat ik kan verspreiden, zodat ik anderen goed kan 
informeren over GIST en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Heb ik er energie van gekregen? In eerste instantie kost zo'n dag veel energie. Dan heb ik het niet 
over de reis, maar het feit dat de hele dag jouw ziekte heel expliciet centraal staat. Soms is het 

gewoon fijn om dat even te kunnen vergeten en dat lukt op zo'n dag uiteraard niet. 
Ik sluit mijn eerste denksessie af met de vraag: vond ik het de moeite waard? 
Het antwoord is volmondig: JA. 
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Het was mijn 
eerste Contactdag 

en de dag is ook primair 
de ontmoetingsplek 

van en met lotgenoten 
 

Mensen die 
echt begrijpen wat 
je mankeert en wat 

de impact is van GIST 
op je lichaam, je leven 

en je omgeving 
 

Ik hoop iedereen 
weer te ontmoeten 

 
op de  

9e Contactdag in 2012 
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De groepsfoto 

De wandeling 
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Workshop Psycho-sociale gevolgen GIST-diagnose 
 

Tekst: Ellen van Arem de Haas 
 
 

 

Veel deelnemers hadden vooraf per E-mail vragen aangeleverd voor de Workshop 'Psycho-sociale 
gevolgen van de diagnose GIST', en Sietske van der Veldt, directeur van Care for Cancer, had de 
vragen in een mooie powerpointpresentatie verwerkt. Helaas was haar collega Isabelle Royer ziek 
en daardoor stond Sietske er alleen voor, iets wat niet gemakkelijk was omdat de groep daarvoor 
eigenlijk te groot was. Maar gezien de reacties op ons online evaluatievragenformulier over de 
contactdag hebben de meeste aanwezigen het als positief ervaren. 
 
Wat Care for Cancer voor de individuele patiënt kan betekenen 
De diensten van Care for Cancer sluiten perfect aan op de  ziekenhuiszorg. Door heel Nederland 
zijn er 35 aangesloten oncologieverpleegkundigen werkzaam die gezamenlijk voor het doel gaan 
om patiënten te stimuleren niet met hun vragen rond te blijven lopen. De patiënt kan 5 consulten 
van Care for Cancer vergoed krijgen uit de basiszorgverzekering, en bijna alle verzekeraars in 

Nederland vergoeden dit. De oncologieverpleegkundige komt dan bij je thuis en in die vertrouwde 
huiselijke omgeving worden rustige gesprekken gevoerd om tot een algeheel plaatje te komen met 
welke hulp jij, en ook je partner, gebaat kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld het inschakelen zijn van 
de juiste instanties om een probleem op te lossen. Voor medische verzorging thuis verwijzen zij 
naar een geschikte thuiszorgorganisatie. Als je niemand hebt om mee te nemen naar de specialist, 
kan iemand van Care for Cancer met je meegaan op consult. Heb je daarna nog vragen, dan krijg 

je praktische uitleg over de diagnose en de behandeling. Ook kunnen zij een bemiddelingsrol 
spelen tussen werkgever en patiënt, en kun je dan meestal gewoon aan het werk blijven.  
 
Nu het aantal nieuwe kankerpatiënten elk jaar meer stijgt, vooral door de vergrijzing, is het 
noodzaak om de huidige zorg beter te organiseren en in te richten naar de behoeften van al deze 
nieuwe patiënten. Je kunt dan denken aan het uitbreiden van de psycho-sociale zorg, omdat meer 
mensen in een diep dal kunnen geraken in de wirwar van alle emoties die de diagnose kanker met 
zich meebrengt. Als je kanker hebt staat je leven ineens stil. Terwijl de wereld om je heen 
gewoon doorraast alsof er helemaal niets aan de hand is, de zon schijnt, er om je heen 
gelachen wordt. Je bent ziek, maar niet je hele lichaam is ziek. De balans te vinden in het 
ziekzijn en alle nare beperkingen die daardoor veroorzaakt worden, en het willen léven, is niet 
altijd even gemakkelijk. 
 

Bij GIST en een tijdig goed ingestelde behandeling, door GIST-experts die hiermee een 
grote ervaring hebben opgebouwd, blijft er vaak toch nog zoveel over om door te kunnen 
gaan, en weer een redelijke tot goede levensstandaard op te kunnen bouwen. 
Care for Cancer kan daarbij helpen, als een licht in de duisternis, waardoor de onzekere tijd wordt 
omgekeerd in een tijd waarin je weer weet welke weg je gaan kunt, om het leven weer aangenaam 
te maken, voor jou, èn voor je naasten. 
 

Om van de Care for Cancer diensten gebruik te maken heb je slechts een verwijzing nodig van de 
behandelend specialist, deze meldt je aan, en binnen 24 uur wordt door Care for Cancer contact 
met je opgenomen. Kijk op de website voor meer informatie www.careforcancer.nl 
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Korte impressie van de bijeenkomst  in de Jachtkamer 
 

Door: Cees Hilhorst  
 
Tijdens de Contactdag waren achttien personen, waaronder vier bestuursleden (Ton Jansen, 
Laurens van Bavel, Kris Heyman en ikzelf) en twee vertegenwoordigers van de Stichting 'Een Gift 
voor GIST' (Sonja Adriaansz en Reginald Markes) aanwezig in de sfeervolle Jachtkamer. 
 
Er werd begonnen met een voorstellingsrondje. Daarna werd door gespreksleider Ton Jansen 
uitgelegd waarom we als bestuur deze bijeenkomst gepland hadden en tevens vertelde hij met 
welke ontwikkelingen we vanuit onze subsidieverstrekkers te maken hebben. De aanwezigen 
vonden het een goede zaak dat deze activiteit ingepland was op de contactdag. 
 
Het idee werd geopperd om te komen tot een klankbordgroep vanuit de leden die een paar maal 
per jaar met het bestuur  van gedachten wil wisselen  over voorgenomen plannen. Spontaan 

stelden zich een aantal personen beschikbaar. 
We hebben echter afgesproken dat er begin 2012 een uitgewerkt voorstel komt van het bestuur 
met een planning voor een eerste bijeenkomst en de onderwerpen die besproken worden. Een 
ieder krijgt dan de kans zich aan te melden. 
 
Vanuit de aanwezigen werd vervolgens opgemerkt dat er binnen de contactgroep ook personen 

zijn die niet zo geïnteresseerd zijn in beleidszaken maar die wel iets willen doen. 
Genoemd werden zaken als het verspreiden van onze folders, het helpen op de lotgenotendag, 
etc. Ook dit zullen we in het bestuur verder uitwerken en gerichte oproepen doen via 
bijvoorbeeld de website. 
 
Het beleidsplan is maar zijdelings aan de orde geweest. Er waren geen zaken waar men moeite 
mee had. Het was een geanimeerde bijeenkomst die als zinvol ervaren werd. 
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       De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

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

Stichting Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD  Utrecht 
Nederland 

Adreswijzigingen per E-mail: ledenadministratie@contactgroepgist.nl 

 

L I D  W O R D E N 

Nederlandstalige (ex-)patiënten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) en/of hun naasten kunnen lid worden 

Het lidmaatschap bedraagt in 2011 € 10,= / In 2012 € 17,50 / Vanaf 2013 € 25,= (verplicht door Fonds PGO = Min.v.VWS) 
 

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

Je ontvangt per E-mail de link naar onze Nieuwsbrieven (geen E-mail? Dan kun je een gedrukt exemplaar ontvangen) 
Leden kunnen direct na aanmelding inloggegevens krijgen voor ons ondersteunende Besloten Ledenforum! 

Na betaling van het lidmaatschap ontvang je via de NFK een welkomstpakket met o.a. GIST-boek en -brochure 
Daarna ontvang je jaarlijks een factuurbrief via NFK. Informeer bij je Zorgverzekeraar naar teruggave lidmaatschap! 

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

gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker)      Kamer van Koophandel nr. 20112471 
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Nieuwsbrief Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

Hoofdredacteur en Vormgeving Nieuwsbrief: Ellen van Arem de Haas                                   redactie@contactgroepgist.nl 
Foto's: Gert Jan Govers 
 

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

 

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

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

De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar in digitale vorm en is te downloaden van de website van onze Contactgroep. De Nieuwsbrief 

wordt zoveel mogelijk als 'digitale link verwijzend naar onze website' toegestuurd aan leden, donateurs en relaties van de Contactgroep GIST 
en in zeer kleine oplage in zwart/wit gedrukte vorm Aan de informatie in de diverse artikelen kunnen geen rechten worden ontleend  

 

D O N A T E U R  W O R D E N 
Je kunt de Stichting steunen door donateur te worden, door het invullen van het online-donateurformulier op de website 
www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons'. Hier kun je tevens aangeven of je de Nieuwsbrief wil ontvangen (Geen E-

mail? Dan kun je een z/w gedrukt exemplaar ontvangen)  
Donaties kunnen overgemaakt worden, onder vermelding van je naam en adres, aan: 

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

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

Bestuurslid Voorzitter Nederland 
Jack Asselbergs 

voorzitter@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Vice-voorzitter Nederland 
Ton Jansen 

vicevoorzitter@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Secretaris 
Cees Hilhorst 

secretaris@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Penningmeester 
Gonny Panis 

penningmeester@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Medische Zaken, tevens Huisarts 
Laurens van Bavel 

medisch@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Public Relations 
*vacature* 

pr@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger 
Hoofdredacteur Besloten Ledenforum, Nieuwsbrief en 

Website, Illustrator en Vormgever 

Ellen van Arem de Haas 

redactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger Redactiemedewerker 
René Lammers 

via redactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger Redactiemedewerker 
Jasper Smit 

via redactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger IT, Besloten Ledenforumbeheerder, Webmaster 
Helmer van Arem 

admin@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Voorzitter België 
Kris Heyman 

voorzitter@contactgroepgist.be 

mailto:redactie@contactgroepgist.nl
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De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige (ex-)patiënten 
(en hun naasten) met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) 
 

Contactgroep GIST Nederland - België  info@contactgroepgist.nl 
 

www.contactgroepgist.nl    webredactie@contactgroepgist.nl 
 

Contactgroep GIST nieuwsbriefredactie redactie@contactgroepgist.nl 
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GIST 
Postbus 8152 
3503 RD 

Utrecht 
Nederland 
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