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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 
Sinds de laatste nieuwsbrief 
van juni zijn er weer diverse 
bestuurlijke activiteiten 
geweest waarvan we u op 
de hoogte willen stellen. 
 
Op het kantoor van de NFK 
hebben we gesproken met 5 lotgenoten die op 
de vorige contactdag belangstelling lieten 
blijken voor vrijwilligerswerk. Het was een 
positief overleg waarbij de groep de 
bereidheid uitsprak af en toe klankbord voor 
het bestuur te willen zijn. Verder bleek er 
belangstelling te zijn voor inzet voor de 
contactdag, ondersteuning bij financiën en 
financieel beleid, ondersteuning secretariaat en 
het volgen van de medische ontwikkelingen 
rond GIST in internationaal verband. Er werd 
ook kennisgemaakt met 2 medewerkers van de 
NFK die ondersteunende taken voor ons 
uitvoeren op het terrein van administratie, 
ledenbeheer en ICT. In het najaar zal met de 
groep een vervolggesprek plaatsvinden. Wij 
stellen deze ondersteuning vanuit de 
lotgenotengroep zeer op prijs. 
 
17 juni is weer de zomerbijeenkomst voor 
Vlaamse GIST-patiënten georganiseerd, het 
was een aangename bijeenkomst in de 
prachtige stad Leuven, ons bestuur was door 
de voorzitter vertegenwoordigd. 
 

Op 25 juni werkten 3 Nederlandse en 1 
Belgische lotgenoot mee aan een korte film die 
Novartis heeft laten maken om patiënten aan 
het woord te laten over hun ervaringen met 
GIST. De film is inmiddels op de contactdag  
gepresenteerd en wordt z.s.m. op de website 
geplaatst. Ook de NFK en KWF hebben 
belangstelling voor de film, via de 
mediadragers van deze instellingen kan de link 
naar de film op onze website worden verspreid 
waardoor het bereik aanmerkelijk kan worden 
uitgebreid, waardoor meer mensen de film 
kunnen zien. 
 
In onze bestuursvergadering van juni is onder 
andere gesproken over een model voor een 
leden/donateurs achterban raadpleging 
patiëntenorganisaties, de NFK heeft hiervoor 
een model gemaakt. Deze raadplegingen 
worden verplicht vanwege de 
subsidievoorwaarden. Wij hopen dit najaar met 
een eerste raadpleging te kunnen starten. 
Verder is opdracht gegeven voor de herdruk 
van onze folder, op onderdelen wordt de tekst 
aangepast, rond oktober zal de folder worden 
verspreid. 
 
Onze secretaris Cees Hilhorst heeft 
gerapporteerd over de overheveling 
medicijnen voor de behandeling van kanker. Er 
komt een wijziging in de financiering, enkele 
van deze medicijnen, waaronder Glivec en 
Sutent, worden per 1 januari niet langer meer 
rechtstreeks via de zorgverzekeraar vergoed 
maar via het ziekenhuisbudget. Deze wijziging 
mag geen invloed hebben op de behandeling. 
Er komt een voorlichtingscampagne. Op onze 
website zal de nodige informatie worden 
geplaatst. 
 
Voorts zijn het jaarverslag en jaarrekening 2011 
van de contactgroep goedgekeurd en samen 
met de accountantscontrole naar onze 
subsidieverstrekkers gestuurd. Onze financiële 
situatie is gunstig. Verder hebben we de 
subsidieaanvraag voor komend jaar bij KWF en 
het Fonds PGO van het ministerie van VWS 
voorbereid.  
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De vacature penningmeester kwam ook weer 
aan de orde, er dient uiterlijk 1 oktober een 
bestuurlijk verantwoordelijk penningmeester te 
zijn als Gonny Panis het penningmeesterschap 
neerlegt. Op eerdere oproepen is helaas geen 
reactie gekomen. We gaan nu iemand 
rechtstreeks benaderen.  
 
Als gebruikelijk heeft onze vicevoorzitter Ton 
Jansen ons bijgepraat over de ontwikkelingen 
binnen de NFK waar hij ons in de algemene 
ledenvergadering vertegenwoordigt. Met name 
het project “gezamenlijke 
ondersteuningsfunctie NFK” wordt nader 
toegelicht. Dit project is opgestart omdat bij de 
kankerpatientenorganisaties (KPO’s) brede 
behoefte bestaat aan ondersteunende 
dienstverlening door het NFK bureau. Dit heeft 
onder andere te maken met de kwetsbaarheid 
van de gemiddelde KPO (afhankelijkheid 
vrijwilligers, verloop van mensen, ziekte, 
afname bereidheid vrijwilligerswerk, 
toenemende werkdruk vanwege regelgeving 
etc.). Ons bestuur wil graag deze mogelijkheid 
benutten, onze kwetsbaarheid zal daardoor 
kunnen afnemen waardoor de continuïteit van 
onze lotgenotengroep, een speerpunt uit ons 
beleidsplan, beter is geborgd. 
 
In de bestuursvergadering van augustus is 
onze lotgenoot Peter Verhaagen benoemd tot 
penningmeester, wij zijn Peter zeer erkentelijk 
dat hij op ons verzoek is ingegaan. Gonny blijft 
na 1 oktober als vrijwilliger Peter ondersteunen 
en blijft forumbeheerder. Peter heeft 
aangegeven tijdelijk deze verantwoordelijkheid 
te willen dragen, mede gelet op zijn leeftijd. Als 
wij binnen onze lotgenotengroep geen 
definitieve invulling kunnen vinden zullen wij 
iemand van buiten moeten zien te vinden. 
Wij hebben waardering  voor de wijze waarop 
Gonny Panis-de Ruijter vanaf 1 januari 2010 
het penningmeesterschap heeft vervuld en zijn 
blij dat zij na 1 oktober vrijwilligerswerk blijft 
doen als forumbeheerder en ondersteuner van 
de nieuwe penningmeester.  
 
Voorts heeft onze secretaris Cees Hilhorst zich 
voorlopig moeten terugtrekken wegens zijn 
ziekte. Zijn functie wordt nu binnen het bestuur 

waargenomen maar het maakt eens te meer 
duidelijk hoe kwetsbaar een kleine organisatie 
als de contactgroep is. 
 
Uitvoerig is gesproken over het voorstel 
ondersteuningsfunctie NFK en besloten is in 
principe een overeenkomst te sluiten voor 
diverse uitvoerende activiteiten. De kosten 
kunnen worden betaald uit de jaarlijkse 
subsidie die de contactgroep van KWF 
ontvangt. Eind september zal in de algemene 
ledenvergadering van de NFK duidelijk worden 
of dit belangrijk project definitief doorgaat.. 
Aan het jaarlijks internationaal congres van 
Sarcoma Patients Euronet (SPAEN) zullen dit 
jaar deelnemen: Jack Asselbergs, ons 
bestuurslid medische zaken, Laurens van Bavel 
en Wie van Dun namens het Belgisch bestuur. 
 
 

Introductie nieuwe penningmeester 
door Peter Verhaagen 

 

Beste lotgenoten/lezers, 
Nu ik per 1 oktober a.s. het 
penningmeesterschap van 
Gonny Panis ga overnemen, 
lijkt het gepast een kort 
woord over mezelf te 
schrijven.  
 

De meesten van U kennen mij, en mijn vrouw 
Pia, wel van gezicht. Wij hebben tot heden 
vrijwel alle contactdagen bezocht en dat, na 
aanvankelijke aarzeling bij de eerste keer, met 
veel plezier. 
 
Ik kreeg de diagnose GIST in januari 2001, na 
de eerste operatie kwam het terug in 
juli 2003 en wel inoperabel. Gelukkig was er 
toen net Glivec, daarmee met succes  
begonnen zodat ik in mei 2004 weer 
geopereerd kon worden. Direct doorgegaan  
met Glivec (400 mg), vrijwel geen bijwerkingen, 
regelmatig controle scans, de  meesten van U 
is dit alles niet onbekend. Natuurlijk ben ik met 
dit verloop wel een geluksvogel. 
In mijn beroepsleven heb ik bij diverse 
verzekeringsmaatschappijen gewerkt, ruim de 
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helft daarvan in het buitenland. Wij wonen in 
Heelsum en hebben 2 zonen en 2  
kleinkinderen. Één gezin woont in het 
buitenland. Mede daarom reizen wij nog wel 
eens.  
 
In oktober a.s hoop ik 79 jaar te worden. 
Tijdens de contactdag 2011 heb ik mij als 
vrijwillger aangemeld en dat heeft er toe 
geleid dat ik thans formeel als penningmeester 
ga optreden. Gelet op het bovenstaande 
is het de bedoeling dat ik de functie niet al te 
lang zal uitoefenen, een jongere en meer 
honkvaste vrijwilliger is van harte welkom. 
Dat neemt niet weg dat ik mij zeer verheug op 
de samenwerking in ons bestuur en in onze 
contactgroep. 
 
 

TERUGBLIK CONTACTDAG(EN) 2012 

 
De Contactdag 2012 is zaterdag 15 september 
jl. weer door veel leden en hun partners 
bezocht. De organisatie was er weer in 
geslaagd om een fijne locatie en een 
afwisselend programma te regelen. Dit, in 
combinatie met goede weersomstandigheden,  
maakte de 9e Contactdag weer tot een succes.  
 

 
 

De tijdens de presentaties en workshops  

gebruikte sheets zijn te vinden op de website 

van de contactgroep onder de verwijzing 

‘Contactdag 2012’ 

Tevens zullen op de website meer foto’s van de 

Contactdag worden geplaatst.  

 

 
 
 

Openingswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 
Alle aanwezigen worden verwelkomd op deze 
9e editie contactdag sinds de oprichting van de 
contactgroep, met name onze lotgenoten en 
wie hen vergezelt, er zijn ook veel nieuwe 
gezichten aanwezig.  
 
Het is altijd een 
bijzondere dag die 
belastend kan zijn 
vanwege de 
informatie die we 
krijgen over GIST 
maar vooral wordt ervaren als een dag met 
volop gelegenheid met elkaar kennis te maken, 
te praten, ervaringen uit te wisselen, 
lotgenoten te ontmoeten op een veel 
persoonlijker wijze dan via het ledenforum. Het 
gezamenlijk delen van GIST geeft een 
bijzonder groepsgevoel, een gevoel dat we als 
iets kostbaars beschouwen en dat ons sterker 
kan maken in het leren omgaan met onze GIST. 
Een fijne vertrouwde, veilige en serene 
omgeving waar velen van ons jaarlijks naar 
uitkijken. 
 
Een bijzonder welkom voor enkele speciale 
gasten, de inleiders van deze ochtend, Prof. Dr. 
Stefan Sleijfer, hij sprak ook op de contactdag 
van 2007 in Lunteren, en Dr. Judith Bovee. 
Bestuursleden van de stichting Gift voor Gist 
onder leiding van oprichtster Sonja Adriaansz, 
vertegenwoordigers van de farmaciebedrijven 
Novartis en Pfizer, Pieter Houwers die namens 
onze koepelorganisatie, de Nederlandse 
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Federatie van Kankerorganisaties (NFK) 
aanwezig is, Jedidja de Vroome die KWF 
Kankerbestrijding vertegenwoordigt. Ook een 
hartelijk welkom voor Ellen van Arem - de Haas 
en Helmer van Arem, zij beëindigden medio 
februari hun werkzaamheden voor ons, als 
lotgenoten vinden we het fijn dat zij aanwezig 
zijn om op informele wijze afscheid te nemen. 
 
Verteld wordt dat op het eind van het 
ochtendprogramma een korte film wordt 
vertoond. Onze lotgenoten, Luc Castelein, 
Manon de Vos-van Leemput, Joosje van 
Velzen-Mels en Lenie Flaton vertellen daarin 
over hun ervaringen met GIST, ze hebben GIST 
al zo’n 10 jaar. Novartis heeft getracht met 
deze film een document te maken om 
patiënten waarbij de diagnose GIST is gesteld 
moed te geven voor de toekomst. De film 
wordt op onze website geplaatst. 
 
Veel dank gaat uit naar de personen die deze 
contactdag  hebben georganiseerd,  Ronald 
Postma als voorzitter van de werkgroep, 
Sandra Postma, Jo Gabriëlse, Rob en Yvonne 
Buzink, Gert Jan Govers en leden van het 
bestuur. 
 
Op het eind van het openingswoord worden 
traditiegetrouw de namen genoemd van onze 
lotgenoten die ons sinds de laatste contactdag 
zijn ontvallen, nadat de mooie tekst die op de 
respectlijst van ons ledenforum staat is 
voorgelezen: 
 

“zij die wij liefhebben en verliezen zijn nooit 

meer waar wij waren maar altijd waar wij zijn” 

 

Theo Gerris, 29 september 2011 
Louis Pol, 22 oktober 2011 

Han van Helmond, 21 december 2011 
Cees Geukes, 31 december 2011 

Jeroen Pit, 7 februari 2012 
Rob de Groot, 26 april 2012 
Paco Trojaola, 28 april 2012 

Joop Franken, mei 2012 
Jan Noordijk, 27 juni 2012 
Peter Sprakel, 29 juli 2012 

 

Er volgen enkele momenten van stilte om hen 
te gedenken.   
 

              
 
We denken ook aan de andere overleden 
GISTers die geen lid waren  van onze 
contactgroep, allen, bekend of onbekend, 
herdenken we met veel respect en we denken 
aan hun naasten. Tot slot wensen we onze 
lotgenoten die thans in zware omstandigheden 
verkeren alle sterkte toe. 
 
Tot slot wenst onze voorzitter iedereen een 
zinvolle dag. 
 
 

Lezing prof. Sleijfer 
door Jack Asselbergs 

 
Prof. Dr. Stefan Sleijfer is 
hoogleraar Translationele 
Medische Oncologie en  
werkzaam als waarnemend 
afdelingshoofd van de 
afdeling Interne Oncologie 
van het Erasmus MC, voor 
een groot deel in de Daniel 
den Hoed Kliniek. Het 
onderwerp van de lezing is: 
GIST, vroeger, nu en in de toekomst. 
 
In de lezing wordt GIST nader toegelicht, 
aanvankelijk was operatie de primaire 
behandeling voor niet- uitgezaaide GIST, de 5-
jaarsoverleving was 50% tot 65%. Bij 
uitzaaiingen bleek chemotherapie niet effectief, 
5 jaar na diagnose was minder dan 20% van de 
patiënten in leven. 
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Vervolgens wordt ingegaan op de behandeling 
van een uitgezaaide GIST. De definitieve 
introductie van Imatinib (Glivec) 10 jaar 
geleden heeft enorme verbetering in de 
behandeling van uitgezaaide GIST gebracht, 
10% van de patiënten gebruikt in 2012 zelfs 
nog steeds Glivec. Het tweedelijnsmedicijn 
Sunitinib (Sutent) dat later is ontwikkeld wordt 
toegepast als Glivec niet meer werkt, het 
middel wordt in het algemeen slechter 
verdragen dan Glivec. Ook dit medicijn werkt 
vaak na verloop van tijd niet meer, daarom is 
er behoefte aan nieuwe medicijnen voor 
patienten bij wie beide middelen niet meer 
werkzaam zijn. 
 
Een mogelijk nieuw medicijn is Regorafenib, de 
resultaten van een fase III onderzoek zijn op 
het internationaal oncologiecongres ASCO in 
juni gepresenteerd, het middel blijkt actief bij 
GIST als Glivec en Sutent er niet meer op 
reageren. De registratie autoriteiten 
beoordelen thans of Regorafenib voldoende 
toegevoegde waarde heeft om officieel 
toegelaten te worden. Als dat gebeurt is er een 
derdelijns-medicijn. Er zijn op dit moment 
geen andere middelen die voldoende 
werkzaam zijn, er wordt daarom verder 
gezocht in allerlei wetenschappelijk onderzoek. 
In experimentele studies worden in diverse 
fases nieuwe medicijnen of combinaties van 
medicijnen onderzocht op mogelijke positieve 
effecten. 
 
In het laatste deel gaat Prof. Sleijfer in op de 
behandeling van niet-uitgezaaide GIST, 
operatie van de primaire tumor is hier de 
aangewezen behandeling. Bij een substantieel 
deel van de patiënten is terugkeer van de 
ziekte na verwijdering alsnog aan de orde, dit 
kan te maken hebben met de plaats van de 
tumor, de omvang, delingssnelheid van cellen, 
of als de tumor bij de operatie kapot is gegaan. 
Daarom is er onderzoek gedaan om de vraag 
te beantwoorden of het gebruik van Glivec na 
operatie in staat is om terugkeer te 
voorkomen/vertragen. Uit een fase III 
onderzoek waarbij gebruik van Glivec 
gedurende 1 en 3 jaar zijn vergeleken blijkt dat 
minder mensen overleden na 3 jaar Glivec.  

Daarom is nu het advies om bij patiënten die 
op basis van het gehanteerde risicoprofiel 
meer dan 50% risico hebben op recidief na 
operatie gedurende 3 jaar Glivec adjuvant te 
verstrekken. Daarbij wordt de kanttekening 
geplaatst dat het verschil in overleving  
beperkt is en er sprake kan zijn van 
overbehandeling waarbij een patiënt Glivec 
krijgt met daarbij voorkomende bijwerkingen 
zonder dat je weet of het zinvol is. Om die 
reden is er behoefte aan verder onderzoek om 
te voorspellen of een patiënt een terugkeer 
van zijn ziekte krijgt. 
 
Toegelicht wordt dat soms Glivec voor de 
operatie in plaats van na de operatie wordt 
toegepast. Zoals gezegd is het niet standaard 
om te doen bij een niet uitgezaaide GIST-
tumor. Het komt echter voor dat een tumor 
heel groot is, operatie kan dan extra riskant zijn 
vanwege de omliggende organen. Glivec heeft 
vaak als resultaat dat een tumor gaat krimpen, 
in een dergelijke situatie is het dan veiliger dan 
pas te opereren. De beoordeling daarvan dient 
multidisciplinair te worden besproken. 
 
Prof. Sleijfer trekt als eindconclusie dat de 
behandeling van GIST vanwege het incidenteel 
voorkomen ervan dient te gebeuren door 
ervaren behandelteams, dus op enkele centrale 
plekken.  
 

 
 
Er zijn nog enkele vragen:   
Bij mij is een grotere tumor geheel verwijderd, er 

waren geen uitzaaiingen en ik heb geen Glivec 

gekregen.  
De heer Sleijfer antwoordt in algemene zin, hij 
kan niet in individuele gevallen concreet 
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antwoorden, dat na een volledige resectie van 
een niet uitgezaaide tumor voorheen geen 
adjuvante Glivec werd voorgeschreven, dat is 
zoals hij in de inleiding vertelde sinds korte tijd 
veranderd.  
 
Mag je een second-opinion vragen?  
De heer Sleijfer antwoordt dat een patiënt daar 
recht op heeft. Je mag ook je behandelaar 
vragen of hij ervaring heeft met GIST. Veel 
ziekenhuizen hebben contacten met 
oncologen in grotere centra die ze advies 
vragen. Bij GIST is het belangrijk dat in 
teamverband een behandelplan wordt 
gemaakt, daarom is doorverwijzing naar een 
van de centrale GIST centra aan te bevelen. 

 

 

Lezing dr. Bovée 
door Jack Asselbergs 

 
Dr. Judith Bovee is 
patholoog in het LUMC met 
als voornaamste 
aandachtsgebied bot- en 
wekedelentumoren. 
 
Bij het weefselonderzoek bij GIST wordt 
weefsel verkregen via een scopie (het nemen 
van een biopt) of operatie (verwijdering tumor), 
via een routinebewerking wordt het weefsel 
onderzocht. Het karakteristieke beeld van een 
GIST onder de microscoop is spoelcellig 
(langgerekte cel) (70%) of Epithelioid (meer 
afgeronde cel) (20%) of een mengvorm (10%).  
 
Om het onderscheid te zien van andere 
tumoren die er onder de microscoop hetzelfde 
uitzien is aanvullend immuunhistochemisch 
onderzoek noodzakelijk om met zekerheid de 
diagnose GIST te kunnen stellen. Dit gebeurt 
met het aankleuren van het weefsel met een 
antilichaam, als dit zich bindt aan het 
specifieke eiwit (de C-KIT receptor) op het 
celoppervlak, ontstaat een kleurverandering in 
het weefselpreparaat, bij GIST is dat vooral 
bruin en kan het weefsel als als C-KIT-positief 
worden bestempeld. 
 

In 2002 zijn criteria vastgesteld voor de risico-
inschatting (zeer laag, laag, intermediair en 
hoog) van een GIST waarmee de kans op 
terugkerende ziekte/uitzaaiingen goed zijn te 
voorspellen door de grootte van de tumor en 
de mitosegraad (het aantal celdelingen per 
gezichtsveld onder de microscoop). Het is van 
belang de celdeling goed te bepalen door 50 
velden (high power fields) te tellen. Ook de 
locatie kan van belang zijn bij het bepalen van 
de risicogroep, locatie in de maag is 
bijvoorbeeld gunstiger dan in de dunne darm. 
 
Het gebruikt classificatieschema is gebaseerd 
op data van voor het Glivec tijdperk, de 
respons op dit middel is in het schema niet 
meegenomen. Het is daarom belangrijk te 
weten hoe je de respons kunt voorspellen op 
aanvullende therapie. Thans is bekend dat de 
respons afhankelijk is van de mutatie status in 
het KIT-gen (overwegend) of het PDGFRA-gen. 
Mutaties in het KIT-gen zijn Exon 9, Exon 11, 
Exon 13 en Exon 17. Exon 11 mutaties zijn het 
meest voorkomend (68%), er zijn veel 
verschillende mutaties gevonden, is gevoelig 
voor Glivec en Sutent.  Exon 9 omvat 10% van 
de mutaties, komt voornamelijk in de dunne 
darm voor, is vaker agressief, bij intermediair is 
er goede respons op Glivec (800 mg) en Sutent.   
 
De mutaties in Exon 13 en 17 zijn zeer 
zeldzaam. De mutaties in PDGFR (exon 12, 14 
en 18) omvatten 5 tot 8% van de mutaties, het 
betreft vaak epitheloide GIST, komt vaker in de 
maag voor en is minder agressief. Exon 18 
geeft wat betreft mutatie D842 een slechte 
respons, de overige mutaties in Exon 18 zijn 
sensitief. 
 

 
 



  

 Nieuwsbrief  Jaargang 9, nr. 3 

  Oktober 2012 

 

Van GISTeren naar morgen                Nieuwsbrief Contactgroep GIST Nederland-België 7 

Contactgroep GIST

Nederland – België

Contactgroep GIST

Nederland – België

Er is ook een Wild-type GIST, daarbij zijn geen 
KIT/PDGFRA mutaties, dit komt voor bij 85% 
van de GISTEN bij kinderen en 15% bij 
volwassenen; meestal met een slechte respons 
op de behandeling met Imatinib en Sunitinib. 
Onder deze categorie vallen SDHB of SDHC 
kiembaan mutaties en BRAF V600E mutaties bij 
volwassenen GIST. 
 
Op basis van deze ontwikkeling is er nu een 
moleculaire classificatie van GIST naast de 
risico-classificatie. Het beloop van de ziekte 
kan worden voorspeld aan de hand van de 
risico-inschatting op basis van lokalisatie, 
afmeting en aantal celdelingen, het voorspellen 
van de respons op aanvullende therapie kan 
gebeuren door de KIT en PDGFR mutatie 
analyse. In een in GIST gespecialiseerd 
ziekenhuis is daar meer ervaring van dan in een 
regionaal ziekenhuis, daarom is doorverwijzing 
ook belangrijk. 
 

 
 
Na afloop zijn er vragen over maligne en 
benigne (goed- en kwaadaardig) GIST, een 
GIST, het is heel moeilijk aan te geven waar de 
grens ligt, daarom is de risico classificatie 
uitgevonden, val je daarbinnen dan is het 
maligne. Bij een heel laaggradige, heel kleine 
tumor waarbij progressie nauwelijks is te 
verwachten, zou je van een goedaardige GIST 
kunnen spreken. Er wordt nog meegedeeld dat 
bij een second opinion de tumor opnieuw 
wordt onderzocht. 
 
Over erfelijkheid van GIST wordt meegedeeld 
dat bij exon 17 familiaire GIST wel eens 
voorkomt en bij SDHB of SDHC kiembaan 
mutaties. Naar de huidige inzichten is GIST niet 

erfelijk, enkele zeer zeldzame uitzonderingen 
daargelaten. 
 

 

Workshop Helen Dowling Instituut 
door Marlise Goud 

 

Leren leven met kanker: hoe doe je dat? 

Over acceptatie en vermoeidheid. 

 
De hele ochtend hadden we informatie tot ons 
genomen, maar na de lunch mochten we dan 
aan ‘t werk, een workshop, eerst over 
acceptatie en daarna over moeheid. Linda 
Renes zette ons direct aan het werk.  
 
Acceptatie wat is dat, eh, eh, eerst weinig 
reacties, maar zodra het eerste 
spreekwoordelijke schaap over de dam was, 
volgden er velen. De gehele groep kwam in 
beweging, voorwaar een prestatie, want het 
was een grote groep. Maar ze vlinderde met 
veel gemak met de microfoon door de zaal en 
liet iedereen aan zijn trekken komen. Hard 
nadenken, best wel confronterend, heel 
herkenbaar voor velen. Ja, de een was al jaren 
met de ziekte bezig, maar een aantal toch pas 
net. Toch hielp het om anderen hun verhaal te 
horen vertellen.  
 
Naar ik heb begrepen krijgen we de gehele 
presentatie om op de website te zetten, waar 
het dus voor iedereen toegankelijk wordt, 
daarom hier alleen een paar kreten om je uit te 
nodigen om de rest te gaan lezen op de 
website.  
 
Wat is acceptatie:  

“De dingen zien, zoals ze werkelijk zijn. 

Zien wat er niet is en wat er niet kan en 

zien wat er wel is en wat wel kan.” 

 
Moge ik de moed hebben om te veranderen 

wat ik kan veranderen, 
de innerlijke rust om te accepteren wat ik niet 

kan veranderen, 
en de wijsheid om het verschil tussen beide te 

zien 
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Na een korte pauze nam Annemiek Mellink het 
over met een presentatie over moeheid. Zo 
mogelijk nog herkenbaarder:  

futloos  geen energie meer 

minder werk verzetten    leeggezogen 

vergeetachtig       verminderde concentratie 

schuldgevoel          irritatie 

prikkelbaar           huilbuien 

minder zin in sociale contacten 

moeilijk kunnen beslissen 

 
Ook hier veel reacties. We waren inmiddels 
natuurlijk wat makkelijker aan de praat te 
krijgen, maar dat gebeurde dan ook zeker. Een 
enkeling was zelfs bereid om te vertellen, dat 
hij al die verhalen over hoop, maar betrekkelijk 
vond, waarom moest alles zo positief verkocht 
worden. Terwijl de werkelijkheid voor hem 
helemaal niet positief was (na een operatie, het 
bericht dat er niets aan te doen is!) het was 
tekenend voor de intensiteit van deze middag.  
 

 
 
Ik spreek vast namens de gehele groep, als ik 
zeg: GIST-dag geweldig. Veel dank voor jullie 
organisatie. Het sterkt ons allen om zo’n dag 
gezamenlijk te beleven. 
 

 

Workshop “In gesprek met het 

bestuur” 
door Jack Asselbergs 

 
15 personen waren aanwezig bij het overleg 
met het bestuur, onder hen de voorzitter, de 
vice-voorzitter en bestuurslid medische zaken 
en 2 vertegenwoordigers van de Stichting Gift 
voor Gist, Sonja Adriaansz en Reginald Markes. 

Jack geeft een korte toelichting op het vertrek 
van Ellen en Helmer van Arem, het is fijn dat ze 
vandaag op de contactdag aanwezig zijn.  
 
Gesproken is over de aard van de berichten op 
het forum, geadviseerd wordt dat het bestuur 
het reglement nog eens onder de loep zal 
nemen en dit nog eens communiceert met de 
leden om te voorkomen dat oneigenlijke 
onderwerpen aan de orde  worden gesteld. 
 
Ton Jansen stelt 3 zaken aan de orde: 
 
1. De Klankbordgroep 
Op de vorige contactdag was voor het eerst 
een overleg geprogrammeerd tussen  
geïnteresseerde leden en het bestuur. Dat is 
heel goed bevallen. Aan hen die dat willen legt 
het bestuur graag uit wat de 
beleidsvoornemens zijn, met welke dingen het 
bestuur zich bezig houdt en omgekeerd wil het 
bestuur graag weten wat de leden vinden van 
wat de contactgroep te bieden heeft en welke 
wensen er leven onder de leden. Afgesproken 
is elkaar elk halfjaar te treffen. Afgelopen juni is 
het eerste overleg geweest, nu heeft dat 
vandaag een vervolg en over een halfjaar 
willen we de “klankbordgroep” zoals we die 
zijn gaan noemen weer bijeen roepen. Die 
staat niet alleen open voor de mensen die al 
eerder aanwezig waren, maar voor alle leden 
die geïnteresseerd zijn. Belangstelling hiervoor 
kunnen leden ons via de mail laten weten. 
 
In de juni-bijeenkomst lag het accent vooral op 
het vinden van een aantal vrijwilligers en het 
was fijn dat zich toen enkele personen 
beschikbaar hebben gesteld om op diverse 
terreinen actief te zijn op uitvoerend vlak. Onze 
contactgroep heeft een heel smalle basis aan 
menskracht en is daarmee heel kwetsbaar. Als 
de hele organisatie maar op een of twee 
mensen draait loopt de continuïteit gevaar op 
het moment dat die ondersteuning 
onverhoopt weg valt. Daarom wil het bestuur 
de basis verbreden en meer leden bij de 
organisatie betrekken. Het is goed dat de NFK 
een aantal taken van ons gaat uitvoeren, maar 
het is niet voldoende. Vooral het 
lotgenotencontact, het vergaren van 
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belangrijke informatie en bestuurstaken zijn 
dingen die we zelf moeten blijven doen.  
 

 
 
Wij zijn heel blij dat uit de gesprekken met de 
geïnteresseerde leden een aantal mensen naar 
voren is gekomen die mee zijn gaan doen in 
bestuurlijke en uitvoerende taken. Maar we 
moeten er nog meer aandacht aan geven. We 
willen door blijvende betrokkenheid van een 
grotere groep vrijwilligers de continuïteit 
waarborgen en de deskundigheid vergroten. 
Wie zich aangesproken voelt doet mee. 
 
2. De facilitaire ondersteuning 
Deze wordt behalve door vrijwilligers vooral 
door de NFK uitgevoerd. Voor de nieuwsbrief 
heeft Ton daartoe een artikel geschreven 
waarin dit verder wordt toegelicht. 
 
3. Congres New Horizons 
In het voorjaar was er in Parijs een goede en 
informatieve conferentie waarover Ton in de 
vorige nieuwsbrief verslag deed. Het beloofde 
vervolg in deze nieuwsbrief kan er helaas niet 
komen want het toegezegde verslag van de 
conferentie is er nog steeds niet. (Helaas is 
inmiddels gebleken dat de organisator van de 
conferentie die het verslag zou verzorgen, 
Estelle Lecointe, een ernstig ongeluk heeft 
gehad en vele weken in het ziekenhuis heeft 
gelegen. Nu dit achter de rug is zal het verslag 
alsnog worden verzorgd. We kunnen niet 
anders dan begrip hiervoor hebben.  
 
In de volgende nieuwsbrief zullen we daarom 
pas meer kunnen vertellen over de conferentie. 
In de discussie die volgt wordt door sommigen 
geconstateerd dat er afstand wordt ervaren 

tussen bestuur en leden, het bestuur houdt 
zich vooral bezig met besturen, er is meer 
behoefte aan lotgenotencontact.  
 
Eerder hebben zich 2 van de aanwezigen al 
eens gemeld als potentieel vrijwilliger maar dat 
heeft geen gevolg gekregen. Andere 
aanwezigen ervaren geen afstand, het is 
logisch dat het bestuur de contactgroep als 
organisatie in stand moet houden, er zijn 
voldoende instrumenten voor 
lotgenotencontact. Als er medische vragen zijn 
kunnen die aan ons medisch bestuurslid 
(huisarts) worden voorgelegd, deze 
onderhoudt goede contacten met de GIST 
specialisten. 
 
Jack betreurt dat de betreffende personen 
geen reactie hebben gekregen, het vorig jaar 
ingesteld klankbordoverleg is een goede 
manier om leden en bestuur dichter bij elkaar 
te brengen. Niet alle beelden die in de 
bespreking zijn uitgewisseld herkent het 
bestuur, ook andere aanwezigen zien dat 
anders. Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers, 
we doen wat in ons vermogen ligt met de 
beperkte mogelijkheden die er op dit moment 
zijn. Het bestuur zal het besprokene echter 
goed analyseren en daar waar mogelijk zaken 
verbeteren. 
 
Geconcludeerd wordt dat het een goed 
gesprek is geweest waarin diverse meningen 
zijn geuit. De aanwezige lotgenoten zijn voor 
het volgende overleg gaarne uitgenodigd. 
 
 

Wandeling door de Soester Duinen 
door Ronald Postma 

 

De wandeling wordt op advies van de Soester 
Duinen bijgestaan door een boswachter. 
Vanwege de grootte van de groep zijn er 2 
boswachters, daardoor werd de groep in 
tweeën gesplitst.  
 
Ik nam deel aan de wandeling in de eerste 
groep, na ongeveer 400 meter door een 
woonwijk te hebben gelopen gingen we het 
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bos in. Daar werd verteld dat dit gebied 60 jaar 
geleden nog een industriegebied was, waar 
zware metalen zo in de natuur werden 
geloodst. Onvoorstelbaar dat de natuur 
zichzelf zo kan herstellen…! 
 
De boswachter ging nogal van de hak op de 
tak. Hij vertelde heel  veel over de natuur, over 
het ontstaan van Soest maar ook over bekende 
mensen uit Soest.  
 
De Soester Duinen is echt een heel mooi 
natuur/wandelgebied, een aanrader voor 
mensen die de wandeling nog niet gemaakt 
hebben. Tijdens de wandeling werden er 
onderling ervaringsverhalen gedeeld over GIST. 
De ontspannen sfeer en de mooie natuur om 
ons heen maakten dit bijzonder.’ 
 

 
 
De wandeling eindigde met een verhaal over 
een treinstation dat gebruikt werd voor een 
vliegbasis en tijdens de oorlog. Daarvoor 
hebben we nog even stil gestaan bij het huis 
van Rien Poortvliet en ook hier wist de 
boswachter genoeg over te vertellen. 
 
Na anderhalf uur waren wij weer terug bij de 
Soester Duinen, we bedankten de boswachter 
en konden in de zon gaan genieten van een 
welverdiend drankje, waarna ervaringen 
werden uitgewisseld met de andere groepen. 

 

 
 

 

Vlaamse contactdag 2012 
door Kris Heyman 

 
Op zondag 17 juni 2012 verzamelden de 
Vlaamse lotgenoten voor een namiddag van 
ontmoeting en ontdekking. 
 
De ontdekking sloeg deze keer op de mooie 
stad Leuven, gelegen aan de Dijle en met een 
rijke geschiedenis waaraan tot vandaag nog 
actief verder wordt geschreven op 
verschillende vlakken maar in het bijzonder 
met de universiteit die manifest aanwezig is in 
de hele stad. Voor GIST-patiënten een 
bijzonder aspect want aan het universitair 
ziekenhuis (Gasthuisberg) verbonden aan deze 
universiteit (KU Leuven) liep één van de trials 
met Glivec voor de behandeling van GIST. 
 
De dag werd in elkaar gestoken door Walter en 
Chris, trotse en onderlegde inwoners van deze 
streek. 
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Tussen 14 en 15 uur kwamen we samen in café 
Domus, een echte bruine kroeg in de 
binnenstad van Leuven.  Dit café bezit zelfs een 
huisbrouwerij, weliswaar in een belendend 
pand maar dat is mooi opgelost door een buis 
aan het plafond waardoor het bier "online" 
wordt aangevoerd. Hier werd de wandeling 
gelanceerd onder de deugddoende 
zonnestralen. 
 
Walter leidde ons met de wandeling langs  de 
vele bezienswaardigheden van Leuven 
waaronder de universiteitsbibliotheek, het park, 
een watermolen, het prachtige Begijnhof en 
natuurlijk het karakteristieke stadhuis. 
 
De wandeling werd af en toe onderbroken 
voor een toelichting over wat er te zien was en 
wat de geschiedenis was achter wat we zagen. 
En tussen deze boeiende verhalen door, 
hadden we weer de gelegenheid om al 
wandelend met elkaar bij te praten. Over onze 
aandoening en het verloop van de 
behandeling, maar ook over de vele mooie 
dingen waar we mee bezig mogen zijn. 
 

 
 
Tegen 18 uur leidde Walter ons in een 
stemmige straat naar restaurant Mykene waar 
ons een fijne maaltijd wachtte, vergezeld van 
de nodige "spiritualiteit". 
 
's Avonds ben ik terug naar huis gereden met 
het fijne gevoel dat je hebt wanneer je de tijd 

hebt mogen doorbrengen met mensen op een 
zelfde golflengte, met een luisterend oor, een 
bemoedigend woord en respect voor elkaar. 
Een fijn maar vooral een rijk gevoel. 

 
 

MEDISCH NIEUWS 

 

GIST: mutatietypes 
door Laurens van Bavel, vertaald uit The Life 

Raft Group, juli 2012 

 

Er bestaan verschillende soorten genmutaties 
die kunnen leiden tot GIST. Daartoe behoren 
KIT-mutaties, PDGFRA-mutaties, BRAF-
mutaties en SDH-mutaties. Omdat bij elk van 
die mutaties andere genen zijn betrokken, 
variëren het beloop van de ziekte en de 
behandeling sterk bij verschillende GIST-
patiënten. Daarom is bepaling van de 
genmutatie zo belangrijk bij iedereen bij wie 
GIST is vastgesteld. 
 
Het type en de plaats op het erfelijk materiaal 
van de mutaties blijken sterk te voorspellen 
hoe een patiënt zal gaan reageren op 
medicijnen als Glivec en Sutent.  
Ongeveer 80 tot 85% van GIST-patiënten heeft 
een mutatie in het gen dat codeert voor KIT-
tyrosinekinase, en 5 tot 7% heeft een mutatie 
in het verwante PDGFRA-kinase. Ongeveer 10 
tot 15% van de patiënten heeft geen 
herkenbare genmutatie, en behoort tot de 
categorie wild type-GIST.  
 
In diverse behandelcentra bestaat de 
mogelijkheid te testen op genmutaties. Als een 
patiënt in eerste instantie geopereerd wordt 
aan GIST kan het weefsel dat verwijderd wordt 
onderzocht worden op mutaties. Als er geen 
operatie uitgevoerd wordt, kan een stukje 
weefsel  dat door middel van een biopsie is 
verkregen er op onderzocht worden. 
 
Het testen gebeurt in twee etappes. Eerst 
wordt onderzocht op de KIT-exonen 9 en 11, 
omdat ongeveer 80% van de GIST-patiënten 
een mutatie heeft in een van deze twee exonen. 
Een exon is het deel  van het gen dat 
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coderende informatie bevat. Daarna wordt 
gescreend op de KIT-exonen 13 en 17, en op 
de PDGFRA-exonen 12 en 18. Als er geen 
mutaties worden gevonden, dan wordt 
aangenomen dat sprake is van een wild type. 
Testen op SDH- en BRAF-mutaties maakt nog 
geen deel uit van de standaardonderzoeken.  
 
Beslissingen over de behandeling kunnen 
mede bepaald worden door het type 
genmutatie. GIST-patiënten met een exon-11-
mutatie reageren beter op Glivec, en hebben 
sowieso een betere overlevingskans dan 
patiënten met een exon-9-mutatie. Bij een 
exon-9-mutatie is het effect van Glivec minder 
goed dan bij een exon-11-mutatie, en het lijkt 
erop dat hogere doseringen van Glivec nodig 
zijn. Met de juiste hogere dosis benadert het 
effect bij exon9-patiënten dat van type-11-
patiënten. Exon-9-patiënten lijken ook 
behoorlijk goed te reageren op het 
tweedelijnsmiddel Sutent.  Bij 2/3 van de 
patiënten met PDGFRA-mutaties bestaat er 
geen goede reactie op beide medicijnen. Voor 
patiënten met een wild type-GIST kan Sutent 
voordeel bieden, en er zijn meldingen dat 
Tasigna effectief kan zijn. 
 
Ondanks het feit dat bij GIST met uitzaaiingen, 
of met hoog risico, geadviseerd wordt te testen 
op mutaties, wordt inde Verenigde Staten dat 
nog maar bij 6 tot 8% van de GIST-patiënten 
gedaan. De Life Raft Group zet zich er sterk 
voor in dat vaker onderzocht gaat worden op 
genmutaties. 
 
 

NFK-BERICHTEN 

 

De Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 

een vervolgverhaal  
door Ton Jansen 

 
Onder de titel “Een nieuw begin voor de NFK” 
beschreef ik in de vorige Nieuwsbrief hoe de 
NFK, die alle kankerpatiëntenorganisaties in 
Nederland bundelt aan een zelfonderzoek is 
begonnen dat heeft geresulteerd in de 

afspraak om op een nieuwe, andere manier 
met elkaar te gaan samenwerken. 
Eén van de afspraken was dat ten behoeve van 
alle aangesloten leden binnen het bureau van 
de NFK een aparte afdeling zal worden 
opgericht waar ondersteunende en 
uitvoerende taken worden ondergebracht. 
Denk aan secretariaat, ledenadministratie, 
mede organiseren van contactdagen en 
bijeenkomsten, systeembeheer, financiële 
administratie, inkoop, kantoor- en 
vergaderfaciliteiten en nog veel meer. Het 
adviesbureau Spaendonck heeft met alle 
organisaties gesproken en geïnventariseerd 
wat de wensen zijn en welke taken tegen welke 
kosten door de NFK kunnen worden 
uitgevoerd. Op basis daarvan is een 
kostenberekening gemaakt en subsidie aan 
gevraagd bij het Koningin Wilhelmina Fonds  
(KWF).  
 
In afwachting van welwillende medewerking 
van het KWF heeft men besloten om toch maar 
vast te beginnen omdat een aantal, vooral 
kleine patiëntenorganisaties, waaronder de 
Contactgroep GIST, dringend behoefte hadden 
om de ondersteuningsfunctie zo snel mogelijk 
op poten te zetten. Om die reden is ook 
begonnen met de werving van de “facilitair 
manager”. Die is gevonden in de persoon van 
Pieter Houwers die sinds 1 september bij de 
NFK in dienst is en namens zijn ‘nieuwe baas’ 
op onze contactdag van 15 september 
aanwezig was. Voor hem zijn alle indrukken 
nieuw, zo ook een Patiëntencontactdag zoals 
de onze. Hoe hij die dag ervaren heeft kunnen 
we opmaken uit zijn e-mail  van maandag 17 
september aan onze voorzitter Jack Asselbergs 
en mij. Daarin schreef hij onder meer: 
 

“Graag wil ik u op deze manier hartelijk danken 

voor de uitnodiging, waardoor ik de contactdag 

van afgelopen zaterdag bij kon wonen.  

De lezingen waren informatief en hebben mij 

als leek meer inzicht gegeven in deze bijzondere 

vorm van kanker.  

 

De film inspireerde en ik heb tijdens de lunch, in 

gesprek met leden, uit eerste hand mogen 



  

 Nieuwsbrief  Jaargang 9, nr. 3 

  Oktober 2012 

 

Van GISTeren naar morgen                Nieuwsbrief Contactgroep GIST Nederland-België 13 

Contactgroep GIST

Nederland – België

Contactgroep GIST

Nederland – België

ervaren hoe belangrijk het lotgenotencontact 

door leden wordt ervaren. 

 

Het lijkt mij een uitdaging om een programma 

samen te stellen dat informeert, inspireert en 

tegelijkertijd voldoende ruimte en veiligheid 

biedt voor persoonlijke ontmoeting, uitwisseling, 

steun en bemoediging. Vanuit mijn perspectief 

gezien is u dat zeker gelukt, en ik wil hier graag 

mijn oprechte waardering voor uitspreken.  

De hoopvolle verhalen uit de film hebben indruk 

op mij gemaakt; er is de afgelopen jaren veel 

bereikt. 

 

Ten slotte, als ik het goed heb begrepen bestaat 

contactgroep GIST in 2013 10 jaar. Wellicht 

denkt u over een aangepast programma voor 

uw volgende contactdag. Indien u tijdens de 

voorbereiding (en mogelijk de uitvoering) 

hiervan gebruik wilt maken van de diensten van 

het bureau, schroomt u dan niet om dit aan ons 

kenbaar te maken. Wij denken en doen graag 

met u mee.” 

 
Aardig te weten wat hij er van dacht en wat de 
NFK voor ons kan doen. 
 
Ondertussen is bekend dat tot nu toe 19 
organisaties hebben toegezegd gebruik te 
zullen maken van de ondersteunende diensten 
van de NFK. Met enkele zijn nog gesprekken 
gaande en een paar andere kijken nog even 
dat kat uit de boom. Het leek er tot voor kort 
op dat alles probleemloos zou verlopen en dat 
de ondersteunende afdeling in alle rust kon 
worden opgebouwd. Maar helaas, alle begin is 
moeilijk, ook dit nieuwe begin voor de NFK. 
Men ging er van uit dat de subsidieaanvragen 
bij het KWF probleemloos zou worden 
afgehandeld en toegekend, te meer omdat 
geen enkel teken op het tegendeel wees. Toch 
kreeg de NFK kort geleden een afwijzing 
toegestuurd. Dit zal zeker onderwerp van 
beraad zijn in de komende Algemene 
Ledenvergadering van 26 september. 
 
Hoe dat zal aflopen is nu nog niet te zeggen. 
Natuurlijk zullen de besturen van NFK en KWF 
hierover met elkaar praten en wellicht komt er 
onder voorwaarde alsnog subsidie. Het kan 

ook zijn dat de NFK met schuiven in de 
begroting zelf middelen vindt. Het is ook 
mogelijk dat de deelnemende organisaties 
meer moeten betalen voor de diensten. Het 
kan ook zijn dat we als patiëntenorganisaties 
bepaalde taken niet kunnen onderbrengen bij 
de NFK. Het is nu nog niet te zeggen, maar ik 
ben er zeker van dat er een oplossing 
gevonden wordt waarmee de activiteiten van 
onze Contactgroep en andere 
patiëntenorganisaties hoe dan ook kunnen 
worden voortgezet. 
 
De titel van mijn verhaal  is: De NFK, een 
vervolgverhaal. Het is duidelijk dat het verhaal 
niet af is maar een verder vervolg zal krijgen, 
waarover ik in de volgende Nieuwsbrief zeker 
verslag zal doen. 
‘ 

 

Verder vindt u in deze rubriek een selectie van 

nieuwsberichten vanuit de NFK. Nog veel meer 

nieuws is te vinden op de website van de NFK: 

http://www.nfk.nl/overdenfk/recent_nieuws 

 

Aanbevelenswaardig is ook een abonnement, 

gratis via e-mail, op het E-zine Jij: 

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

 

 

App of online dienst voor leven met 

kanker 
Je hebt kanker en je wilt de beste behandeling. 
En je wilt verder met je leven. Allerlei apps en 
diensten kunnen je daarbij helpen. De NFK 
heeft er via deze link een groot aantal 
overzichtelijk op een rijtje gezet. 
 
 

Financiering van geneesmiddelen 

voor kanker gewijzigd 
Per 1 januari 2013 verandert de financiering 
van een aantal geneesmiddelen voor de 
behandeling van kanker. De verzekering blijft 
deze geneesmiddelen betalen, maar ze doen 
dit alleen nog maar via het ziekenhuis. Voor 
jou als patiënt kan dit betekenen dat jij de 
door jouw gebruikte geneesmiddelen op een 
andere locatie moet ophalen. 
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Het gaat om de volgende middelen: 

• Gefitinib (Iressa, longkanker) 
• Erlotinib (Tarceva, long- en 

pancreas/alvleesklierkanker) 
• Lapatinib (Tyverb,borstkanker) 
• Dasatinib (Sprycel, leukemie) 
• Nilotonib (Tasigna, leukemie) 
• Lenalidomide (Revlimid, multipel 

myeloom of ziekte van Kahler) 
• Bexaroteen (Targretin, cutane T cell 

leukemie) 
• Imatinib (Glivec, leukemie, 

myelodysplastisch syndroom, 
GIST,dermatofibrosarcoom, 
hypereosinofiel syndroom) 

• Pazopanib (Votrient, nierkanker) 
• Sunitinib (Sutent, niercelkanker, GIST, 

pancreas/alvleesklier-NET) 
• Sorafenib (Nexavar, nierkanker, 

leverkanker, schildklierkanker) 
• Everolimus (Afinitor, niercelkanker) 
• Everolimus (Votubia, astrocytoma, een 

soort hersenkanker) 
• Mitotaan (Lysodren, 

bijnierschorskanker) 
• Abiraterone (Zytiga, prostaatkanker) 

 
Wat kun jij doen? 

Vraag bij het eerstvolgende bezoek aan de 
oncoloog of de oncologieverpleegkundige of 
je jouw geneesmiddelen op een andere locatie 
moet ophalen. De veranderingen mogen geen 
invloed hebben op de behandelingen. Je blijft 
het door jouw gebruikte geneesmiddel 
gewoon ontvangen.  
 
Vanaf begin november kun je voor meer 
informatie terecht op: 
www.monitorgeneesmiddelen.nl 
 
De Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de 
lidorganisaties van bovengenoemde 
kankersoorten werken samen met de Stichting 
Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening aan de 
ontwikkeling van deze website.  
Op deze site kun je deelnemen aan een 
enquête waarbij onderzocht wordt of patiënten 
last ondervinden van de veranderingen.  

 
Heb je vragen? 

Neem dan contact op met je behandelend arts 
of met de helpdesk van de Stichting Eerlijke 
Geneesmiddelen voorziening, telefoon 010 - 
480 09 42 
 
 

Nieuwe brochure helpt 

ondervoeding voorkomen of 

tegengaan 
Als je meer weet over ondervoeding, kun je zelf 
mee voorkomen dat het je behandeling en 
kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Lees de 
brochure 'Ondervoeding bij kanker', die 
dezelfde informatie bevat als de behandel-
richtlijn die artsen, verpleegkundigen en 
diëtisten gebruiken. 
 
De brochure 'Ondervoeding bij kanker' is een 
van de eerste patiëntenversies van een 
behandelrichtlijn. De kankerpatiëntenbeweging 
maakte deze patiëntenversie samen met 
richtlijnprofessionals.  
 
Wat zijn signalen van ondervoeding? 

Een belangrijk signaal van ondervoeding is 
onbedoeld gewichtsverlies. Je valt spontaan af, 
zonder dat je er moeite voor doet. Dit kan 
leiden tot een minder goede voedingstoestand 
en een slechtere conditie. Daardoor kun je de 
behandelingen minder goed doorstaan. 
Belangrijk te weten is dat je ook ondervoed 
kunt raken als je nog te zwaar bent.  
 
Er zijn twee oorzaken van ondervoeding:  

• onvoldoende voeding (bij ziekte heb je 
meer voedingsstoffen nodig)  

• een verstoorde stofwisseling door de 
kanker 

 
Ongeveer de helft van de mensen met kanker 
heeft te maken met ondervoeding. Tijdige 
signalering en behandeling van ondervoeding 
voorkomt complicaties en trager herstel. 
 
De brochure is te vinden op www.nfk.nl (over 
de NFK > publicaties > brochures of via deze 
link. 



  

 Nieuwsbrief  Jaargang 9, nr. 3 

  Oktober 2012 

 

Van GISTeren naar morgen                Nieuwsbrief Contactgroep GIST Nederland-België 15 

Contactgroep GIST

Nederland – België

Contactgroep GIST

Nederland – België

  
VERHALEN VAN LEDEN 

 

Na vijftien jaar dan de diagnose 

‘GIST’… 
door Jenny Kok-Obbink        

 

Laat ik zeggen dat ik 
sedert midden 
negentiger jaren last 
kreeg van mijn maag 
en ingewanden. Ik 
was altijd al gevoelig, 
ook als kind en een 
ijsje bijvoorbeeld ging aan mij voorbij. Ik ben 
inmiddels 63 jaar en met de jaren weet je 
natuurlijk waar je gevoelig voor bent en ook 
met familiedinertjes houd je rekening met een 
gevoelige maag en ingewanden. Pakweg rond 
vijftien jaar ben ik dan met tussenpozen van 
een tot twee jaar bij internisten geweest. Je 
kent wel… een scopie van boven en een scopie 
van onderen en van een roesje had deze groep 
internisten nog geen weet. ’Slikken, het gaat 
goed mevrouw …’ Voor de patiënt natuurlijk 
geen pretje en je kon het ziekenhuis weer 
verlaten met een recept voor een 
maagbeschermer, zakjes met vezeltjes voor de 
doorloop etc. Zelf denk je nu dat het pappen 
en nathouden was. Er was meer aan de hand 
naar later bleek.  
  
Mijn huisarts met veel ervaring -hij was arts in 
Afrika geweest en ook in het snijwerk was hij 
zeer bedreven- keek nog eens naar de 
jarenlange doorverwijzingen via zijn 
gepensioneerde voorgangers in mijn dossier 
en was in het geheel niet tevreden met de 
diverse uitslagen van de internisten. ’Jenny… jij 
blijft maar klachten houden en ik stuur je door 

naar een zeer kundig Maag- Darm- 

Leverspecialist. Er moet meer aan de hand zijn 

en ik wil het weten…’ 

 
Mijn man en ik togen samen naar het volgende 
ziekenhuis en het viel ons al op dat het eerste 
gesprek met deze MDL-arts reeds zeer kundig 
was. Het ging niet alleen om mijn dossier, doch 
mijn ouders, familieleden etc. Carcinomen 

gingen helaas mijn familie niet voorbij en zou 
ik dan iets onder de leden kunnen hebben?  
  
De MDL-specialist begon met een serie 
basisonderzoeken waaronder een slikfoto met 
contrastpap van de slokdarm en de radioloog 
vertelde me ’Mevrouw… gaat u maar gerust 

naar huis, want waar de specialist bang voor 

was, is gelukkig niet van toepassing.’  Deze 
MDL-specialist staat bekend als een doorzetter 
en hij was zeer ontevreden dat de eerste serie 
onderzoeken geen beeld gaf van een relatie 
met mijn klachten.  De tweede serie 
onderzoeken volgde. Allereerst een 
endoscopie -onder een roesje- en de MDL-arts 
meende een zgn. vouw in mijn maag te 
herkennen. Iets wat van buiten tegen de maag 
drukt? Ik kom bij dezelfde radioloog van de 
slikfoto, doch eerst een röntgenmedewerker, 
die bij mij een echoscopie van de maag en 
darmen maakte. Hem viel wat op en hij haalde 
dezelfde radioloog erbij, die het onderzoek 
nog eens over ging doen. Op mijn 
vraag… ’Heeft u dan iets gevonden dokter?’ 
kreeg ik als antwoord… ’Dit moeten wij eens 

goed nader bestuderen.’ 
 
Niet lang hierna kreeg ik een CT-scan en daar 
verschijnt dan ’één pond GIST’ aan de 
buitenzijde van de maag groeiend naar de 
lever en de aorta. Het gezwel had een grootte 
van 12cm diameter en duwde tegen de 
buikslagader en de lever. Dat is dan ook de 
reden dat ik bij slapen hartkloppingen kreeg, 
want het gezwel drukte op de aorta. 
Het klinkt raar, maar ik was eigenlijk best blij 
dat deze kundige MDL-arts had gescoord. Uit 
de latere mutatieanalyse blijkt dan dat het 
gezwel langzaam groeiend was en toch wel dik 
tien jaar vanuit mijn maag parasiteerde.  
  
Je gaat door de Pré Operatieve Screening en 
komt bij een uitermate kundige oncologische 
chirurg, die mij direct vertelde, dat hij het 
vermoeden had dat ik aan een GIST leed. Op 
31 mei 2011 lag ik op de operatietafel en kreeg 
later te horen dat het gezwel geheel vanuit de 
maag werd gevoed en geen andere 
ingewanden in zijn greep had, behoudens veel 
ruimte innam. Aansluitend heb ik 11 dagen in 
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het ziekenhuis gelegen en mijn morfinepompje 
heeft m.i. veel te lang aangesloten gezeten. Ik 
moest echt uit een enorm dal komen en toen 
deze pomp werd afgesloten, knapte ik 
zienderogen op! Het klinkt raar, maar van vers 
fruit knapte ik al op en van de chirurg moest 
mijn man mango’s kopen! Thuis knap je 
natuurlijk het beste op.  
  
De MDL-specialist gaf me het Nederlandse 
voorlichtingsboekje over GIST te leen mee en 
hij adviseerde mij contact te zoeken met onze 
stichting. Hij vertelde mij dat hij ongeveer één 
tot incidenteel twee GIST-patiënten op 
jaarbasis in de grote praktijk van vier MDL-
specialisten treft. Later hebben wij hem nog 
enkele boekjes voor ’nieuwe gevallen’ gegeven, 
want wij zijn deze specialist en ook zijn collega 
oncologisch chirurg van dit top regionaal 
ziekenhuis uitermate dankbaar.  
 
Toch bemerk je ook alhier -hoe goed bedoeld 
ook- een medisch plafond. Het gezwel werd 
naar een pathologisch centrum gestuurd en er 
werd een eerste analyse gemaakt. Dit was nog 
geenszins een of beter gezegd dé 
mutatielanalyse!  
 
Deze is pas maanden later gemaakt op advies 
van een hoogleraar, die vorig jaar in Beesd een 
lezing gaf en wij in de pauze kort 
spraken. ’Komt u volgende week langs mevrouw, 

want ik denk dat u geen 10% kwaadaardigheid 

heeft, doch ik schat tenminste 40%!’ 
 
Aldus geschiedde en er volgde een 
mutatieanalyse na bijna een half jaar 
aansluitend de operatie en daar ik binnen 3 
maanden met medicatie zou hebben moeten 
beginnen, is hier tot op heden (één jaar later 
en drie controle CT-scans verder) nimmer een 
aanvang mee gemaakt.  
 
Let wel… het is wat laat, maar mijn oncologisch 
chirurg had goede contacten met het UMC Sint 
Radboud te Nijmegen en verwees mij naar de 
hoogleraar, GIST specialist. Een groot dossier 
van behandelaars en mijzelf ging naar de 
professor en het viel mij op dat deze zéér goed 
ingelezen was bij ons eerste bezoek. Wij 

vroegen aan de secretaresse of het een consult 
van 10 min of 20 min was, je bent dat zo 
gewend en kan evt. iets breder voorbereiden. 
Wij kregen te horen… ’neen, 60 min!’  Niet 
alleen mijn medische- en o.a. 
familiegeschiedenis is doorgenomen, ook een 
uitvoerig medisch onderzoek en eveneens een 
bloedonderzoek. 
 
Het viel ons op dat de GIST benadering van in 
dit geval het UMC Sint Radboud werkelijk 
hoogstaand is. Het heeft dan wel maanden 
geduurd om hier in dit specialistische 
controlecircuit terecht te komen, maar het is 
echt vele stappen hoger dan de kennis van een 
regionaal ziekenhuis op dit gebied. Mijn 
advies… krijg je te horen ’GIST’, vraag dan 
direct een doorverwijzing aan naar één van de 
vijf specialistische GISTcentra in ons land!  
  
Wij zijn de Gist Contactgroep Nederland zeer 
dankbaar dat wij vorig jaar naar de 
informatiedag te Beesd mochten komen en 
hebben ons direct aangesloten. Zouden wij van 
deze patiëntenorganisatie -nog- geen weet 
hebben gehad, dan was waarschijnlijk 
hoogstaande medische zorg ons gepasseerd. 
In eerste instantie kwamen wij in het UMC 
Leiden terecht, doch Nijmegen ligt voor ons 
wonende nabij Zutphen natuurlijk beter op de 
route en zij zijn aldaar bereid rekening te 
houden met files met afspraken tegen het 
middaguur. Gezien mijn grootte van de GIST 
en de mutatieanalyse krijg ik vooralsnog een 
serie van vier CT-scans op jaarbasis met 
parallel bloedonderzoeken.  
 
Na enige maanden sta ik gewoon weer voor de 
klas als onderwijzeres, vier dagen per week en 
ik overweeg hier drie dagen van te maken 
ingaande het nieuwe schooljaar. In aanvang 
was ik in de avond rond de klok van 21.00 uur 
gewoon ’op’ en dat gaat nu wat beter. Het 
zomers weer doet je ook goed, nietwaar? Ik 
kon verwezen worden naar een Academisch 
Centrum voor Chronische Vermoeidheid, doch 
heb hier geen gebruik van gemaakt. De ex-
GIST speelt m.i. niet tussen mijn oren en ik 
hoop van harte een ex-GISTpatiënt te blijven. 
Fantastisch dat ik velen van u weer in 
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september te Soestduinen tref. Allen hebben 
veel voordeel van de Gist Contactgroep en 
samen zijn wij nóg sterker! 
 
 

Deelname Alpe d’HuZes 
door Jack Asselbergs 

 
In de vorige nieuwsbrief heb ik een stukje 
geschreven over mijn deelname aan Alpe 
d’Huzes. Nu dit achter de rug is wil ik graag 
mijn ervaringen met u delen. 
 
Medio februari heb ik mij opgegeven om mee 
te fietsen in het team van de stichting 
2climb2raise. Deze stichting wil (ex-) 
kankerpatiënten in de gelegenheid stellen om 
op een tandem deel te nemen aan de Alpe 
d’Huzes, een van de grootse fietsevenementen 
van Nederland, dat dit jaar voor de 6e keer 
werd gehouden op de Alpe d’Huez, een 
beroemde berg uit de Tour de France die velen 
tot de verbeelding spreekt. Doelstelling is geld 
bij elkaar te fietsen voor het wetenschappelijk 
kankeronderzoek van KWF.  
 
Na een sportmedisch onderzoek in Middelburg 
(door de sportarts Brons die het Nederlands 
judoteam op de Olympische Spelen heeft 
begeleid!) werd ik toegelaten om deel te 
nemen, we waren met 16 patiënten-
deelnemers, er waren evenzoveel captains, 
ervaren fietsers, waarmee we omhoog zouden 
gaan. Vanaf maart heb ik met mijn captain 
deelgenomen aan de centrale trainingen die de 
stichting organiseerde, de eerste keren in een 
fitnesscentrum in Eindhoven, vanaf medio april 
zijn we buiten gaan fietsen met de tandem, de 
eerste keren in de omgeving van Veenendaal, 
daarna in het Zuid-Limburgse heuvelland. 
Verder heb ik individueel veel getraind op mijn 
hybride fiets om mijn conditie te verbeteren, te 
leren tempo rijden en om uithoudings-
vermogen te vergroten. Vooral het trainen in 
Limburg was zwaar, er zijn daar stevige heuvels 
maar we merkten dat de tweede keer het 
stijgen al makkelijker ging ook al kost het veel 
inspanning. Maar we realiseerden ons heel 
goed dat het beklimmen van een Franse Alp 

heel iets anders is, daar gaat het om zo’n 19 
km constant omhoog met een gemiddeld 
stijgingspercentage van 8% met als steilste 
stukken zelfs 11%. 
 
We werden perfect begeleid door de 
vrijwilligers van de stichting die ons talloze tips 
bijbrachten over de goede houding op de fiets, 
de tandemtechniek en ons ook mentaal 
weerbaarder maakten. Daarbij hielp het motto 
van de organisatie van Alpe d’Huzes “opgeven 
is geen optie!”.We waren onder de indruk van 
hun inzet en enthousiasme om ons de kans te 
bieden een voor ons ongebruikelijke uitdaging 
succesvol aan te gaan. 
 
Na alle trainingen vertrokken we in het eerste 
weekend van juni richting Franse Alpen waar 
we zondagmiddag rond 3 uur aankwamen in 
ons hotel in Station Oz en Oisans op 1300 
meter hoogte. De stichting had een hotel voor 
de deelnemers besproken, we waren met een 
groep van ongeveer 70 personen, deelnemers, 
familieleden, vrijwilligers, bestuur, het was heel 
fijn met alle lotgenoten en naasten bij elkaar te 
zijn, in de week die we in Frankrijk waren is er 
een intense onderlinge band ontstaan. Het zijn 
lotgenoten met allerlei vormen van kanker, met 
allemaal hetzelfde doel, overleven. Er was ook 
alle tijd om ervaringen uit te wisselen, elkaar te 
steunen en plezier te maken. 
 
Op 4 juni  hadden we een training op een 
nabijgelegen berg, we moesten zo’n 900 meter 
hoogteverschil wegfietsen en merkten nu toch 
wel dat dit heel andere koek was dan in 
Limburg, daar zijn het maar heuvels met korte 
beklimmingen. Het was heel zwaar, ik had 
problemen met mijn ademhaling, ademde te 
hoog, daarom koos mijn captain Robert voor 
een hogere versnelling waardoor het wat 
lichter fietste. Als deelnemer moeten we een 
soort horloge dragen dat de gegevens van de 
hartslagmeter aangeeft, ik wist van de 
medische keuring wat de maximale belasting 
voor mij was en als je daar een procent of 10 
onder blijft is het goed. Dat geeft een veilig 
gevoel, door je horloge regelmatig te 
controleren kun je controleren of  je binnen je 
limiet blijft. Indachtig het principe “niet klagen 
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maar dragen” en met de blik op oneindig is het 
een kwestie van doorfietsen. Na 1.15 uur 
kwamen we boven aan bij het hotel, ik kon wel 
uitgewrongen worden van de warmte maar we 
hadden de klim gehaald en realiseerden ons nu 
pas goed wat ons de volgende donderdag 
boven het hoofd hing want de Alpe d’Huez is 
veel hoger, langer en steiler.  
 
De volgende dag hebben we deze berg 
verkend met de auto, vaak stilgehouden en vol 
vrees naar de dieptes gekeken onder ons en 
wat boven ons nog kwam, je merkte aan de 
auto hoe zwaar het stijgen was, we werden er 
allemaal stil van en ik kreeg eerlijk gezegd de 
nodige vrees voor deze berg, wist niet of ik dit 
zou kunnen halen.  Dat gold voor de meesten 
van ons. Maar onze begeleiders praatten ons 
moed in, ze hadden ons al die weken bezig 
gezien en waren vol vertrouwen dat we zouden 
slagen. Maar ja, eerst zien en dan geloven…. 
 
Woensdag was de eerste dag van Alpe d’Huzes, 
in totaal hadden zich 8000 deelnemers 
ingeschreven, teveel voor op 1 dag, daarom 
zijn er woensdag 3000 en donderdag 5000 
deelnemers. Dat zijn vrijwel allemaal fietsers, er 
doen echter ook enkele honderden wandelaars 
mee die het hele parcours omhoog lopen. 
 
Op donderdag 7 juni was het dan zover, ik was 
ingedeeld in het tweede team dat rond 13 uur 
zou starten, het eerste ging 9 uur omhoog, we 
zwaaien ze in de vroege ochtend uit als ze naar 
de startplaats worden vervoerd. In de loop van 
de ochtend krijgen we berichten door dat het 
goed gaat met hun klim. Na de verplichte Alpe 
d’Huzes kleding te hebben aangedaan en mijn 
rugzakje te hebben gevuld met energierepen 
en water vertrekken we om 12 uur naar het 
dorp Bourg d’Oisans aan de voet van de Alpe 
d’Huzes, de startplaats. Onderweg horen we 
dat alle 1e teamleden de finish hebben 
gehaald! Het is stralend weer, als we het busje 
uitstappen schrikken we van de warmte, het is 
net een kookpan, de thermometers geven ruim 
30 graden aan en er staat een forse warme 
wind. Ik leeg mijn rugzakje voor een deel, elk 
onsje gewicht minder op je rug is met deze 
hitte merkbaar, onderweg kun je ook water en 

eten krijgen. We overleggen binnen ons team 
hoe we naar boven gaan, het ochtendteam is 
los van elkaar omhoog gegaan en ook zo 
aangekomen. Wij besluiten in eigen tempo 
omhoog te gaan maar spreken 3 plekken af 
waar we elke keer weer verzamelen, de laatste 
plek is de laatste bocht voor het dorp Alpe 
d’Huez vanwaar we de laatste kilometers 
samen gaan om als groep door de finish, 
vinden we een mooie gedachte, samen uit, 
samen thuis!  
 

 
 
Wat eerder dan afgesproken mogen we starten, 
lang wachten in die hitte is niet erg 
bevorderlijk voor de conditie, de helm op, 
hartslagmeter activeren en daar gaan we over 
de startlijn, we gaan van 700 meter hoogte 
naar ruim 1800 meter, eerst 200 meter “vals 
plat” daarna direct de klim, de eerste 
kilometers zijn het steilst. Eerst in overleg met 
Robert een geschikte versnelling vinden, 
anders fiets je jezelf kapot, het is direct heel 
zwaar, de spieren zijn nog niet warm gedraaid, 
dat voel je goed. Ik trek al snel mijn rits van 
mijn shirt open om wat meer wind te voelen  
vanwege de hitte, ben blij dat ik een 
hoofdband heb omgedaan zodat het zweet 
van het voorhoofd niet in je ogen komt want 
dat zout doet anders erg pijn. We merken 
allebei dat we met onze hartslag het maximum 
bereiken en besluiten in de 2e bocht een 
hogere versnelling te nemen, dat trapt lichter, 
een verstandig besluit want we komen weer in 
onze comfort zone. We bereiken het dorpje La 
Garde, daar wordt het wat minder steil en we 
bevoorraden ons daar met nieuw water en 
energierepen, aan het water wordt zout 
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toegevoegd vanwege het overmatig 
transpireren door de hitte. Je moet constant 
drinken en wat eten omdat je lichaam door de 
inspanning en de hitte veel energie gebruikt.  
 
Overal is het enorm druk op de berg met 
enthousiaste toeschouwers, er hangen 
spandoeken en er wordt muziek gemaakt. Op 
diverse plekken staan ook vrijwilligers die met 
sponzen water je hoofd en rug lekker nat 
maken. Twee bochten verder passeert een 
persmotor ons die vraagt te stoppen in de 
volgende bocht. Het is een reporter en 
cameraman van Omroep Zeeland TV, ze volgen 
een Zeeuwse ploeg uit Goes en ons, we 
worden gefilmd en hij interviewt me, de 
opnames worden ‘s avonds in het journaal 
uitgezonden. Bij de finish zal hij me voor 
Omroep Zeeland radio interviewen dat 
rechtstreeks wordt uitgezonden. 
 
Bij de volgende bocht is het eerste 
verzamelpunt, daar staat de EO klaar die een 
van onze deelnemers volgt voor het TV 
programma “Nederland helpt”, ook in Limburg 
hebben ze opnames gemaakt. We fietsen weer 
verder, af en toe kijk ik naar beneden de 
afgrond in, het is prachtig om te zien hoe diep 
startplaats Bourg d’Oisans onder ons ligt, dat 
geeft de burger moed, dat hebben we in elk 
geval al bereikt. Maar als je naar boven kijkt zie 
je hoog boven je de weg in lange slingers 
omhoog gaan met fietsers als hele kleine 
stipjes, van Alpe d’Huez is nog niets te zien. 
Het is echt afzien, we hebben een goede 
cadans maar we hebben behoorlijk last van de 
warmte, wel merken we naarmate we hoger 
komen dat het qua temperatuur gelukkig beter 
wordt, het is een kwestie van de blik op 
oneindig, gewoon doorfietsen, niet teveel 
piekeren en vooral genieten van de sfeer. Hoe 
hoger je komt hoe drukker het wordt, de 
mensen klappen, juichen, roepen iedereen toe 
en spreken ons moed in, het feit dat we op de 
tandem fietsen wordt enorm gewaardeerd, 
ervaren fietsers die ons regelmatig passeren 
complimenteren ons omdat ze weten dat het 
op een tandem veel zwaarder is, we wegen 
inclusief de fiets ruim 200 kg en dat moeten we 
wel samen even omhoog zien te drukken. 

Sommige racefietsers gaan behoorlijk snel, 
anderen kruipen ons voorbij, voor de meeste 
echte wielrenners is 2 of 3 beklimmingen het 
maximum. Maar van de echt getrainde 
wielrenners zijn er toch enkele honderden die 
het 6 x halen, dat is het ultieme doel, vandaar 
Alpe d’Huzes, veel sponsors geven geld per 
klim. We passeren zelf ook regelmatig fietsers 
die aan de kant lopen om bij te komen. Maar 
iedereen gaat voor de finish, daar gaat het om, 
het is geen wedstrijd, het gaat om het 
prachtige doel, iedereen gaat daarvoor naar 
gelang van zijn eigen talent en fietsvermogen. 
 

 
 
Je voelt tijdens de hele klim dat we met elkaar 
één grote familie zijn, iedere deelnemer heeft 
zijn/haar eigen aanleiding om  mee te doen 
vanuit ervaringen met kanker, bij zichzelf, 
familieleden, vrienden en steunt door de 
deelname en eigen sponsoractie het KWF. Er 
wordt door de organisatie van de deelnemers 
verwacht dat ze minimaal 2500 euro bij elkaar 
sprokkelen aan sponsorgeld. 
Eindelijk komen we aan in Huez, vandaar gaat 
een kabelbaan naar Alpe d’Huez dat nog 
enkele honderden meters hoger ligt. Vanwege 
de kabelbaanverbinding is het hier ontzettend 
druk, mensen staan rijen dik, nu krijg ik pas 
echt kippenvel van al dat gejuich, de 
vermoeidheid voel ik ineens minder, zoveel 
energie geeft al dat enthousiasme. En eindelijk 
kunnen we nu hoog boven ons het laagste 
deel van de bebouwing van Alp d’Huez zien, je 
denkt er nu snel te zijn maar dat valt vies tegen, 
er komen nog een aantal bochten, daarna 
verdwijnen de bomen en wordt het kaal maar 
wordt het ook weer steiler. We komen bij ons 
laatste verzamelpunt om gezamenlijk het dorp 
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binnen te rijden, eerst het lager gelegen deel 
van het beroemde ski-oord, nou zijn we er 
eindelijk hoop ik, maar nee hoor, de weg blijft 
maar stijgen, dan ga je onder de kabelbaan 
naar Huez door en daar staan echt enorme 
massa’s de deelnemers op te wachten, gezang, 
geklap, naar elke deelnemer roepen ze dat 
hij/zij een kanjer is, het is zonder meer 
ontroerend en vanaf dat punt zweef ik als het 
ware verder ook al ben ik echt aan het eind van 
mijn Latijn.  
 
Ik pak het briefje met de namen van onze 
overleden GIST lotgenoten die ik sinds 2005 
heb meegemaakt, ik lees hun namen voor. Ik 
heb deze klim mede gedaan om hen te 
gedenken. En ik sta ook stil bij onze lotgenoten 
die zich in een heel precaire situatie bevinden. 
Dat is allemaal erg emotioneel. 
 
En de weg blijft maar omhoog gaan tot we 
eindelijk  in het hoogste gedeelte van het dorp 
komen, daar ging ineens voor het eerst na al 
die vele ellenlange kilometers de weg omlaag, 
heerlijk even een zwaarder verzet om de benen 
wat te ontspannen. Na 2 rotondes komen we 
op een brede rechte weg, in de verte is de 
prachtige poort van de finish, aan weerszijden 
van de weg eindeloos veel mensen, in slagorde 
passeren we het doek, onze rechterarm 
omhoog, we zijn er… Een gelukzalig moment, 
we hebben de top bereikt, Robert en ik geven 
elkaar een stevige hand, woorden zijn niet 
nodig… We rijden met ons team naar een tent 
die de stichting bij de finish heeft laten 
plaatsen, we vallen elkaar in de armen, mijn 
vrouw komt erbij en toen kwam bij mij alles los, 
allerlei herinneringen aan 7 jaar geleden (in de 
week dat ik de Alpe d’Huzes reed werd toen bij 
mij tijdens een operatie GIST ontdekt), 
dankbaarheid dat ik alles heb overleefd, het 
gelukkige gevoel, de vermoeidheid, de trots dit 
te hebben gehaald, de wilskracht, al die 
trainingen, bijzondere lotgenoten die me zijn 
bijgebleven waaronder Anja Long met wie ik 
veel contact had. 
 

 
 
Het was een fantastische dag, een ervaring om 
nooit te vergeten, een unieke belevenis die ik 
voor geen goud had willen missen. De 8000 
deelnemers en sponsors  hebben ruim 28 
miljoen euro opgehaald voor het KWF, voor 
onderzoek naar kanker, om toekomstige 
patiënten een grotere kans te bieden kanker te 
overleven. Zelf heb ik 6.700 euro aan 
sponsorgeld opgehaald, mijn sponsors ben ik 
heel erg dankbaar. En wat hebben ze me 
gesteund! 
 
’s Avonds hebben we in ons hotel met onze 
groep een gezellige feestavond gehad waar 
veel gelachen en gehuild is, wat hebben we 
met elkaar iets moois meegemaakt. Wat een 
ervaring om zo’n inspanning te doen ook als je 
kanker hebt, het geeft je meer vertrouwen in je 
lichaam en jezelf. Over enkele weken gaan we 
het allemaal nog eens beleven bij een reunie, 
een heerlijk vooruitzicht.  
 
Ik ben de stichting 
2climb2raise 
ontzettend dankbaar 
dat ik deze kans heb 
gekregen, in 2013 
worden wederom 
kankerpatiënten op 
dezelfde wijze in de 
gelegenheid gesteld 
mee te doen, dat kan 
als fietser op de 
tandem of lopend.  
Als u meer informatie wilt kunt u de website 
www.2climb2raise.nl bekijken of met mij 
contact opnemen via: 
voorzitter@contactgroepgist.nl 
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René, waar was je? 
door René Lammers 

 

Sorry, ik was er niet tijdens de Contactdag 
2012 op 15 september. Jammer, maar ik had 
helaas een andere afspraak. Eigenlijk dubbel 
jammer, want Soestduinen ligt bijna in mijn 
achtertuin. Ik had dit jaar op de fiets kunnen 
komen.  
 
De fiets, mooi bruggetje. Vorig jaar heb ik met 
een grote groep collega’s aan Alpe d’ HuZes 
deelgenomen. Voorafgaand aan het 
evenement van dit jaar heb ik Jack (zie vorig 
artikel) nog van wat adviezen kunnen voorzien. 
Al vrij snel na het event in 2011 is besloten om 
niet nogmaals mee te doen. Het was een 
bijzondere ervaring en het merendeel had de 
overtuiging dat een 2e deelname deze beleving 
nooit zou kunnen evenaren. Maar we blijven 
wel fietsen, was de belofte.  
 
In het voorjaar van 2012 plofte er dan ook een 
mooi jaarschema bij iedereen in de mailbox. 
Een paar leuke toertochten in het voorjaar en 
de zomer en als klapstuk een weekje naar de 
Mont Ventoux, zo’n andere verschrikkelijke 
berg uit de Tour de France. En juist dat tripje 
viel samen met de Contactdag 2012. Maar 
fietsen heeft mijn voorkeur. Ik heb niet voor 
niets goed doorgetraind en zelfs de racefiets 
meegenomen tijdens mijn zomervakantie langs 
achtereenvolgens de Dordogne en Loire. 
 
De beklimming van de Mont Ventoux in het 
noordelijke deel van de Provence is voor mij 
ook de afsluiting van een mooie en lange 
sportzomer. Deze begon met een voor 
Nederland zwaar tegenvallend EK Voetbal en 
een eveneens teleurstellende Tour de France. 
Gelukkig werd het nationale chagrijn snel 
weggepoetst door fraaie Olympische en 
Paralympische Spelen. Ik mocht zelf het goed 
gekozen thema ‘Inspire a generation’ in 
Londen ter plaatse ervaren. Tijdens een 8-
daags bezoek genoot ik met volle teugen van 
atletiek, zwemmen, hockey, waterpolo, triatlon, 
judo en (beach)volleybal, met tussendoor nog 
voldoende tijd om deze fantastische 

wereldstad te verkennen. Uiteraard ontbrak het 
Holland Heineken House niet in het 
programma. 
 
Ik was al vaak in Londen geweest, maar dit keer 
was de sfeer (sportief, ontspannen, kleurrijk) 
ongeëvenaard. Daarbij een bijzondere 
vermelding voor al die duizenden vrijwilligers 
die onder het motto ‘we make the Games’ zich 
wekenlang belangenloos inzetten om de 
Spelen tot een groot succes te maken. 
 

 
 
Maar nu de Mont Ventoux. In vele opzichten 
een bijzondere berg: 

• Het is het veruit hoogste punt van de 
Provence (1912 m). Op de top heb je een 
geweldig uitzicht naar alle kanten. 

• Het bovenste deel van de berg is volledig 
kaal en lijkt op een maanlandschap. 

• De gehele berg is beschermd natuurgebied 
door haar unieke microklimatologische 
omstandigheden. 

• In 1967 bezweek de Britse wielrenner Tom 
Simpson in de beklimming tijdens de Tour 
de France. Op de plek waar hij overleed, 
ongeveer 1 km onder de top, staat nu een 
monument. 

 
De berg kan van 3 kanten worden beklommen. 
Wij kiezen voor de Tour-beklimming vanuit het 
plaatsje Bédoin. Dit is de zwaarste kant. Over 
ruim 21 km klimt de weg gemiddeld 7,5%.  
 
Om een lang verhaal kort te maken: het was 
zwaar, maar ik heb het gehaald! Ik vond de 
klim een stuk zwaarder dan de Alpe d’Huez van 
vorig jaar. Dat zat ‘m vooral in de lengte en de 
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soms lastige (mistral)wind. Maar het was zeer 
de moeite waard. De afdaling was fantastisch 
met snelheden boven de 80 km/h.  
 

 
 
En nu? De plannen voor een nieuwe 
(klim)uitdaging voor volgend jaar staan 
inmiddels in de steigers. Na 2 keer Frankrijk 
wijken we komend jaar waarschijnlijk uit 
richting Italië. Ik ben benieuwd! Nu maar 
hopen dat het niet samenvalt met de 
Contactdag 2013…… 
 
 

TOT SLOT 

Er was nog wat ruimte voor extra foto’s van de 
Nederlandse en Vlaamse Contactdag 2012….. 
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COLOFON 

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige (ex-)patiënten en hun 
naasten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST). 
 

De Contactgroep GIST is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK) en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).  

                                                 
 
Contactgegevens

Stichting Contactgroep GIST 
Postbus 8152 
3503 RD Utrecht 
Tel: 030-2916090 (secretariaat) 
KvK-nummer: 20112471 
 

                                                  
 
Website  www.contactgroepgist.nl  www.contactgroepgist.be 
E-mail (algemeen) info@contactgroepgist.nl  info@contactgroepgist.be 
E-mail (bestuur)  bestuur@contactgroepgist.nl  bestuur@contactgroepgist.be 
 
 
Bestuur  

Voorzitter  Jack Asselbergs   voorzitter@contactgroepgist.nl  
Vice-voorzitter  Ton Jansen   vicevoorzitter@contactgroepgist.nl 
Secretaris  Cees Hilhorst   secretaris@contactgroepgist.nl 
Penningmeester Peter Verhaagen  penningmeester@contactgroepgist.nl 
Bestuurslid  Laurens van Bavel  medisch@contactgroepgist.nl 
 
 
Lid of donateur worden? 

Het lidmaatschap bedraagt in 2012 €17,50 (vanaf 2013: €25,00). Aanmelden kan via het online 
aanmeldingsformulier op onze website. Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met o.a. een 
boek en brochure over GIST, alsmede inloggevens voor het besloten ledenforum. Adreswijzigingen of 
opzeggingen via: ledenadministratie@nfk.nl 
 
Je kunt de stichting ook steunen door donateur te worden, via het online donateursformulier op onze 
website. Donaties kunnen overgemaakt worden aan Stichting Contactgroep GIST te Utrecht, 
rekeningnummer 9677464 (ING). Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL46 INGB 0009677464, 
BIC INGBNL2A 


