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Voorzitter Jack Asselbergs opent de Contactdag 
 

Jack Asselbergs noemt de bijzonderheid dat we met z'n allen 
deelgenoot zijn van een unieke GIST-familie, met niet alleen 
leden uit Nederland maar ook uit België in de zaal. 
 
De traditie dat we telkens Nederlandse sprekers over onze 
ziekte horen, waarin we kijken naar Nederland wordt 
doorbroken. Prof.dr. Marc Peeters, een van de bekendste 
oncologen en GIST-deskundige, hoogleraar aan het 
Academisch Ziekenhuis te Antwerpen, komt in de middag een 
presentatie geven. 
 
[N.B. Lees in deze gehele Speciale Editie voor 'hij' eventueel ook 'zij', enz.] 

 

Namens onze koepelorganisatie de NFK, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, is 
aanwezig Carin Hoogstraten, wat we heel erg op prijs stellen. Eveneens zeer gewaardeerd is dat 
twee van onze oud-bestuursleden aanwezig zijn: Ton de Keijser, oud-voorzitter, geen patiënt maar 
wel nog altijd zeer betrokken, en Lenie Flaton, oud-secretaris/oud-penningmeester. 
Deze Contactdag een ander programma dan we in de voorgaande jaren gewend waren. Coen 
Völker en Claartje van der Kraan, beide van het Helen Dowling Instituut leiden ieder een workshop, 
over de onzekerheid door GIST en wat het betekent partner te zijn van een GIST-patiënt. 

 
Aan het begin van deze dag wordt met respect stilte inachtgenomen voor de lotgenoten die sinds 
de vorige lotgenotendag, 3 oktober 2009, niet meer in leven zijn. De namen die genoemd worden 
zijn waarschijnlijk niet compleet; er overlijden per jaar meer mensen aan GIST. Soms geven de 
nabestaanden het niet aan ons door omdat het hen allemaal teveel wordt. Of het waren lotgenoten 
die geen lid van onze Contactgroep waren. Wij willen hen allemaal, bekend of onbekend, wel 
of niet met name en overlijdensdatum hieronder genoemd, met groot eerbied herdenken: 
 
 

Anja Long, 23 oktober 2009 

Chrisje de Folter, 2 december 2009 

Wytze van der Heide, 23 maart 2010 

Geert Janssen, 12 augustus 2010 

Michel Timans, 26 augustus 2010 

Mw. van Arkel-Arkesteijn, - - augustus 2010 

Petrus Zaat, 20 september 2010 

 
 
 

De Contactgroep GIST organisatie wordt voorgesteld aan de nieuwe leden: 
 
Werkgroep Contactdag 
Ronald Postma (leiding), Gert Jan Govers (o.a. fotografie) en Koos Flaton (o.a. de roos van Koos) 
Bestuur 
Voorzitter Jack Asselbergs, Vice-voorzitter Ton Jansen, Secretaris Cees Hilhorst, Penningmeester 

Gonny Panis, P.R. Ronald Postma, en Medische Info & IT Edwin van Ouwerkerk Moria 
Jack vertelt met blijheid dat Cees aanwezig is: Cees heeft een hele zware periode achter de rug na 
een operatie in de Daniel den Hoed kliniek. Een verblijf van 2 maanden met allerlei vervelende 
complicaties. Zijn echtgenote Els heeft geruime tijd gelogeerd in het Familiehuis naast de kliniek. 
Cees heeft deze beproeving gelukkig helemaal doorstaan! 
Vrijwilligers 

IT-support Helmer van Arem, en Nieuwsbrief– en Webredactie, Webforum Ellen van Arem de Haas 
 
De Voorzitter wenst ons allemaal een mooie dag. Een wens die helemaal uit zou komen! 
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Inleiding Workshops door GZ-psycholoog drs. Coen 
Völker van het Helen Dowling Instituut (HDI) 

 
De meesten kennen Coen nog van zijn voordracht tijdens de 
Contactdag van vorig jaar. Dit was een groot succes en daaruit 
ontstond het idee om het Helen Dowling Instituut te vragen dit 
jaar 2 workshops te komen geven. Coen geeft een workshop 
over de onzekerheid voor de toekomst. Collega drs. Claartje van 
der Kraan, tevens GZ-psycholoog, geeft een workshop over wat 
het betekent om partner te zijn van een GIST-patiënt. 
 
Coen vertelt in het kort nog eens over zijn verhaal van vorig 
jaar. Zijn presentatie van 2009 kun je via deze link nog eens 
nalezen. 
 
Leren leven met kanker is niet zomaar gedaan 
Er zijn altijd langdurige gevolgen. Op het moment dat de kanker 
medisch gezien onder controle is, gestabiliseerd, blijft er de 
angst voor terugkeer. Moeilijk te herkennen dat die angst er is. 
Het Helen Dowling Instituut is bezig met een artikel te schrijven 

over de behandeling van angst. De literatuur bestuderend blijkt dit veel voor te komen. Het valt op 
dat als men bij patiënten die tegen hun controles aanzitten het angstniveau meet, dit net zo intens 

blijkt te zijn als tijdens of net voor de behandeling. Zelfs na 3 jaar kan de angst fel oplaaien. Soms 
denkt de persoon dan dat hij een pessimist is, of dat het een onheilspellend teken is. 
 
Eind 2009 is het HDI gestart met een online behandeling voor mensen met kanker met veel 
vermoeidheidsklachten. Aanmelden kan via www.mindermoebijkanker.nl Nodig hiervoor zijn: 
een verwijsbriefje van huisarts of specialist, een kopie van paspoort of identiteitskaart en een kopie 

van het zorgverzekeringspasje. Op de website staat een zogenaamde vermoeidheidstest die men 
kan doen voordat men zich aanmeldt. Na aanmelding kan men meestal na 2 of 3 weken al starten 
met de online behandeling. Coen was aanvankelijk sceptisch over deze behandeling omdat het via 
internet plaatsvindt, maar dit veranderde al snel in enthousiasme. Ook al kan men elkaar niet in de 
ogen kijken, toch blijkt er  een echte band te ontstaan. 
Iedere dag schrijven de deelnemers wat ze ervaren en 1x per week wordt dit allemaal 
doorgenomen. De meeste mensen ervaren ook dat er een band ontstaat met de deskundigen die 

de feedback verzorgen. De cursus duurt 8 weken + 1 extra, dat is de evaluatieweek. Het Instituut 
is bezig met het bouwen van een zogenaamde zelfhulpwebsite, zodat men in de toekomst gebruik 
kan gaan maken van de kennis die er al is, zonder direct contact te moeten zoeken met een 
therapeut. Men hoopt dat deze website begin 2010 gelanceerd kan worden. 
 
Het HDI is een 

van de 6 
therapeutische 
centra die 
onder de IPSO 
valt. 
Op de website 
www.ipso.nl 
kun je kijken 
of er een 
centrum in de 
buurt zit en 
wat dat 
centrum voor 

jou speciaal 
zou kunnen 
betekenen. 
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Workshop 1: Onzekerheid voor de toekomst 
Geleid door Coen Völker                                                                               -korte impressie- 
 
Men denkt tegenwoordig dat alles verzekerbaar is 
In de hedendaagse cultuur richten wij ons op zekerheden, willen we controle op alles houden, want 
alles lijkt verzekerbaar te zijn. We kunnen bijvoorbeeld onzeker zijn over werk en geld, over onze 
energie en over lichamelijke klachten, het tijdstip en de plek van sterven. 
Het leven is niet verzekerbaar, het kan alle kanten opgaan. 

 
ANGST is een reactie op onzekerheid 
Als je de diagnose kanker krijgt te horen dan ervaar je angst, maar ook boosheid. Een mens houdt 
er niet van om niet alles te weten en de onzekerheid voor de toekomst hakt er hard in. 

 
Ik heb geen stem gehad in mijn geboorte 
en ik kan niet verhinderen dat ik straks 

ogenschijnlijk in het niets verdwijn 
 

— Daartussen gebeurt het — 
 

Dat brengt mij in verwarring 
Daar ben ik door ontroerd 
 

[Uit: "Morgen is nu", een boek van Michiel Scholtes, geschreven in opdracht 
van het Helen Dowling Instituut ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan in 
2008, ISBN 9022994733, Richtprijs € 14,95] 

 
Hoe ga je om met deze onzekerheid 
Word ik bang, stil, cynisch? Ga ik op zoek naar informatie, wil ik alles gaan regelen? Ga ik mijn 
onzekerheid in drank verdrinken of negeer ik het helemaal? 
 
Het is belangrijk om te leren verdragen dat er onzekerheden in het leven zijn 
Waar ben ik wel zeker van in mijn leven, wat is belangrijk voor mij, waar kan ik op steunen, op 
vertrouwen, waar geloof ik in? Wanneer voel ik deze onzekerheid voor de toekomst en hoe ga ik 
daarmee om? 
 
Zekerheden 
Ik kan behandelingen weigeren, ik heb de vrije keuze. 
Ik ken de liefde. Ik voel mij geliefd. Ik leef nu. 
Zolang ik hier zit gaat het meeste aan mij goed. 

 
Ik geloof in de zon 

Ook als die niet schijnt 
 

Ik geloof in de liefde 
Ook als ik die niet voel 

 
Ik geloof in God 

Ook als Hij zwijgt 
 

[Uit: "Yosl Rakover talks to God", 
een Holocaustverhaal 

Taal: Engels, auteur: Zvi Kolitz 
ISBN 9780375708404, Richtprijs € 11,99] 
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Workshop 2: Partners van patiënten 
Geleid door Claartje van der Kraan          -korte impressie- 
 
Kanker heb je niet alleen 
Er wordt gesproken over hoeveel impact GIST heeft: 

Somatische gevolgen (pijn, vermoeidheid, misselijkheid) 

Psychologische gevolgen (angst, onzekerheid, depressie, 
        machteloosheid, verdriet, woede) 

Sociale gevolgen (problemen met relatie, gezin, werk, 

        financiën). 
 
Kanker heb je samen, maar de patiënt en de partner beleven 
het op verschillende manieren. Ook (klein-)kinderen kunnen 
totaal anders reageren dan je verwacht en dat kan vooral 
invloed hebben op de partner van de patiënt. 

 
Zoveel mensen - zoveel stadia - zoveel reacties 

Sommigen gaan het ontkennen en vermijden 
Anderen gaan informatie en steun zoeken, willen er (o.a. met lotgenoten) juist over praten 
Of men kan z'n verdriet niet goed uiten en wordt somber 

Boos zijn omdat je partner kanker heeft gekregen 

Naar een verklaring zoeken waarom en zo proberen toch een soort van controle te houden 
Mensen kijken ineens anders naar hun bestaan, zoeken het in een geloof of in meditatie. 

 
Er zijn 3 niveaus 
1. Ervaren van de impact van de ziekte op emotioneel niveau (de persoon die ziek is verandert, 

verlies van intimiteit/seksualiteit, samen dingen doen, in een verder stadium kan ook verlies 
van gelijkwaardigheid komen) 

2. Accepteren van de realiteit op cognitief niveau (begrijpen en leren dat de situatie nu anders is 
dan je gewend was) 

3. Aanpassen aan de nieuwe situatie op gedragsniveau (proberen niet overbelast te raken door 
zorg-, relatie-, en werkstress). 

 
Verwerken van de nieuwe situatie 

Wennen aan de nieuwe situatie kost heel 
veel tijd, moeite en energie. Jij hebt als 
partner ook aandacht en zorg nodig! Neem 
dit serieus en tracht tijd voor jezelf te 
pakken. Een paar uur per week even iets 
heel anders doen dan continu bezig zijn met 
de ziekte werkt verfrissend! 
Bewaak je eigen grenzen van wat je aankan, 
probeer te voorkomen dat jij alleen iets kan 
(onmisbaarheid voorkomen), dus durf hulp 
te vragen aan anderen èn durf aangeboden 
hulp te aanvaarden. 

 
Zoek professionele hulp als bepaalde klachten na verloop van maanden niet verdwijnen 
—concentratieproblemen—geheugenverlies—gespannenheid—herbelevingen—leeg gevoel— 
—nergens meer van kunnen genieten—slaapproblemen—verdoofd gevoel—extreme vermoeidheid— 
 

  NEEM DE ZORG VOOR JEZELF EVEN SERIEUS 
 

ALS DE ZORG VOOR JE ZIEKE PARTNER 
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Bestuurswoord Ton Jansen — Vice-voorzitter 
 

De onzichtbare sloper 

Dwars door alles heen 

Ook nu na jaren nog steeds niet verdwenen 

En doet het me nog dagelijks pijn 

Degene die je ooit was 

Degene die je nooit meer zal zijn 

Een gevecht tegen een onzichtbaar ding 

Is zo onmenselijk zwaar 

Een strijd te strijden 

Die je niet wil verliezen 

Het blijft een onzichtbaar monster 

Maar door echt te willen 

Hoef je 'm niet te accepteren 

 

Dit gedicht werd geschreven en op ons Ledenforum geplaatst door Madelon [van der Kaa], een 
jonge lotgenote die pas lid is geworden van onze Contactgroep. 
Mensen die vorig jaar griep kregen, mensen met schoenmaat 43, mensen met blauwe ogen: ze 
vormen met elkaar diverse categorieën. Het enige wat die mensen met elkaar gemeen hebben is 

dat ze nou net op dat ene punt overeenkomen en verder niks. Alle mensen die GIST hebben 
vormen een categorie: zoals wij hier zitten, vormen wij een groep. Niet eens allen die hier zitten 
hebben GIST, maar we hebben er wel allemaal mee te maken. Of lijden eraan, en dat is te zien aan 
dit gedicht op ons forum, een gedicht dat steun aan de lezer geeft. Ook steun door het contact dat 
we met elkaar hebben, de informatie die we van elkaar krijgen, de band die in de loop van de tijd 
groeit; we voelen ons aan elkaar verwant. Het is afgezaagd om te zeggen 'we zijn een familie', 

maar we zijn wel een hechte groep. Sommigen heel dichtbij, anderen wat verder weg, maar in elk 
geval kennen we elkaar. Er zijn momenten dat het je een houvast geeft. 
 
Regelmatig houdt het Bestuur zich met onze Contactgroep bezig, daar zijn we ook bestuur voor. 
Het is niet nodig te citeren uit verslagen die je al hebt gelezen, uit de fantastische Nieuwsbrief die 
je -steeds kleuriger en informatiever– leest, dat is allemaal bekend. Hieronder volgt een greep uit 
wat het Bestuur zoal heeft beziggehouden. 
 
Nieuwsbrief 
Wel of niet in gedrukte vorm: besloten is de Nieuwsbrief 'electronisch' te houden. Alleen voor 
diegenen die absoluut geen toegang hebben tot internet —een heel beperkt groepje— wordt de 
Nieuwsbrief in zwart/witte druk toegestuurd. 
 
Besloten Ledenforum 
Het gaf natuurlijk wat aanloopproblemen en iedereen moest er aan wennen, maar wat ziet het er 
mooi uit! We hebben er echt goed over gepraat want we wilden het forum terdege voorbereiden. 
 
Het GIST Patiëntenboek 
Op deze Contactdag wordt officieel het GIST Patiëntenboek gepresenteerd. Het is geschreven door 
een aantal deskundigen op GIST-gebied. Het is gelezen, herlezen, gecorrigeerd: er zijn velen bij 

betrokken geweest. We zijn er trots op dat we het boek aan ieder (lotgenoot)lid cadeau kunnen 
doen! 
 
Contactgroep GIST Organisatie 
De werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van de Contactdag kost veel aandacht en 
taakverdeling. We hebben onderling regelmatig (E-mail)contact en zitten op gezette tijden met 

elkaar rond de vergadertafel. Ook extern onderhouden we veel contacten en dat is heel nuttig, al 
ziet men daar het rendement en effect meestal pas op de langere termijn. Wij zijn lid van de NFK 
en onze groep wordt daar door Ton Jansen vertegenwoordigd. 
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Door het KWF gefinancierd NFK-project: KankerNL 
KankerNL (zonder een punt voor NL) is een project voor alle kankerpatiënten, waaraan de NFK 

vooral algemene informatie wil gaan geven bestemd voor allerlei groepen. Men kan dit voorstellen 
als een algemene hal waar men alle algemene informatie ziet staan. Aan die hal gekoppeld komen 
de diverse toegangen tot de specifieke vormen van kanker. Er zijn 25 kankerpatiëntenorganisaties 
bij de NFK aangesloten, zoals de Contactgroep GIST. Het is de bedoeling dat dit project algemeen 
bekend gaat worden zodat mensen de juiste, verantwoorde en actuele informatie krijgen. 
Het wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en kost miljoenen. Als het gaat werken, en 
daar vertrouwen wij op, krijgen patiënten en belangstellenden een veel bredere mogelijkheid voor 
oriëntatie op alle informatie die zij zoeken. Wij geven graag onze steun aan dit project in NFK-
verband en hebben reeds een aantal keren informatiebijeenkomsten hierover bijgewoond. 
 
Studiedagen/congressen 
We hebben studiedagen gevolgd over de ontwikkeling van medicijnen. Achtergrondinformatie, om 
ons breed te kunnen oriënteren. Jack, Ronald en Ton zijn naar New Horizons in Wenen gegaan om 
daar te horen over de ontwikkeling op gebied van onderzoek naar medicijnen voor GIST- en 
leukemiepatiënten, want merkwaardigerwijs overlapt dat wat medicatie betreft elkaar sterk. Er was 
een vrij grote delegatie uit de hele wereld aanwezig. De informatievoorziening is van hoog niveau 
en zeer medisch-technisch. Men is in de medische wereld heel intensief bezig met de moeilijkheid 
om precies te kunnen bepalen welk type medicijnen bij welk type ziekte hoort. Dit kost veel tijd en 
inspanning; het is het zoeken naar de spreekwoordelijke naald in de hooiberg. We hebben groot 
respect voor al het werk dat verricht wordt, en als je na de presentaties de getuigenissen hoort van 

mensen die zèlf patiënt zijn en hoeveel ze aan extra leeftijdsjaren erbij gekregen hebben dankzij 
die medicijnen, dan is het meer dan een technische bijeenkomst. 
 
Financiering gaat veranderen in de toekomst 
We krijgen subsidie van KWF Kankerbestrijding voor het aantal betálende leden, en of we het wel 
of niet nodig hebben op dat moment, we krijgen procentueel een vast bedrag aan subsidie. Dat 

gaat veranderen. Het aantal leden of donateurs wordt in de toekomst (nu nog niet) minder 
belangrijk gezien de vraag wie we nu eigenlijk bereiken, wat doen we daar voor goeds voor en 
helpt het, zijn de mensen tevreden? Het komt erop neer dat we projectmatiger moeten gaan 
werken en een duidelijk beleid moeten gaan voeren. De Contactgroep GIST is verheugd dat we de 
voortgang van onze organisatie hebben kunnen stabiliseren en verbeteren tot het niveau dat we nu 
hebben. De opkomst van de Contactdag 2010 stemt ons blij, maar toch willen we weten hoeveel 
lotgenoten en belangstellenden er hier nog meer hadden kùnnen zitten. Of nog veel belangrijker: 

hoeveel hadden er hier wìllen zitten. Met die vraag gaan we ons o.a. bezighouden. 
Dankzij de NFK krijgen we ook professionele hulp aangeboden via de SESAM Academie om te 
komen tot een geprofessionaliseerde benadering van ons beleid. Graag vernemen we van onze 
leden of men bepaalde wensen heeft waaraan wij wellicht tegemoet kunnen komen. 

 
Demonstratie Besloten Ledenforum 

Helmer van Arem — IT-ondersteuning 
 
Helmer geeft een demonstratie met de zogenaamde 
testuser om te laten zien hoe je berichten e.d. kunt 
opstellen in het Besloten Ledenforum. Hoe je een 
portretfoto op je persoonlijke profielpagina kunt zetten, 
zodat iedereen kan zien wie je bent. Inmiddels zijn er al 
heel wat gebruiksaanwijzingen door Ellen geschreven en 
zullen er vast nog een aantal bijkomen. 
De berichten die je op het Forum plaatst verschillen 
in feite niet van mailtjes, het blijven teksten die je 
aan elkaar schrijft, en alles is eenvoudig terug te 
zoeken. De vorm is anders, de essentie is hetzelfde! 

Er blijft aan het Forum gewerkt worden zodat we er 
allemaal optimaal gebruik van kunnen maken. 
 

Voor vragen mail naar het mailadres van Helmer: admin@contactgroepgist.nl 
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Lunch! 
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Multidisciplinaire aanpak GIST anno 2010 
Interactieve presentatie door prof.dr. Marc Peeters 
internist-oncoloog UZ Antwerpen 
 
Prof. dr. Marc Peeters werd eind 2009 door het UZA 
aangesteld als diensthoofd van de Dienst Oncologie. Hij 
volgde zijn opleiding Geneeskunde aan de KU Leuven en 
volgde daarna opleidingen in de Oncologie en Digestieve 

Oncologie in het UZ Gasthuisberg en gereputeerde 
instellingen in Parijs, Philadelphia, Londen en New York. 
De laatste jaren was hij verantwoordelijk voor de 
Digestieve Oncologie en coördinator voor het 
Zorgprogramma Oncologie in het UZ Gent. Op 8 februari 
2010 werd hij benoemd tot voorzitter van het Belgisch 
Centrum voor Oncologie. Hij voerde baanbrekend 
onderzoek uit naar de identificatie van moleculaire 
merkers en therapie-modulatie in tumoren van het 
spijsverteringsstelsel. In het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen breidt hij de Oncologie verder uit op basis van 
een sterke multidisciplinaire aanpak. Ook het 
wetenschappelijk onderzoek moet sterk multidisciplinair 
geïnspireerd zijn. De visie van professor Peeters: "De 
patiënt moet te allen tijde centraal staan en vanuit alle 
hoeken van het ziekenhuis ondersteund worden; zowel 
door artsen, assistenten, psychologen, als andere 
paramedische specialisten. Het wetenschappelijk 
onderzoek moet hier in het verlengde van liggen." 
 

De Contactgroep GIST Nederland - België heeft op de 
vorige lotgenotencontactdagen telkens gerenommeerde 
Nederlandse artsen als sprekers gehad. Nu voor de eerste 
keer een Belgische arts! Interessant voor Nederlanders en 
natuurlijk ook Vlamingen om te horen hoe men in 
Antwerpen tegen GIST aankijkt en of de behandelings-

procedure met Nederland gelijkloopt of eventueel afwijkt. 
De presentatie van professor Peeters, aan de hand van 
een reeks slides (dia's) was interactief: iedereen in de 
zaal mocht hem op elk moment onderbreken om een 
vraag te stellen. In plaats van een gebruikelijke 
presentatie van een uur met aansluitend een halfuurtje 
vragen stellen werden de aanwezigen getrakteerd op een 

anderhalf uur durende levendige discussie tussen arts en 
patiënten, waardoor de materie voor iedereen eenvoudig 
behapbaar werd. 
De antwoorden op de vraagstellingen zijn in het verslag 
verweven om de lezer een vloeiend geheel aan te kunnen 
bieden. 

 
GIST, slechts 0,2% van alle gastro-intestinale tumoren, gaat uit 
van de spiervezels die aanwezig zijn in verschillende organen ter 
hoogte van de gastro-intestinale tractus, ofwel het maagdarm-
kanaal. De meest voorkomende tumor in het maagdarmstelsel 
blijft nog altijd darmkanker maar dit heeft niets met GIST te 
maken. GIST is een sarcoom en als je binnen de groep van 
sarcomen gaat kijken, namelijk de tumoren die gerelateerd zijn 
aan de spierwand, dan zie je dat het een grote groep 
vertegenwoordigt, nl. 80% van de tumoren. 
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Het heeft lang geduurd voordat men de 
juiste definitie heeft gevonden van wat nu 

die groep van GIST-tumoren is. Vroeger 
was dit een allegaartje van verschillende 
histologische (microscopisch) bepaalde 
tumoren die men bij elkaar ging zetten. Dat 
varieerde van goedaardige letsels zoals 
leiomyomen tot echt agressieve tumoren 
en die werden allemaal op één hoop 
gegooid en dat noemde men dan de 
GISTen. Totdat er duidelijke definities zijn 
gekomen door het toepassen van bepaalde 
kleuringsmethodes. De anatoom-patholoog 
nam stukjes (coupes) weefsel en verrichtte 
daar basiskleuringen op, maar men kan ook 
specifieke kleuringen gaan doen waardoor 
je een lilakleurig beeld (rechtsboven) gaat 
zien. Deze extra kleuring toont aan wat voor bepaalde stoffen aanwezig zijn in de wand van die 
tumor en zo is men tot een meer exacte definitie gekomen van de GIST-tumoren. Dat heeft 
uiteraard impact gehad omdat er een veel gerichtere behandeling kon worden opgesteld. 
Men wist nu veel beter welke groep op een bepaalde manier gevolgd kon worden. 
 

Met het stellen van de diagnose moet men zeer voorzichtig zijn. De patiënt die de arts voor zich 
heeft op de consultatie is geen gemiddelde patiënt, maar het is DE patiënt. De leeftijd waarop men 
een GIST kan krijgen ligt gemiddeld tussen 40 en 60 jaar, maar dat wil niet zeggen dat iemand van 
30, van 20, of van 70 jaar deze diagnose niet kan krijgen. Het evenwicht tussen vrouwen en 
mannen is volledig egaal: er zijn evenveel vrouwen als mannen die GIST kunnen krijgen. Er zijn 
dus geen duidelijke redenen om te denken dat er bepaalde factoren zijn die GISTen gaan doen 

ontwikkelen in bepaalde personen. Anders gezegd: stel dat GIST vaker voor zou komen bij 
vrouwen, dan zou je kunnen denken dat er een hormonale invloed zou kunnen zijn. Dit is echter 
niet zo. 
 

Professor Peeters presenteert 
zijn verhaal met als rode 
draad het voorbeeld van een 

patiënt waarbij pas op hoge 
leeftijd GIST wordt 
geconstateerd. Deze man 
heeft een vrij belangrijke 
medische voorgeschiedenis 
waarmee terdege rekening 

wordt gehouden in de 
diagnosestelling. 
De Ziekte van Gilbert is een 
enzymatische leverstoornis, 
waarmee rekening gehouden 
moet worden omdat door die 
enzymatische verandering in de 
levertesten soms wat verhoging 
kan ontstaan. Dat kan heel 
belangrijk zijn als je die patiënt 
gaat behandelen, het heeft niet 
altijd met de tumor te maken. 

In 1990 had de man een prostaatcarcinoom, dit is momenteel de meest voorkomende tumor bij 

mannen in het algemeen. Deze 71-jarige onderging een operatie met naderhand radiotherapie. 
Vervolgens werd de galblaas laparoscopisch (d.m.v. een kijkoperatie) verwijderd. Later nog een vrij 
beperkte ingreep: chirurgische verwijdering van een steentje in de blaas, zonder grote problemen. 
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GIST van de maag

HE-staining, spindle shape cells 

CD117-staining

Tumor+

Mast cells

• 0.2% van alle GI tumoren, 80% van de GI sarcomen

• meest frequent tussen 40 en 60 jaar, V = M

71-jarige man

– Medische voorgeschiedenis
• Ziekte van Gilbert

• 1990: prostaatca, radicale prostatectomie en radiotherapie

• 1992: laparascopische cholecystectomie

• 1999: chirurgische verwijdering vesicolithiasis

– Huidige problematiek
• 07/2001: vermoeidheid, vermagering (- 5 kg/3 weken)

• Gastroscopie: 

– Barrett oesofagitis

– extrinsieke compressie thv. cardia, leiomyoom (?)

• EchoEndoscopie

– massa (?) thv. de bovenpool van de maag

GIST: een multidisciplinaire aanpak
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De huidige problematiek start in juli 2001 met vermoeidheid en vermagering: 5 kg in 3 
weken tijd. Op de leeftijd van 71 jaar is dit niet normaal, tenzij de man ergens in een ver 

land zou zijn geweest en daar een gastro-intestinale infectie zou hebben opgelopen. 
Meestal is vermagering dus een alarmbel. Men doet een endoscopie en men vindt enerzijds een 
ontsteking van het laatste gedeelte van de slokdarm (oesophagitis; hiervoor is medicatie om het 
zuur te onderdrukken), maar men vindt ook een beeld dat er 'een soort bloed' zichtbaar is ter 
hoogte van de maag en dat noemt men een extrinsieke compressie. Dit betekent dat er druk van 
buitenuit op komt. Men gaat verder met de endoscoop kijken en bekijkt de wand van de maag, als 
er een maagzweer aanwezig zou zijn wordt dit onmiddellijk gezien. Er wordt echter een indeuking 
gevonden, daar zit dus een defect in de maagwand. Er is druk van buitenuit waardoor er een soort 
puntje zichtbaar is, terwijl het slijmvlies intact is. Dit doet vermoeden dat het een leiomyoom is, 
een goedaardig letsel van de spierwand. Om zekerder te zijn gaat men dan een echo-endoscopie 
doen, dat is een beetje hetzelfde als een gastroscopie. Men gaat met een toestel waar een 
cameraatje op vastzit de slokdarm en maag onderzoeken. Op de top van die endoscoop zit een 
echografie-probe, daarmee kunnen de verschillende lagen van de wand bekeken worden, zodanig 
dat men weet waar het gezwel vanuit gaat. Zo kan men bepalen dat het gezwel uitgaat van de 
spierlaag van de maag en niet bijvoorbeeld van het slijmvlies van de maag. Met de echo-
endoscoop wordt eveneens een massa aangetroffen ter hoogte van de bovenpool, dus aan de 
overgang van de slokdarm naar de maag. 
 
De diagnose is moeilijk. Bij een verdenking op een maagzweer bijvoorbeeld is het eenvoudiger: 
men neemt een biopt (hapje) tijdens de gastroscopie en dit wordt opgestuurd naar de patholoog en 

deze oordeelt dat er inderdaad een maagzweer in het slijmvlies zit. 
Zo'n stukje is slechts een aantal millimeters dik, dus als er een letsel in de wand zit van de maag 
dan ga je met die biopten niks vinden. De patholoog zal gaan zeggen: normaal slijmvlies. Met de 
echo-endoscopie kunnen we met een fijne naald dieper in die wand gaan en kleine celletjes gaan 
opzuigen om die te kunnen onderzoeken. In sommige gevallen kunnen we op basis hiervan de 
diagnose gaan stellen, maar in de grote meerderheid van de gevallen kan men met niet-invasief 

onderzoek geen correcte histologische diagnose geven. De biopten zijn aldus meestal van weinig 
waarde in het stellen van de definitieve diagnose. 
 

10% van de GISTen wordt pas gevonden 
als de patiënt overleden is: de persoon 
blijkt ergens in het maagdarmkanaal een 
gezwel te hebben, had er geen klachten van 

en de diagnose was dus nooit gesteld. 
Bij een andere groep, ongeveer een vijfde van 
de patiënten, wordt de diagnose toevallig 
gesteld. De patiënt heeft bepaalde klachten en 
ondergaat om andere redenen dan het 
vermoeden op een GIST een endoscopie en men 

ontdekt tijdens dit maagonderzoek een letsel in 
de maagwand of ergens anders in de gastro- 
intestinale tractus. Dit soort toevallige vondsten 
is meestal het geval bij organen waar men 
gemakkelijk onderzoeken aan kan verrichten, 
zoals slokdarm en maag. 

 

In de dunne darm kan men ook GISTen vinden, maar daar gaat men meestal niet toevallig 
opkomen omdat men dat stuk van de darm meestal niet routinematig voor een andere reden gaat 
onderzoeken. De dikkedarm is wel gemakkelijk te onderzoeken en zowel in Nederland als in België 
wordt met regelmaat campagne gevoerd om boven het 50ste levensjaar de dikkedarm te laten 
onderzoeken. Niet op GIST, maar voornamelijk voor het opsporen van poliepen en darmkanker. 
Tijdens dat onderzoek kan het toevallig zijn dat er een klein letsel in de darmwand gevonden wordt 
en dat dan uiteindelijk een GIST blijkt te zijn. 
De grote meerderheid, namelijk 70% is symptomatisch zoals bij onze 71-jarige patiënt. 
Hij voelt zich niet goed, vermagert wat, men gaat een onderzoek doen en de GIST wordt 
gevonden. 
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Ongeveer een derde van de GIST zijn asymptomatisch

Toevallig

Symptomatisch

Autopsie

69%

21%

10%

Kindblom. At: http://www.asco.org; Miettinen et al. Hum Pathol. 1999;30:1213
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Een andere mogelijkheid kan een bloeding zijn. De GIST gaat van start in de wand, gaat alsmaar 
groeien en uiteindelijk kunnen er 2 dingen gebeuren. Ofwel het gaat buiten de wand groeien naar 

andere organen toe, ofwel het groeit naar het slijmvlies toe, dit wordt aangetast en kan gaan 
bloeden. Er kunnen dus verschillende symptomen optreden. 
Zo'n 30% is uiteindelijk asymptomatisch [zonder klinische tekenen of symptomen van de ziekte]. 
 

Men kan bijvoorbeeld jarenlang voor 
darmpoliepen behandeld worden en al 
die tijd met een GIST rondlopen. Zonder 

klachten en zonder dat de diagnose 
wordt gesteld. 
Voor GIST geldt, net als voor de meeste 
tumoren, dat een tumor niet van 
vandaag op morgen wordt gevormd. 
Het heeft een lange tijd nodig om te 
ontstaan, om te evolueren en op een 

bepaald moment klachten te 
veroorzaken. Daar gaan vaak jaren 
overheen. Sommige mensen vragen zich 
af waarom de diagnose niet vroeger 
gesteld is; meestal moet het een 
bepaalde drempel hebben alvorens er 
klachten gaan ontstaan en daarna 
uiteindelijk de diagnose wordt gesteld. 
 

De foto hierboven is een duidelijk voorbeeld van een GIST in de maag, de druk van buitenuit is te 
zien, het stulpt naar binnen en er zit een lichte plek op. Door de grootte van het gezwel en de druk 
op het slijmvlies is het defect zichtbaar. Het zou een maagzweer kunnen zijn maar hier wordt door 
de druk van het letsel het slijmvlies onderbroken, het kan hierdoor gaan bloeden en uiteindelijk 

klachten geven. 
 

50% van de GISTen situeert zich in de maag 
10% in de dikkedarm en dan voornamelijk in de endeldarm, dit is het onderste gedeelte 
van de dikkedarm (de laatste 20 cm) 
25% komt in de dunne darm voor, dat zijn meestal de moeilijkste omdat de dunne darm 

ongeveer 6 meter lang is. Pas op het moment dat er een bepaalde grootte wordt bereikt, dat 
er bijvoorbeeld een bloeding in dat letsel gaat ontstaan, gaat men het ontdekken. 6 meter 
darm gaan onderzoeken is geen sinecure. Het kan gedaan worden met een endoscoop, of met 
een pilletje (capsule) waar een cameraatje inzit. Men slikt de pil in, het legt de gehele weg 
van mond tot en met de endeldarm door het lichaam af en men kan de dunne darm hiermee 
in beeld gaan brengen en zo de letsels die vrij ver gelegen zijn gaan bestuderen. 
15% komt op andere plaatsen voor, bijvoorbeeld in de slokdarm. Mesenteriaal en 

retroperitoneaal: de buikholte is bedekt met een buikvlies en achter dat buikvlies zitten de 
maag en darmen. Tussen het buikvlies en de ruggewervels zitten verschillende bloedvaten en 
in de omgeving van die bloedvaten kunnen dus klieren of ook tumoren gaan voorkomen. 

 
Alle aspecten worden multidisciplinair besproken door de chirurg, radiotherapeut, oncoloog en de 
gastroenteroloog. Men neemt hierbij in acht: het letsel dat er is, de klachten van de patiënt, zonder 

dat we een echt histologisch onderzoek hebben (men heeft geen stukjes kunnen nemen om te 
bevestigen dat het hier om een GIST gaat). Uiteindelijk wordt er in augustus 2001 beslist tot een 
maagoperatie en wordt een totale gastrectomie uitgevoerd. Hierboven heb je kunnen lezen dat het 
gaat om een letsel in de bovenpool van de maag en toch gaat men de maag volledig verwijderen, 
om oncologisch gezien een goede chirurgie uit te voeren en dit is niet onbelangrijk in het verhaal. 
Wanneer men een gezwel heeft met een kans op kwaadaardigheid dan moet men volgens de 

principes van de oncologie gaan opereren. Dat zijn geen schoonheidsoperaties, het is niet zo dat 
het letsel weggenomen wordt met het idee dat het dan weg is en niet meer zal terugkomen. We 
moeten daarom met inachtneming van de toekomst proberen dat letsel weg te halen en dat moet 
dan in optimale omstandigheden gebeuren. 
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GIST kan overal in de GI tractus voorkomen

Emory et al. Am J Surg Pathol. 1999;23:82.

50%

Maag

25%

dunne
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10% 15%

dikkedarm
andere (rectum, slokdarm, 
mesenteriaal, retroperitoneum)
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Tekening 
Bovenaan is een stukje slokdarm te zien, dat mondt uit in 

de maag, helemaal onderaan de maag zit de dunne darm. 
 
De overgang van slokdarm naar maag heet de junctie. 
 
De maag heeft 3 delen: de cardia (hier zit de tumor), het 
middendeel heet corpus of maaglichaam en onderaan zit 
het antrum. 
 
Men neemt de gehele maag weg en sluit de slokdarm aan 
op de dunne darm. 
 
Niet alleen de maag wordt eruit gehaald, want in de 
omgeving liggen klieren (klieren zitten bijvoorbeeld ook 
in de oksel en in de hals, en dit zijn voorkeursplaatsen 
waar slechte cellen naartoe kunnen). 
 
Chirurgie houdt aldus niet alleen in het orgaan weg te 
nemen, maar ook de klieren in de directe omgeving 
moeten weggenomen worden om er zeker van te zijn dat 
er een volledige uitruiming is gebeurd. 

 
 
Dit noemen we een R0-resectie 
 
De chirurg komt met zijn verslag 
naar de bespreking en vertelt dat hij 

macroscopisch (met het blote oog) 
geen tumor meer heeft gezien in de 
buikholte; alles is volledig 
weggenomen. Dit wordt dan ook nog 
eens bevestigd door de patholoog, 
die heeft de stukken van de maag 
en de lymfeklieren eerst met het 

blote oog bekeken en daarna 
opengesneden. Stukken die 
belangrijk zijn snijdt hij weg en hij 
houdt de snijranden gelijk. 
Het belangrijkste hier is dat de 
snijranden vrij zijn, er is hier geen 

tumor meer aanwezig. Anders is de 
kans zeer groot dat er binnen de 
kortste keren weer een letsel gaat 
ontstaan. De 15 verwijderde 
lymfeklieren worden ook allemaal 
onderzocht of ze aangetast zijn door 
de tumor. De GIST-diagnose wordt gesteld op basis van de kleuring voor c-KIT. Als je een positieve 
KIT-kleuring hebt met een beeld op de stukjes die onderzocht werden door de patholoog, stukjes 
die dus duidelijk karakteristieken hebben van spierweefsel, dan mag je er bijna met 100% zeker 
van zijn dat het hier om een GIST gaat. 
 
Veel mensen denken dat ze nooit meer kunnen eten als ze geen maag meer hebben maar dat is 
niet zo. Het is echter niet iets wat je moet onderschatten want het wegnemen van de totale maag 

vraagt zeker in de beginfase een grote aanpassing. 
Elk orgaan in ons lichaam heeft een bepaalde functie. De slokdarm en de dunne darm zijn in feite 
niet gemaakt om voedsel te gaan verwerken. 
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Klinische diagnose: ‘massa’ in de maag

– 08/2001: totale gastrectomie – R0-resectie

– pathologie:
• C-kit positieve GIST

• snijranden vrij, 15 gepreleveerde lymfeklieren tumorvrij

Resectiespecimen HE-pathologie

slokdarm 

dunne 
darm 

slokdarm 

dunne darm 

maag 

corpus 

cardia 
junctie 

tumor 

antrum 
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Het is belangrijk dat men goed wordt ingelicht 
De frequentie en het volume van maaltijden moeten goed aangepast worden. Het idee om 3x 

per dag goed te eten moet je vergeten. Het moeten meerdere keren per dag kleine 
maaltijden zijn, zodanig dat de nieuwe constructie de tijd krijgt om zich te kunnen aanpassen. 
Als je toch grote volumineuze maaltijden blijft eten, krijg je binnen de kortste keren een 
volheidsgevoel, je begint negatief over eten te denken en je komt in een cirkel terecht van 
vermagering omdat je onvoldoende kunt eten. 
De boodschap moet dus zijn: kleine maaltijden, 6 tot 7 keer per dag. 
Er kan dumping gaan optreden. Dit betekent dat de absorptie van suikers te snel gaat. Een 

voorbeeld: je eet een taartje en krijgt teveel suiker in 1x binnen; je begint te zweten, je kan 
een volheidsgevoel krijgen, je gaat je echt helemaal ongemakkelijk voelen doordat de 
resorptie van die suikers te snel gaat in te korte tijd. 
Diarree kan ook gaan optreden als bijvoorbeeld een stuk van de pancreas (alvleesklier) of als 
de volledige pancreas weggenomen is door de uitgebreidheid van de GIST-tumor. 

 

Patiënten gaan zich moe voelen na grote maaltijden en in sommige gevallen is dat een moeilijk 
probleem. Er moet een dieetadvies gegeven worden en eventueel medicatie om het weer goed op 
orde te kunnen krijgen. De boodschap is hier: onderschat het niet, het heeft echt tijd nodig, maar 
men kan perfect leven met een situatie waarin de volledige maag is weggenomen. Als men 
voldoende argumenten heeft op basis van de niet-invasieve onderzoeken, of zelfs op basis van een 
biopt, en de diagnose wordt bevestigd dat het om een GIST gaat, dan is het meestal zo dat het 
advies is om het te laten wegnemen. Vroeger had men een verkeerd beeld van stromale tumoren 

en men dacht dat de leiomyomen en de GISTen tot 1 grote groep behoorden. Een leiomyoom is 
een goedaardig letsel en kan men gewoon laten zitten, het is in principe een andere entiteit dan 
een GIST. Een leiomyoom kan zich niet in een GIST ontwikkelen [leiomyomen niet verwarren met 
de kwaadaardige variant: leiomyosarcomen]. Een GIST echter in de stricte definitie is een 
potentieel kwaadaardig gezwel, dus moet dit ook op een adequate manier worden behandeld. Sinds 
eind jaren '90, beginjaren 2000, toen men nog niet goed definieerde wat de groep GISTen nu 
eigenlijk inhield, hebben we een zeer grote vooruitgang gemaakt. 
 
De casus van de 71-jarige man wordt vervolgd: hoe weet men dat er geen bewijs is dat 
er uitzaaiingen zijn op andere plaatsen? 
Meestal preoperatief d.m.v. een petscan, dit is een zeer goed onderzoek om de activiteit op andere 
plaatsen te gaan opsporen. Zodanig dat we met alle zekerheid kunnen zeggen dat het letsel alleen 
ter hoogte van de maag zit of op een andere plaats ter hoogte van de maag-darm en er geen 

uitzaaiingen zijn. De situatie is totaal anders als de petscan laat zien dat er uitzaaiingen zijn in de 
lever of in de longen. Dan moet goed overwogen worden, zeker in het huidige tijdperk van Glivec, 
of het werkelijk noodzakelijk is om de primaire tumor te gaan wegnemen. Stel dat er op 
verschillende plaatsen uitzaaiingen zitten en je zou zo'n zware operatie gaan doen, wetende dat het 
probleem daarmee niet opgelost is, dan moet de arts zich de vraag stellen of hij de patiënt niet 
beter medicamenteus kan gaan behandelen. 

Het is belangrijk om een onderscheid te 
maken tussen wat een curatieve en wat 
een zogenaamde controlerende 
behandeling is 
Curatief, en dat is in de oncologie voor alle 
tumoren zo, wil zeggen dat de tumor wordt 
weggenomen en dat er verwacht wordt hier in 

de toekomst nooit meer problemen mee te 
krijgen. 
Geneeskunde is echter nooit 100%, er zijn 
altijd uitzonderingen, maar de regel is in het 
algemeen dat chirurgie een belangrijke stap 
blijft in het proces van genezing. 

Eerstelijnsbehandeling van GIST, wanneer het 
een gelokaliseerd probleem is, blijft dus 
chirurgie. 
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Curatieve Behandeling = Chirurgie

Chirurgie blijft de eerste behandeling voor een GIST
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Je zou graag willen zeggen dat de GIST wordt weggenomen, dat dit een vrijgeleide is naar 
genezing en dat men zich geen zorgen meer hoeft te maken. We weten echter uit ervaring dat een 

percentage van de patiënten uiteindelijk toch met herval krijgt te maken en opnieuw chirurgie 
moet ondergaan, en eventueel medicamenteus behandeld moet worden. 
 
Welke parameters spelen een rol in herval van de ziekte 
De grootte speelt bij GISTen een belangrijke rol. GISTen kunnen variëren van 300-400 gram 
(bijvoorbeeld 10-25 cm), tot soms wel anderhalve kilo (bijvoorbeeld bij meer dan 20 cm). Na een 
klein knobbeltje van 1 cm is er veel minder kans op nieuwe problemen dan na een gezwel van 
bijvoorbeeld meer dan 10 cm. 
 

Het gaat hier links 
om de overleving 
en je ziet dat dit 
gemiddelden zijn.  
 
Iemand die een 
gezwel heeft van 
kleiner dan 5 cm 
gaat het (groene 
curve) globaal 
gezien veel beter 

doen dan diegene 
die iets heeft van 
10 cm. 
 
N.B. Anders dan 
bij GISTen, speelt 

bij de meeste 
tumoren de 
grootte absoluut 
geen rol in de kans 
op herval. 
 
 

 
 

Hoe gaan we proberen die kans op herval 
te voorkomen 
Stel je hebt perfecte chirurgie gehad, de 
uitslag is er van de patholoog en men zegt 

dat alles is weggenomen en er zijn geen 
klieren aangetast. 
Moeten we hier nu toch nog iets extra gaan 
doen, een soort verzekeringspolis geven om 
de kans op herval te gaan verminderen? 
Tot voor kort was het duidelijk dat er geen 
noodzaak was om patiënten te gaan 
nabehandelen, totdat er een aantal nieuwe 
gegevens zijn gekomen waarvan men gezegd 
heeft dat er toch aanvullend iets moet 
gebeuren. In een bepaalde populatie van de 
grote groep GIST-patiënten die adequaat 
geopereerd zijn zitten een aantal hoogrisico-

patiënten en daar kun je eventueel medicamenteus een soort verzekering aan gaan geven. Dit is 
wat men noemt: adjuvante therapie. Dit heeft niks met een metastase te maken, maar met 
patiënten die curatief geopereerd zijn en waar men een soort zekerheid aan wil geven. 
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Eén van de classificaties is het pathologisch criterium, de anatoom-patholoog denkt dan aan een 
aantal zaken zoals de lokalisatie. 
 
Er zijn 3 categorieën in kwaadaardigheid 
1. Lage graad 
2. Gemiddelde graad 
3. Hoge graad. 
 
Er zijn 3 parameters 
1. Lokalisatie: gelegen in de maag of gelegen in een ander orgaan van het maagdarmkanaal. 

2. Mitose: elke cel van ons lichaam deelt. Onze huid bijvoorbeeld is één van de sneldelende 
organen die we hebben; als je een wonde hebt groeit deze snel weer dicht. 
De snelheid van delen gaat bepalen hoe agressief de tumor is en dat bekijkt men onder de 
microscoop. Wanneer het gaat over traagdelende tumoren gaan die zich meestal minder 
agressief gedragen dan sneldelende cellen. Als er dus veel cellen in dat preparaat in de 
delingsfase zitten is dat een negatieve parameter. 

3. Grootte: er zijn bepaalde criteria, bijvoorbeeld 5 cm. 
 
Met die 3 parameters kan men het risicoprofiel op herval gaan inschatten en of een bijkomende 
behandeling hierbij op z'n plaats is. Je ziet op het plaatje hierboven hoe bij laag, gemiddeld of hoog 
het risico naar boven gaat. In het plaatje kun je de tijdspunten zien wat de kans is dat je geen 
recidief krijgt, dus het percentage patiënten die vrij van ziekte blijven. De oranje staaf is het 
percentage dat na 1 jaar geen herval heeft en de bruine staaf dat na 2 jaar geen herval heeft. 
Dit zijn patiënten die geen adjuverende behandeling krijgen, we zijn met de casus van de 71-

jarige man nog in het tijdperk van 'moeten we iets doen?'. 
 
De volgende stap is dat we gaan proberen om risicoprofielen voor onze patiënten te gaan 
definiëren. We bekijken onze 3 grote groepen en de vraag is wat er gebeurt als we die patiënten nu 
gaan behandelen met een placebo (een nepmedicijn) of zelfs geen behandeling gaan geven, versus 
die patiënten met imatinib (Glivec) gaan behandelen. We gaan natuurlijk niet zomaar iets doen en 

een keertje kijken of er wel of niets uitkomt. Alhoewel de arts het gevoel heeft iets te moeten 
doen, moet het wel eerst bewezen zijn met een goede klinische studie. 
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Als men wil bewijzen wat de waarde is van een behandeling moet je bewijzen dat ten opzichte van 
niets doen, medicatie Y beter is dan medicatie X. Dat wil zeggen dat de ene onderzoeksarm geen 

behandeling krijgt en de andere onderzoeksarm wel. De uiteindelijke parameter, dus de globale 
overleving plus het vrijzijn van de ziekte gaat bepalen of dit beter is dan gewoon af te wachten. 
Dat bewijst men in bepaalde risicogroepen en het inzetten van placebo, dus nepmedicijnen, en dat 
heeft niets met psychologie, met 'tussen de oren' te maken, maar het is 'evidence-based': goed 
onderzocht in een aantal studies. 

Laag-risicogroep 
De 'relaps free survival', nl. het vrijzijn van herval na 1 jaar en na 2 jaar, maakt weinig 
verschil in de laag-risicogroep. Tussen placebo versus imatinib zit weinig verschil. Al die 
patiënten gaan na 1 en 2 jaar ziektevrij zijn, dus het heeft geen zin om die patiënten te gaan 
blootstellen aan de nevenwerkingen van het medicijn en de maatschappij te gaan opzadelen 
met medicatie die veel geld kost. 
Gemiddelde-risicogroep 
Bij de gemiddelde-risicogroep zie je dat er na 1 jaar weinig verschil is, maar hoe langer 
geleden de chirurgie gedaan is bij die patiënten ga je toch verschillen zien; dan kan wel of 
geen imatinib in die situatie wel een rol gaan spelen. 
Hoog-risicogroep 
De hoog-risicogroep heeft zeer duidelijke verschillen: 

1. Na het eerste jaar is 56% in de placebogroep ziektevrij 
2. Wanneer ze behandeld worden met imatinib zie je dat dit percentage 96% is 
3. Na 2 jaar 41% in de placebogroep versus 77% in de imatinibgroep. 

 
Het risicoprofiel moet zeer duidelijk ingeschat worden, want het is natuurlijk gemakkelijk om te 
zeggen dat alle GIST-patiënten die geopereerd worden Glivec moeten krijgen. Zo zit het niet in 
elkaar, je moet echt gaan definiëren welke groep wel en welke groep niet. 

De huidige strategie [in België] is om hoogrisico-patiënten adjuverend te gaan 
behandelen en 1x per dag gedurende 1 jaar 400mg Glivec te geven 
Hoe langer men hiermee wacht, hoe groter de kans is dat er al tumorcellen opnieuw actief 
beginnen te worden. Meestal is het zo dat men met Glivec start na een tijdsperiode van 6 tot 8 
weken na de operatie. Dit geldt niet alleen voor GIST, maar ook voor alle andere tumoren dat er 
meestal een tijdsperiode van 2 maanden, maximaal 3, aangehouden wordt om te starten met 
medicatie. Gaat de tijd hier overheen, dan is er weinig indicatie om alsnog te starten, want dan 
loop je eigenlijk achter de feiten aan. Die 'verzekeringspolis' gaat dan nog weinig nut hebben, je 
betaalt dan voor iets wat geen meerwaarde heeft en niks oplevert. 
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Men moet 3 verschillende zaken onderscheiden 
1. Duidelijk het risicoprofiel inschatten 

2. De internationale literatuur 
3. De terugbetaling: er wordt niet alleen rekening gehouden met evidentie (bewijs) uit de 

internationale literatuur, maar ook met hoeveel wil de maatschappij op tafel leggen om de 
kosten van een heel jaar medicatie te gaan terugbetalen? Dat is een totaal andere discussie 
en daar kan soms een probleem zitten waarom er misschien verschillen in behandeling 
bestaan tussen Nederland en België.  

 
Tegenstellingen 

In de U.S.A. gaat men ervan uit dat je na een GIST-operatie, goed of niet, absoluut Glivec 

moet gebruiken. Volgens een adjuvantenonderzoek in 2005 in het kader van EORTC zou er 
onvoldoende bewijs zijn dat als je Glivec hebt gebruikt, de terugkeer in vergelijking met 
iemand die geen Glivec heeft gebruikt, niet sneller plaatsvindt. 
In Nederland zijn de chirurgen en internisten geen voorstanders van het gebruik van Glivec 

als je schoon bent opgeleverd, ongeacht high, medium of low risk. Dit komt omdat er enige 
conflictdata in de literatuur aanwezig is waardoor men kan gaan twijfelen. 
Dat is het verschil met bijvoorbeeld de U.S.A. en nogal wat landen in Europa ten opzichte van 
Nederland, dat globaal gezien [volgens die landen] een conservatieve houding aanneemt. 

 
Professor Peeters denkt persoonlijk, op basis van wat er nu in de literatuur staat, dat er toch 
voldoende argumenten zijn om een bepaalde populatie een nabehandeling te gaan geven. Dat is 

een kwestie van interpretatie van de data: hoe sterk ga je een verschil in uitkomsten interpreteren 
om de strategie te gaan bepalen. Hij begrijpt dat dit voor de Contactgroep GIST, waarin zowel 
Nederlanders als Vlamingen zitten, met name voor de Nederlanders heel moeilijk is. Een deel van 
onze lotgenoten krijgt dit omdat ze in België behandeld worden en het andere deel niet. Professor 
Peeters denkt dat het belangrijk zou kunnen zijn om als patiëntenorganisatie een rol daarin te gaan 
spelen en een aantal experts uit Nederland en Vlaanderen bij elkaar te krijgen om hierin een 
duidelijke houding af te spreken, omdat er zoveel verkeer is tussen België en Nederland en 
misschien ook wel andersom. Hij geeft aan dat het een beetje de houding is in Vlaanderen dat als 
er patiënten vanuit Nederland komen, men rekening probeert te houden met het standpunt in 
Nederland, tenzij dat te extreem afwijkt van België. Hij vindt dat naar de toekomst toe geprobeerd 
moet worden de standpunten globaal op elkaar af te stemmen, want anders ga je continu in een 
soort vraagstelling komen als patiënt en als familie, van 'wat is nu de beste strategie, wat moet ik 
doen'. 

 
"Nederland mag dan wel [door andere landen] conservatief worden genoemd, maar in 
het Verenigd Koninkrijk (Engeland) is men oer-conservatief, daar valt niets te bepraten. 
Dit zou opgelost kunnen worden door meer en meer Europees te gaan denken!" 
 
Het standpunt van professor Peeters is duidelijk: hoogrisico-patiënten zijn diegenen bij wie er een 

indicatie voor Glivec is. Er zijn momenteel geen harde data dat alle GIST-patiënten Glivec nodig 
zouden hebben, hij beperkt zich tot dat wat werkelijk in de literatuur aanwezig is. Men moet ook 
bedenken dat de tijd niet stil staat, o.a. in Amerikaanse literatuur is er toch wel wat meer data, 
men verzamelt steeds meer gegevens. Het kan zijn dat bijvoorbeeld 2-3 jaar geleden de diagnose 
is gesteld en er geen argument was voor adjuvante behandeling, maar dat is ondertussen wel 2-3 
jaar geleden. Bijvoorbeeld in het geval van metastasering is er een lange periode geweest dat we 
alleen Glivec hadden. Ondertussen is er ook Sutent (sunitinib), moet je dan zeggen "ja maar, 3-4 

jaar geleden heeft mijn specialist gezegd dat hij alleen Glivec heeft"... Dat zal wel correct geweest 
zijn maar ondertussen is er wel heel wat gebeurd. 
 
"Bij een grote tumor met uitzaaiingen is het overduidelijk dat de patiënt levenslang 
Glivec krijgt, dus ook in Nederland, daar bestaat voldoende eenduidige data over" 
 

Professor Peeters is er voorstander van om op termijn ook naar een Europese terugbetaling te 
komen, zodanig dat daar ook duidelijke standpunten komen: dit is de registratie, dit is wat 
terugbetaald wordt in elk land in Europa. Zover is het helaas nog niet. 
 

Nieuwsbrief Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 
Speciale Editie 
najaar 2010 



KvK 20112471 Nederland - Uw donatie is welkom op ING-rekeningnr. 96.77.464 t.n.v. Stichting Contactgroep GIST Utrecht 24 

Glivec werkt in op KIT, dit is een klein stukje 
erfelijk materiaal van de tumor en binnen dat 

stukje kunnen er nog veranderingen optreden. 
Dat is wat men noemt de mutatie, en men gaat 
zien dat in de gemetastaseerde setting, 
afhankelijk van welke veranderingen daarin 
optreden, er een mindere of een grotere 
gevoeligheid is voor de behandeling met Glivec. 
Dat kan dus ook een parameter zijn die wordt 
meegenomen. De dunne darm is in principe een 
groter risico dan bijvoorbeeld andere lokalisaties 
zoals de endeldarm en de maag. 
 

Dit zijn dus een aantal parameters die er nog extra bijkomen en uiteindelijk wordt de adjuverende 
Glivec beperkt tot een groep patiënten [Het is zeker niet het advies van professor Peeters 
om nu alle GIST-patiënten die curatief geopereerd zijn Glivec te geven]. 
 
Men kijkt hier naar de veranderingen in stukjes van dat gen en dan ziet men dat bijvoorbeeld 
diegene met positie 11 (allemaal stukjes naast elkaar) afwijkend is van de andere patiënten. Als je 
dan Glivec gaat vergelijken met placebo en het herval gaat bekijken dan ziet men opnieuw dat er 
daarbij 30% verschil is tussen diegenen die wel behandeld zijn en diegenen die niet behandeld zijn. 
De boodschap van Peeters is dat er meer in detail gekeken moet worden. 
 

In principe is, in deze setting, de behandeling met 400mg de standaard. Naar de toekomst toe zal 
dat waarschijnlijk wat gemodifieerd worden, zeker op basis van de resultaten in de uitgezaaide 
setting. 
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• Het risico op herval hangt samen met de mitotische index, 

KIT exon 11 mutatie, de primaire tumor is in de dunne darm 

gelegen, en tumor grootte

• De rol van adjuvant imatinib in andere mutatie types zoals 

exon 9 mutant tumoren wordt nog onderzocht

GIST: adjuvante behandeling
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Het is ook een beetje in functie van de tolerantie van de patiënt: Glivec is een vrij goed 
verdraagbare medicatie, maar heeft zoals alle medicaties nevenwerkingen en men moet dan naar 

evenwicht gaan zoeken tussen wat kan een patiënt verdragen en wat wil men uiteindelijk met die 
behandeling gaan bereiken. Het kan zijn dat je patiënten hebt die maar 200mg kunnen verdragen, 
of slechts 100mg, men moet dan een beetje inspelen op de situatie. 
Er is al data van 2 jaar meting, maar ondertussen zijn er al verdere data en dan ziet men dat die 
curves verder uit elkaar gaan, dus dat er een kleinere kans is op herval wanneer je die 1 jaar 
behandeling hebt gekregen. 
 
Van patiënten die op een bepaalde positie in het genetisch materiaal een verandering hebben weet 
men dat die het beter doen onder Glivec. Men start met een bepaalde dosis waarvan men weet dat 
het een effectieve dosis is. In functie van de tolerantie, dus het verdragen van de medicatie, gaat 
men de dosis eventueel aanpassen. Daar zijn spelregels voor; stel dat je bijvoorbeeld een zwelling 
van de voeten krijgt door Glivec en dat is niet onder controle te krijgen, dan kan het zijn dat de 
dosis met 25% of 50% verminderd wordt om te zorgen dat je toch Glivec kan blijven innemen. Dit 
kan zeer variabel zijn. Stel dat die patiënt 2 weken Glivec neemt, die klachten krijgt, en ondanks 
het feit dat je nog een week langer wacht blijven die klachten bestaan. Indien er duidelijke hinder 
of gevaar is voor de patiënt wordt de dosis dan verminderd. Bij sommige patiënten kan dat pas na 
een maand of 2, of 3: dat is een medische beslissing. De optimale dosis is 400mg en het is alleen 
bij specifieke patiënten dat men als arts gaat beslissen of die dosis verminderd moet worden naar 
300mg of soms zelfs lager. 
 

Jammer genoeg ontwikkelt de 71-jarige patiënt vrij lang na de oorspronkelijke diagnose 
een letsel in de lever dat tijdens de follow-up wordt ontdekt 
 

Er wordt een punctie gedaan om te 
bevestigen dat het hier om een 
uitzaaiing van de GIST gaat. 

Zeker als die periode relatief lang is na 
de oorspronkelijke chirurgie en 
oorspronkelijke diagnose, is het 
belangrijk om een bevestiging te krijgen 
van de diagnose. Men mag niet zomaar 
aanvaarden dat het wel een uitzaaiing 
van de GIST zal zijn, want helemaal aan 

het begin van deze casus is het duidelijk 
dat deze man een prostaatcarcinoom 
had. Het kan dus ook een uitzaaiing van 
de prostaat zijn. Wel zeldzaam, maar 
het kan, dus men moet zeker zijn waar 
het om gaat. Er is een tweede belangrijk 

punt: tijdens het verloop van de ziekte 
kunnen die erfelijke stukjes gaan 
veranderen. Het kan dan voorkomen dat 

400mg niet de goede dosis is maar dat men 800mg moet gaan gebruiken omdat het erfelijk 
materiaal veranderd is.  
Het kan ook zijn dat de gevoeligheid van een tumor te laag is om met 400mg te gaan beginnen. Bij 
bepaalde patiënten kunnen we een volledige verwijdering van de letsels door het slikken van Glivec 
zien. Toch kan men dan niet gaan stoppen, want er is een studie die duidelijk heeft aangetoond dat 
de kans op herval veel groter is dan bij diegenen die continu Glivec blijven slikken. 
 
Bij metastasering is er een totaal andere situatie dan als de patiënt geopereerd is aan de primaire 
tumor. Het is nog niet zo lang geleden dat er niet veel mogelijkheden waren. 2000 is een cruciaal 
jaar geweest. 

Stel dat men 1 klein letsel in de lever of in de longen heeft, dan kan dat letsel chirurgisch 
verwijderd worden. Het betekent bij 1 klein letsel niet direct dat er met Glivec behandeld moet 
worden en dat chirurgie niet in aanmerking komt. 
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Er moet altijd multidisciplinair naar gekeken worden of het verwijderd kan worden of niet. Kan het 
volledig verwijderd worden dan is chirurgie nog altijd de eerste stap. Over chemotherapie bij GIST 

is weinig te vertellen, het had weinig impact op de outcome van patiënten. Bestraling was meestal 
technisch niet mogelijk omdat men grote gebieden moest gaan bestralen met alle mogelijke 
nevenwerkingen tot gevolg. In sommige gevallen kan bestraling wel een indicatie zijn als het een 
relatief beperkte uitzaaiing is die op een bepaalde plaats klachten geeft. Of als men pijnklachten 
heeft die medicamenteus niet onder controle te krijgen zijn. 
 
Globaal gezien waren er voor 2000 relatief weinig middelen ter beschikking om GIST-
patiënten te behandelen... en toen is er imatinib gekomen. 
Oorspronkelijk een behandeling die men kende uit de haematologie, waar patiënten met 
een specifiek leukemie-type met zeer goede resultaten werden behandeld. 
 

Op basis van het feit 
dat KIT het 
aanknopingspunt was 
waarop imatinib ging 
inwerken, en gezien 
het feit dat men toen 
meer en meer afwist 
van het gedrag van die 
GISTen en ook die 

kleuringen ging doen, 
is men imatinib 
ook bij GISTen gaan 
uitproberen en zag 
men dat dit echt 
spectaculaire 

resultaten gaf. 
 
Het was de eerste keer 
dat men een duidelijke 
medicamenteuze 
mogelijkheid had om 
GIST-patiënten te 

kunnen behandelen. 
 
Ondertussen zijn er een aantal andere middelen bijgekomen, zoals sunitinib (Sutent). Dit werkt 
op een totaal andere manier en werkt voornamelijk op de bloedvaten. Elk tumor heeft als het wil 
groeien bloedvaten nodig en het idee is om die bloedvaten proberen te verschrompelen, wat een 
effect gaat hebben op de tumor. In theorie klopt dit en in de praktijk ziet men dat sunitinib werkt, 

maar het is helaas niet het wondermiddel. Het zou ideaal zijn: de bloedvaten kapot dus alle 
tumoren kapot, maar zo werkt het niet in de oncologie... 
Nilotinib (Tasigna) is een broertje van imatinib. Sorafenib (Nexavar) is een broertje van 
sunitinib (Sutent) en werkt ook voornamelijk op de bloedvaten. Sorafenib wordt 
voornamelijk bij leverkanker gebruikt. 
 
Men dacht dat imatinib wel kon werken bij GISTen omdat meer dan 90% van die GISTen mutaties 
in KIT hebben. Tweede punt is dat die veranderingen in die tumor vrij vroegtijdig optreden. 
Zodanig dat als men een diagnose heeft, de kans dat daar veranderingen optreden tijdens het 
verloop van de ziekte in dat stukje erfelijk materiaal, relatief klein is. Als men ziet dat de patiënt 
wordt behandeld met Glivec en plotseling gebeurt er iets: de tumor wordt plotseling groter, dan 
moet men gaan kijken of er geen veranderingen in dat erfelijke materiaal zijn. Op dat moment is 
het goed om een nieuw biopt te hebben. Voordat wij de patiënt in paniek brengen, hebben we 

eerst werkelijk goede data nodig, geneeskunde is evidence-based. We gaan niet 20 patiënten 
behandelen en zeggen dat het dus werkt, het gaat over honderden patiënten die in klinische 
studies behandeld geweest zijn, waar men gekeken heeft of er echt een effect is gebleken. 
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 Sorafenib

Imatinib 
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Hier links een samenvatting 
van initiële studies naar de 

respons op 400mg en 
600mg imatinib. Globaal is 
er weinig verschil te zien en 
dat is de reden waarom 
men initieel gekomen is tot 
de dosis van 400mg per 
dag. Eveneens heeft men 
vergeleken 400mg met 
800mg, in een hele grote 
groep patiënten en op de 
totale groep, onafhankelijk 
van welke mutatie dat men 
heeft, ziet men dat ook 
daar weinig verschil is 
tussen de ziektevrije 
overleving en de globale 
overleving van die 
verschillende doses. 
 
Aldus het oorspronkelijk 

besluit van 400mg, en dit is 
ook de huidige terugbetaling in België: Glivec wordt vergoed als het wordt voorgeschreven bij de 
behandeling van volwassen patiënten, KIT-positief, niet-reseceerbaar en/of gemetastaseerd, 
gastrointestinale tumor, 400mg per dag, initieel 6 maanden, maar te verlengen als er respons is. 
Dit geldt voor de meerderheid van de patiënten, maar er is een aantal patiënten die 800mg nodig 
heeft en dan is er dus een probleem met de terugbetaling. 

 
KIT-mutaties voorspellen de gevoeligheid op de therapie: als de veranderingen van het stukje 
erfelijk materiaal in de tumor op nr. 11 ligt, geeft dat een betere respons dan wanneer het op 
positie 9 zit. Op het voorbeeld ziet men dat het blauwe blokje bij Exon 9 duidelijk groter is, m.a.w. 
het deel patiënten dat niet gaat reageren is duidelijk groter dan t.o.v. het blauwe stukje bij de 
eerste groep. 
 

Is er geen mutatie 
(wildtype), dus waar niks 
wordt gevonden, dan zie 
je opnieuw dat de 
gevoeligheid duidelijk 
minder goed is. 

Men is gaan kijken of 
men bij die patiënten de 
dosis kan opvoeren om 
dit stukje kleiner te 
maken. De boodschap is 
dat mutatie-analyse niet 
onbelangrijk is bij GIST-
tumoren; erfelijk 
onderzoek op de tumor is 
belangrijk. 
Bij wildtype moet de 
plaats bepaald worden, 
de analyse moet gedaan 

zijn om te kunnen zeggen 
dat er nergens een 
mutatie zit. 
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• KIT mutaties voorspellen de respons op de therapie
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In België wordt de mutatie niet automatisch gedaan, de vraag moet wel eerst gesteld worden en is 
afhankelijk van het centrum waar men behandeld wordt. In een centrum voor erfelijk onderzoek 

worden deze analyses wel gedaan, maar in een klein ziekenhuis ergens in het land is de kans klein 
dat de vraag gesteld wordt. Naar de toekomst toe moet ofwel de expertise in bepaalde centra 
gebundeld worden, ofwel moeten de experts de mensen in die kleinere centra beter gaan coachen. 
Dit geldt niet alleen voor GISTen; het personaliseren van de oncologie moet prioriteit krijgen in de 
toekomst. 

Een overzicht wat 
in de literatuur 
voorhanden is 
(dit is misschien 
niet wat de 
oncologen of de 
chirurgen aan de 
patiënt gaan 
voorstellen, of 
wat de Belgische 
terugbetaling 
toelaat). 
Hierop kan men 
zien welke dosis 
bij welk mutatie-

type gegeven zou 
moeten worden. 
Bijvoorbeeld dat 
voor positie 18 
800mg een 
betere dosis is 

dan 400mg. 
Of om te zeggen 
dat het beter is 
om andere 
medicatie dan 

imatinib te geven. Bij Exon 9 zien we dat het beter zou zijn om 800mg te geven. Bij wildtype is op 
het ogenblik op basis van de gegevens een groot aantal resistent, maar er is geen data dat een 

hogere dosis beter is, dus vermoedelijk hebben we hier andere medicatie nodig naar de toekomst 
toe om die patiënten adequaat te kunnen gaan behandelen. 
 
Oncologische patiënten moeten natuurlijk gevolgd 
worden. Vroeger gebruikten we daar een CT-scan 
voor, maar stel dat de tumor behandeld wordt en 

het tumorweefsel sterft af, dan raakt dit verweekt 
en lijkt de tumor groter te zijn geworden. De 
oorspronkelijke fout die gemaakt werd was dat de 
behandeling niet zou werken omdat de tumor 
groter werd. Het werkt echter wèl. Een PET-scan 
levert bijkomende informatie op: het maakt geen 
foto maar meet de activiteit. De patiënt krijgt wat 
ingespoten, tumorcellen nemen bij voorkeur 
glucose op en omdat het sneldelende cellen zijn 
krijgt men dan de activiteit van de tumor te zien. 
Men ziet dan dat de tumor niet verergert maar dat 
de metabole activiteit juist naar beneden gaat. Bij 
een aantal patiënten is het daarom noodzakelijk 

een PET-scan te doen wanneer men er met een klassieke CT-scan niet uitkomt. Niet alle patiënten 
dienen PET-scans te krijgen. Het is in ieder geval wel geïndiceerd om bij twijfel te gaan gebruiken. 
Zelfs bij een PET-scan kan ook twijfel ontstaan, elk onderzoek heeft specifieke problemen; het is 
niet allemaal 'glamour en glitter'. 
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Mutation or GIST type Dosing recommendations and considerations

KIT mutation

Exon 9 Imatinib 800 mg/day

Exon 11 Imatinib 400 mg/day

Exon 13 Imatinib 400 mg/day

Exon 17 Imatinib 400 mg/day

PDGFRA mutation

Exon 12 Imatinib 400 mg/day

Exon 14 Imatinib 400 mg/day

Exon 18 D842V (imatinib-, nilotinib-, sorafenib- and 

sunitinib-resistant)

Imatinib 800 mg/day

Exon 18 Not D842V (imatinib-sensitive) Imatinib 400 mg/day

Exon 18 Not D842V (imatinib-resistant) Imatinib 800 mg/day

KIT and PDGFRA wild-type GIST

Adult wild-type Imatinib 400 mg/day

BRAF mutant GIST Clinical study or await BRAF inhibitor

SDHB mutant GIST Needs confirmation; role for front-line sunitinib?

Neurofibromatosis type 1 ( NF-1) GIST MEK inhibitor?

Pediatric GIST Optimize surgery; consider SDH complex genotyping; poor 

response to imatinib, may respond better to sunitinib; enroll in a 
clinical trial; close surveillance is indicated

GIST en Imatinib in gemetastaseerde situatie

KIT mutatie 

KIT en PDGFRA wildtype 

PDGFRA mutatie 

Voor behandeling 4 weken behandeling

CT

18FDG-PET

GIST en Imatinib in gemetastaseerde situatie
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Het probleem is dat ontstekingscellen ook een verhoogde activiteit hebben. Stel bijvoorbeeld dat de 
patiënt een zware infectie heeft en een PET-scan ondergaat, dan ga je dat zien op de beelden. Als 

men daar in een operatieve zone zit, dan kan de inflammatie zich aftekenen op de PET-scan. Het 
grote verschil is dat die activiteit van een ontsteking ofwel hetzelfde blijft ofwel over het verloop 
van tijd gaat afnemen, maar meestal niet gaat toenemen. Dat is het verschil met een tumor die 
wel zal gaan toenemen. 
N.B. De kwaliteit van de CT-scans is in de loop van de tijd enorm verbeterd en een tumor 
kan daarop zichtbaar gemaakt worden vanaf gemiddeld 1 cm. 
 

Hoe lang gaat men 
behandelen in de 
gemetastaseerde setting, kan 
er gestopt worden met Glivec 
ja of nee. Het antwoord is 
duidelijk op dit ogenblik: nee. 
Men heeft Glivec gegeven en 
de patiënten die hierop goed 
reageerden hadden dus een 
vermindering of een volledig 
verdwijnen van de letsels. 
Daarna heeft men deze 
patiënten over 2 groepen 

verdeeld. 
Enerzijds een groep die met 
Glivec stopte en op het 
moment van herval weer 
opnieuw ging slikken, dus bij 
het opnieuw groter worden 

van de letsels of het opnieuw 
optreden van de letsels.  

Anderzijds een groep die 
continu Glivec bleef 
innemen. Er bleek een 
duidelijk verschil te 

zitten tussen die 2 
groepen. De continu-
groep zit (plaatje rechts) 
bovenaan. De groep die 
stopte en op het 
moment van herval 

opnieuw Glivec ging 
slikken deed het 
zichtbaar veel slechter. 
Het is op dit ogenblik 
duidelijk dat patiënten 
met uitzaaiingen continu 
verder moeten gaan met 
de behandeling. Men 
heeft ook het gevoel dat 
er een soort rebound-
effect is. Men krijgt de 
tumor onder controle en 
door het stoppen met de 

behandeling is er een 
soort ontwenning van die tumor en treedt er vrij snel een terugval of heropflakkering op. Dat wil 
men kost wat kost voorkomen en dat is de reden waarom het beter is om met de therapie verder 
te gaan. 
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 De groep die de medicatie continu nam deed het beter dan de groep
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Sunitinib (Sutent) 
werkt op een andere 

manier. Door het feit 
dat GIST-tumoren 
meestal goed bevloeide 
tumoren zijn, heeft 
men gedacht deze 
moleculen te gaan 
gebruiken. De indicatie 
voor sunitinib is op dit 
ogenblik voor patiënten 
die resistent zijn 
geworden voor Glivec, 
de tumor wordt groter, 
of er komen nieuwe 
letsels, of wanneer ze 
Glivec niet (meer) 
kunnen verdragen. 
Het is wetenschappelijk 
bewezen dat er dan 
met Sutent effect 
verkregen kan worden. 

Standaard is 50mg per 
dag, 4 weken lang, en 

dan 2 weken rust, maar globaal gezien wordt 37,5mg continu slikken wat beter verdragen. Het kan 
dus voorkomen dat de ene patiënt in vergelijking met de andere patiënt een verschil in advies 
krijgt over de dosis sunitinib. Ook in Nederland zijn er oncologen die '37,5mg continu' toepassen. 
 

Op het plaatje rechts 
[percentages naar boven 
afgerond] is te zien dat 
wanneer patiënten geen 
Glivec (meer) kunnen 
krijgen, bijna 64% bij het 
gebruik van sunitinib 

opnieuw controle over de 
ziekte krijgt: 
 

58% stabiel 
8% partiële respons: 

de letsels worden 

kleiner of er zijn 
letsels die verdwijnen 
35% progressie: de 

letsels groeien door. 
 
De definitie van werking is 
belangrijk en dat betekent 

opnieuw interpreteren. 
'Kleiner worden of 
verdwijnen' doet de meeste 
mensen denken dat het werkt, maar zo zit het niet in elkaar. Bij de 58%-groep werkt het door, zou 
men daar niets doen dan zouden die patiënten niet stabiel blijven, de letsels zouden gewoon blijven 
groeien. Door die medicatie krijgt men die groep toch weer onder controle, ondanks het feit dat die 
letsels niet kleiner worden en dat er geen vermindering is van de letsels. 
Als men nu naar de efficiëntie van medicatie wil kijken, moet men de eerste 2 groepen (plaatje 
hierboven) bij elkaar nemen, dan mag men niet alleen naar de eerste groep gaan kijken. 
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GIST en Sunitinib in gemetastaseerde situatie

• Sunitinib 50 mg/dag 4/6 weeks
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Eén van de nevenwerkingen van sunitinib en de gehele klasse van dit soort producten is verhoogde 
bloeddruk. Het werkt ook in op de andere bloedvaten en daar moet men rekening mee houden. 

In België is het zo dat sunitinib wordt voorgeschreven als het gaat om een patiënt die een niet-
operatief te verwijderen en/of gemetastaseerde gastrointestinale tumor heeft die eerder behandeld 
werd met imatinib, dat er gedocumenteerde progressie is, of ernstige intolerantie bestaat. 

Over nilotinib (Tasigna), een zogenaamd broertje van imatinib, zijn wat preliminaire gegevens 
beschikbaar waarmee men getoond heeft dat met een dosis van 400mg, 2x per dag, opnieuw een 
effect bekomen kan worden t.o.v. de controlegroep. Meestal wordt dit achter de hand gehouden 
om als sunitinib niet (meer) werkt nog een extra mogelijkheid te hebben. 
In België wordt nilotinib nog niet terugbetaald. In Nederland, blijkens reacties uit de zaal, wel. 
 

Er zijn nog andere 
mogelijkheden. Alle 
farmaceutische firma's 
zijn bezig met gerichte 
behandelingen, en dit 
gaat niet alleen over de 

gastrointestinale tumoren 
maar ook over alle andere 
types tumoren. Men test 
de inwerking op bepaalde 
pathways [reactiepaden]
uit, niet alleen in de 
meest frequente tumoren 
maar ook in uitzonderlijke 
tumoren. Momenteel is er 
een enorm onderzoeks-
domein gaande waarin 
men patiënten waarbij de 
behandeling faalt, 

opnieuw met andere 
medicaties gaat proberen 
te behandelen. 
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De boodschap moet wel zijn dat er nog altijd verschillende stappen gezet moeten worden alvorens 
medicatie op de markt komt, voordat men tegen de patiënt kan zeggen "dit is nu medicatie 

waarvan ik vind dat die werkelijk iets gaat betekenen". In het verleden zag men dat op basis van 
kleine studies men bepaalde medicaties ging gebruiken, maar wanneer men dat dan in grote 
studies ging bestuderen bleken die resultaten in feite niet te geven wat men oorspronkelijk had 
gedacht. Men moet daarom werkelijk een bewijs hebben voordat men dit in de kliniek als routine 
kan gaan brengen. 
 
Er is nog een 4e medicijn, sorafenib (Nexavar). In Nederland zijn enkele patiënten die dit middel 
slikken. Het is een medicatie die voornamelijk bij hepatocellulair carcinoom, dus bij echte 
leverkanker, bewezen heeft dat het efficiënt is en het werkt ook voornamelijk via de angiogenese 
(vorming van nieuwe bloedvaten). Dit verkeert echter nog in de experimentele fase en het geeft 
aan dat er nog enorm veel onderzoeksmogelijkheden zijn, dat er enorm veel molecules in de 
'pijplijn' zitten, maar het bewijs moet eerst geleverd worden alvorens dat het een mogelijke 
behandeling kan gaan worden. Helaas gaan op een bepaald moment alle medicaties falen, anders 
hadden we naast Glivec geen Sutent nodig. Zou Glivec continu werken voor de rest van het leven 
van patiënten, dan had men maar 1 molecule nodig. Dit is helaas niet het verhaal van een tumor: 
een tumor gaat wijzigen, gaat resistentie krijgen, gaat ontsnappingsmechanismen ontwikkelen, en 
dus heeft men alle verschillende moleculen nodig. Op een bepaald moment is de standaard-
behandeling gewoonweg 'opgebruikt' en dan probeert men de beste alternatieven te zoeken.  
Dat zijn de klinische studies omdat daar nieuwe medicamenten worden getest, maar soms komen 
patiënten niet in aanmerking hiervoor en dan moet je opnieuw gaan teruggrijpen naar iets dat 

potentieel misschien toch weer zou kunnen gaan werken (weer Glivec). 
 
De vraag uit het publiek om bijvoorbeeld Glivec en Nexavar samen te geven is niet haalbaar omdat 
daar geen wetenschappelijke basis voor is. Ook het idee dat er in de U.S.A. meer kan is niet juist. 
Europa doet het even goed als Amerika in het oncologisch onderzoek en zelfs beter op bepaalde 
domeinen, en dat weet men ook in de U.S.A. 

 
Een patiënt vertelt dat de hoeveelheid Glivec in je bloed in Amerika gemeten wordt omdat ze het 
belangrijk vinden om te kijken hoeveel milligram men per patiënt moet toedienen. In België wordt 
dit niet gedaan. In Nederland onderzoekt men dit momenteel in een groep patiënten. Professor 
Peeters geeft aan dat het niet voor niets 'onderzoek' heet; men moet eerst bewijzen dat het nuttig 
kan zijn voor het beleid van 99% van de patiënten. Dat is niet economisch-gedreven, het heeft 
alleen belang als men duidelijk kan aantonen dat een spiegelbepaling duidelijk de dosis gaat 

bepalen voor de meerderheid van de patiënten. 
 
De ontwikkeling van medicatie gaat in het kort als volgt: Men test een bepaalde medicatie uit in 
het laboratorium, eventueel ook getest in proefdieren, men zegt 'kijk daar zit iets in' en zet een: 
 

fase1-onderzoek op, dat is de eerste studie die men bij patiënten gaat doen. Er is geen 

ervaring mee en er wordt een beperkt aantal patiënten behandeld. Men kijkt voornamelijk 
hoe toxisch dat product is, wat zijn de nevenwerkingen en welke potentiële dosis heeft men 
nodig om patiënten te kunnen gaan behandelen. Zitten er bij dit eerste onderzoek voor een 
bepaald tumortype toch 1, 2 of 3 patiënten die wat effect hebben, dan gaat het bedrijf het 
eventueel verder ontwikkelen. 
In een fase2-onderzoek kijkt men vervolgens of die activiteit wel aanwezig is, dan gaat men 
de stof ofwel in bepaalde doses aan een groot aantal patiënten geven, ofwel gaat men dit 

vergelijken met het standaardaanbod in een beperkt aantal patiënten, om te gaan bevestigen 
dat er wat activiteit is. 
In een fase3-onderzoek wordt daarna de standaard voor die patiënten vergeleken met de 
nieuwe medicatie om duidelijk aan te tonen dat er werkelijk activiteit is in de meerderheid 
van de patiënten en dat het één beter is dan het andere. Als dat bevestigd wordt kan men 
pas zeggen dat het nieuwe middel werkelijk iets is dat men aan alle patiënten standaard zou 
kunnen gaan geven. Als men activiteit in 2 patiënten ziet wil het nog niet zeggen dat het 
medicatie is die we in moeten gaan stellen, het moet nog eerst een lange weg afleggen 
voordat het eventueel zover komt. 
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Puzzel 
Hoe gaan we al die verschillende medicaties het beste in elkaar puzzelen? Het zou wel eens in de 

toekomst kunnen zijn dat sunitinib beter eerst wordt gegeven dan imatinib, dat is waar men zich in 
de toekomst mee bezig moet gaan houden. Wij hebben in de meeste tumoren nu een brede waaier 
van behandelingen, maar het zijn voornamelijk de strategische studies die we naar de toekomst 
moeten gaan doen. Op een bepaald moment gaan we dit doen, op een ander moment dat, en men 
tracht deze puzzelstukken in elkaar te passen. 
 
België 
België is minder gecentraliseerd qua oncologische zorg dan Nederland, dat wil zeggen: elk Vlaams 
ziekenhuis kan bij wijze van spreken alles doen. Het is echter duidelijk dat binnen die grote groep 
van ziekenhuizen expertise aanwezig is in bepaalde centra. Het verschil is dat het niet zoals in 
Nederland in het groot en in het breed wordt aangekondigd dat de patiënt met zijn GIST-tumor 
naar het X- of Y-centrum moet gaan. Het vindt meer op mondelinge overdracht plaats. 
Waarschijnlijk komt het ook door het verschil van houding tussen Nederlandse en Belgische 
patiënten. De Vlaamse patiënt bevindt zich nu nog in een fase van assertief te gaan worden. 
Vroeger accepteerde de Vlaming alles wat hem door de arts werd gezegd, het kwam niet bij hem 
op om te zeggen "Ik ga naar een universitair centrum", tenzij zijn arts hem verplichtte om in de 
auto te stappen en naar een universitair centrum te rijden. Deze houding is aan het veranderen en 
er zijn ook duidelijke initiatieven om te gaan werken met referentiecentra in België, maar het vergt 
allemaal nog een lange weg. 
 

Conclusie professor Peeters in de behandeling van GIST 
1. Chirurgie 

Goed uitgevoerde chirurgie in een groot centrum is nog altijd de basis voor genezing. 
In België bestaat de indicatie dat patiënten met een grote kans op herval na chirurgie 
gedurende 1 jaar Glivec krijgen. 

2. Bij uitzaaiingen Glivec voorschrijven 

Bij uitzaaiingen is momenteel de initiële behandeling Glivec en dit moet continu geslikt 
worden, dus zonder pauzes. 

3. Progressie 
Indien men niet weet waarom, is het belangrijk om naar het genetische (erfelijke) materiaal 
te kijken of er bepaalde veranderingen zijn die resistentie kunnen veroorzaken voor Glivec. 

4. Bij Glivec-resistentie of als er geen effect (meer) is 
Het alternatief is dan in de eerste plaats Sutent en in de toekomst zullen er waarschijnlijk nog 

een aantal stoffen bijkomen. 
 
De zaal is zeer enthousiast 
over de presentatie van 
professor Peeters die na 
afloop door onze Voorzitter 

Jack Asselbergs, het eerste 
GIST Patiëntenboek krijgt 
uitgereikt 
Jaren geleden nam Carolien 
Verhoogt (Medisch Adviseur en 
oud-bestuurslid) hiertoe het 
initiatief. Het werd een project 
van lange jaren en er hebben 
velen aan meegewerkt. Zonder 
reclame te maken willen we 
Novartis bedanken dat zij de
kosten voor hun rekening 
heeft genomen. Elk lid gaat 

een exemplaar ontvangen. 

 
<<< Het eerste exemplaar 
         dat de grens overgaat! 
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Verschillen tussen Nederland en België 
 

In België krijgen patiënten na chirurgie met een grote kans op herval 1 jaar een Glivecbehandeling 
 
Wat zegt ons GIST Patiëntenboek hierover: 
 
 
 
 
 
 
 
blz. 7 
Momenteel weten we nog niet veel over het effect van neoadjuvante (voorafgaand aan de operatie) 
of adjuvante (na afloop van de operatie) toepassing van imatinib (en tot op heden alleen in het 
kader van klinische studies). De eerste resultaten van een Amerikaanse studie tonen aan dat een 
adjuvante therapie met imatinib – na een geslaagde R0-resectie – zinvol zou kunnen zijn. Volgens 
deze gegevens profiteren patiënten met een hoogrisico-GIST (‘high-risk’; primaire tumor ≥ 6 cm) 
het duidelijkst van een adjuvante behandeling (imatinib slikken na de operatie) door een langere 
progressievrije overleving (zonder tumorgroei). 
 
blz. 8 

(...) Richtlijnen worden in zogenoemde consensusconferenties gezamenlijk door GIST-medici van 
internationale naam en faam ontwikkeld – waarbij de consensus ook altijd een gemeenschappelijk 
compromis betekent. Zo is het mogelijk dat afzonderlijke aspecten van de GIST-behandeling door 
verschillende experts in de verschillende landen anders gezien worden. 
 
blz. 48 

5.6 Operatie en adjuvante behandeling met imatinib: 
Adjuvant betekent hier de werking van een behandeling aanvullend ondersteunen. Het gaat dan 
om een soort ‘preventieve behandeling’ – ná volledige verwijdering van de tumor ter voorkoming 
(profylaxe) van een mogelijk recidief (terugkeer van de tumor). Een adjuvante behandeling is in 
eerste instantie aangewezen bij hoogrisico-patiënten bij wie het risico op een recidief – ondanks 
een succesvolle operatie – hoog is. De adjuvante therapie is erop gericht om mogelijk aanwezige 
maar nog niet zichtbare uitzaaiingen te behandelen en zo de kans op een recidief te verkleinen. 

De eerste resultaten van een adjuvante studie in de VS werden tijdens het congres van de 
American Society of Clinical Oncology (ASCO) gepresenteerd. 
Adjuvante therapie na volledige verwijdering van de tumor. Studie ACOSOGZ9001 (fase III) (...) 
In een gerandomiseerde dubbelblinde studie kregen 708 GIST-patiënten met volledig verwijderde 
tumoren > 3 cm gedurende een jaar, hetzij 400 mg imatinib per dag, hetzij een placebo 
(schijngeneesmiddel). Wanneer de GISTen opnieuw optraden, konden de patiënten onmiddellijk 

van de placebo- naar de imatinib-groep overstappen, of de dosis van 400 mg naar 800 mg 
verhogen. Primair eindpunt van de studie was het overleven zonder recidief (recidiefvrije 
overleving), het secundaire eindpunt was het overleven op zich (totale overleving). De studie liet 
voor de groep die behandeld werd met imatinib een duidelijk langere recidiefvrije overlevings-
periode zien vergeleken met de placebogroep. Bij de analyse van de subgroepen is te zien dat er 
bij tumoren van 3-6 cm geen significant (overduidelijk) verschil is tussen imatinib en een placebo. 
Tumoren van 6-10 cm en vooral tumoren ≥ 10 cm gaven telkens duidelijke verschillen aan bij de 
behandeling met imatinib in vergelijking met een placebo. De voordelen van deze adjuvante 
behandeling met imatinib zijn duidelijk. Bij veel GIST-patiënten met volledig verwijderde tumoren 
kan door een adjuvante therapie met imatinib de recidiefvrije (tumorterugkeervrije) overleving 
verbeterd worden. 
Conclusie: 
Hoogrisico-patiënten (met een tumor ≥ 6 cm) hebben duidelijk het meeste profijt (een langere 

recidiefvrije overleving) van een adjuvante behandeling. Imatinib werd door de meerderheid van 
de patiënten goed verdragen. Na een jaar adjuvante behandeling is er, zoals verwacht, nog geen 
verschil in totale overleving vastgesteld. 

[einde citaten GIST Patiëntenboek] 
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In Nederland zijn er een vijftal in GIST-gespecialiseerde behandelcentra. De Contactgroep 

GIST is er voor Nederlandse èn Vlaamse lotgenoten en wil daarom ook graag de Vlamingen 
wijzen op de beste centra in België. Te vaak leest men over Nederlandse/Vlaamse patiënten 
die verkeerd gediagnosticeerd zijn, waar te lang mee gehannest wordt voordat ze de juiste 
diagnose krijgen en bijbehorende behandeling. In België spreekt men niet van 
gespecialiseerde centra, maar ze zijn er wel degelijk. Op onze website staan inmiddels 2 
Vlaamse aanbevelingen (het is de bedoeling dat dit lijstje in de toekomst langer wordt). 
 
Op www.contactgroepgist.nl tref je in onze Verwijsgids de volgende centra aan: 

 
* NKI-AVL (Ned. Kanker Instituut—Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis A’dam) 
* UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) 
* LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) 
* UMC St. Radboud (Universitair Medisch Centrum Nijmegen) 
* EMC-DDHK (Erasmus Medisch Centrum—Daniel den Hoed Kliniek) 

 
* UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) 
* UZL (Universitair Ziekenhuis Leuven) 

 

Het is ons bekend dat er patiënten zijn die vanuit het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen naar 

Vlaanderen trekken voor hun behandeling, maar het is goed mogelijk dat er Vlamingen zijn 
die juist naar Nederland gaan om behandeld te worden. Door dit grensoverschrijdend 
verkeer worden wij geconfronteerd met verschillen en dit beschouwen wij als een verrijking 
in ons denken. 
Het is in Nederland niet beter dan in België en in België niet beter dan in Nederland. 

 

 

SAMEN STAAN WE STERK ! 
 

De Contactgroep GIST is er trots op dat het op een ethisch verantwoorde manier 
met de diverse artsen kan communiceren aan beide zijden van de grens 
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  S T R I J D           T E G E N                 G I S T 

http://www.nki.nl/
http://www.umcg.nl/Pages/Default.aspx
http://www.lumc.nl/home/
http://www.umcn.nl/Pages/default.aspx
http://www.erasmusmc.nl/
http://www.uza.be/UZA/
http://www.uzleuven.be/
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Bedankt Werkgroep Contactdag 

Dat was een 

plezààànte professor 
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Fotograaf 
Gert Jan Govers 



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

Nieuwsbrief Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 
Speciale Editie 
najaar 2010 



 

DONATEUR WORDEN 
U kunt de Stichting steunen door donateur te worden voor minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het 

online-donateurformulier op de website www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons'. Hier kunt u tevens 
aangeven of u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. (Geen E-mail? Dan kunt u een z/w gedrukt exemplaar ontvangen). 

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

 

ING-rekeningnummer: 96 77 464 

Ten name van: Stichting Contactgroep GIST Utrecht 
 

Noodzakelijke codes voor internationale betalingen: 
IBAN: NL46 INGB 0009677464 

BIC: INGBNL2A 

www.contactgroepgist.be 
info@contactgroepgist.be 

bestuur@contactgroepgist.be 

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

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

 

Contactgroep GIST 

Postbus 8152 
3503 RD  Utrecht 

Nederland 

 
L I D  W O R D E N 
 

Nederlandstalige (ex-)patiënten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) en/of hun naasten kunnen lid 
worden. U kunt zich aanmelden als lid voor slechts minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het online-

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

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

U ontvangt via de NFK een welkomstpakket en jaarlijks een factuurbrief 

www.contactgroepgist.nl 
info@contactgroepgist.nl 

bestuur@contactgroepgist.nl 

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

gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker)      Kamer van Koophandel nr. 20112471 
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De Redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren, in te korten of aan te passen. 

Wij streven naar de weergave van zo correct mogelijke gegevens, alsmede voor zover mogelijk inachtneming van 
copyrights e.d., mocht u hierover een op- of aanmerking hebben, richt u dan tot redactie@contactgroepgist.nl 
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Deze Speciale Editie van 

de Nieuwsbrief 

Van GISTeren naar Morgen 
Contactdag 2 oktober 2010 

werd uitgebracht voor 

de lotgenoten 

(en hun naasten) 
van de Contactgroep GIST 

Nederland ~ België 

 

 
 
Aan de verslaggeving van deze 
dag kunnen geen rechten 
worden ontleend, noch kunnen 

onverhoopte imperfecties tot 
discussie leiden; de weergave 
van deze dag is zo accuraat 
mogelijk verricht 

redactie@contactgroepgist.nl 
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