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Nieuwsbrief juli 2010 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

Redactiewoord 
Als Redacteur ben ik tot veel in staat 

 

Door: Ellen van Arem de Haas 
 

Deze zomereditie bevat het aangrijpende ervaringsverhaal van Henk Lamers die 
weliswaar blind is maar goed kan vertellen èn zelf typen. Henk heeft 2 paar ogen tot 
zijn beschikking; die van zijn vrouw Anne en van zijn blindegeleidehond Julie. 
 
Ook heel bijzonder: het verhaal van Gert-Jan Govers over zijn Marije. 
Als je vrouw GIST heeft, heb je de ziekte sámen. Dat brengt heel wat emoties met zich 
mee en het is fantastisch dat Gert-Jan dit voor ons heeft opgeschreven. 
 

Deel II van de serie over de lever door Dr. Ernest Luiten. Deze arts, tevens webmaster van de 
drukbezochte website www.chirurgenoperatie.nl is een van de beste borstkankerspecialisten van 
Nederland. Hij was in mei te zien in een Zembla-documentaire waarin hij ervoor pleitte dat 
mensen bewust worden gemaakt van hoe vaak een specialist een bepaalde behandeling uitvoert. 
Een chirurg moet grote specialistische ervaring hebben en niet slechts een paar keer per jaar een 
bepaalde kankersoort opereren. 
 
Om dezelfde reden raden wij als Contactgroep GIST onze lotgenoten aan om (voor een second 
opinion) naar een in GIST gespecialiseerd centrum te gaan. Soms kiezen mensen er toch voor om 
naar een ander ziekenhuis te (blijven) gaan en dat is absoluut hun goed recht. 
We horen over artsen die terdege advies inwinnen bij de GIST-centra en daar goede contacten 
mee onderhouden, wat heel mooi is. 
Maar ook over artsen die echt alles moeten gaan vragen of zelfs -verbijsterend- laconiek doen, 

wat een groot onmachtsgevoel bij de patiënt tot gevolg heeft. Nu kunnen de meest charmante 
artsen in feite slechte chirurgen zijn en houterige, slecht communicerende artsen de besten in hun 
vak zijn. 
Daar kun je als patiënt vaak niet doorheen prikken en daarom alleen al zou men toch naar een 
gespecialiseerd centrum moeten willen gaan, je hebt dan toch de meeste garantie dat je goed zit. 
 

Speciale aandacht voor de diverse mededelingen die je verspreid over deze Nieuwsbriefeditie kunt 
vinden. 
 
Lees over mijn eigen sportieve ervaring in de gezellige 
Antwerpse binnenstad, waar wij de glorieuze aankomst 
van GIST-patiënt Luc Castelein en zijn team vierden. 
Als Redacteur en schrijver is het namelijk uitermate 
belangrijk dat ik de Nieuwsbrief altijd van voldoende 
artikelen kan voorzien. 
Hieraan heb ik deze keer –meen ik– weer ruimschoots 
voldaan. 
 

Niets is mij te gek of te zwaar om aan deze eis 

tegemoet te komen, moest ik voor een goed 
verslag van de trap vallen, ik zou het speciaal voor 
mijn lezers doen. 

NOVARTIS: "ER IS GEEN TEKORT AAN GLIVEC" 
 

Levert de apotheek c.q. 'groothandel' Glivec niet op tijd? Laat je niet wegsturen! 
Vraag aan de apotheker om DIRECT Novartis te bellen, of bel zèlf: 

 

026 — 37 82 111 
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Bestuurswoord  
Door: Jack Asselbergs 

 
 

Eén van onze communicatiemiddelen: de Nieuwsbrief 
Alweer een welgevulde Nieuwsbrief waar met heel veel liefde en inzet voor is gezorgd…. zoiets 
komt niet vanzelf tot stand. Ik wil de Redactie in de persoon van Ellen van Arem van harte 
hiervoor bedanken, u kunt zich niet voorstellen hoeveel tijd ze aan dit werk besteedt. 
 
De Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel binnen onze Contactgroep maar wordt ook 
veel gelezen door overige belangstellenden omdat het op de website wordt geplaatst. We krijgen 
veel complimenten over de inhoud, leesbaarheid en vormgeving van onze Nieuwsbrieven. 
 
Nog een communicatiemiddel: de Website met actuele nieuwsvoorziening 

Dat geldt ook voor de vernieuwde website die qua opzet toegankelijker is geworden en waarop 
regelmatig nieuwsberichten door Ellen worden geplaatst. Zo houden we de informatiestroom 
actueel! 
 
We houden sindskort ook bij hoe vaak onze website wordt bezocht en dat blijkt tot onze vreugde 
heel vaak te gebeuren. Eind van het jaar zullen we als we meer gegevens hebben daar zeker 
nadere informatie over geven. In elk geval blijkt dat onze website in een grote behoefte voorziet 

om over GIST te worden geïnformeerd. Dat is een prima ontwikkeling want GIST is een zeldzame 
vorm van kanker waarover goede voorlichting zeer op zijn plaats is. 
 
Bestuursvergadering juni 2010 
Op zaterdag 12 juni hebben we weer een Bestuursvergadering in Amersfoort gehad in het Toon 
Hermans Huis. Vastgesteld werden de Jaarrekening en het Jaarverslag.  
Onze nieuwe Penningmeester Gonny Panis heeft daar heel veel werk aan verricht! 
Gebleken is dat onze Ledenadministratie niet op orde is, veel gegevens zijn niet juist of onbekend 
zoals bijvoorbeeld huisadres, bankrekeningnummer, E-mailadres, waardoor we veel lotgenoten 
niet kunnen bereiken. Daardoor loopt de jaarlijkse contributie-inning niet goed; van veel leden is 
er nog geen betaling ontvangen. Door de actie (zie hieronder) wordt dit door velen goedgemaakt. 
 
Actie 'Controle Leden– en Donateursbestand' 

Er loopt nu een actie om onze lotgenoten te vragen hun gegevens nader op te geven zodat we ons 
bestand op orde kunnen maken. Ik verzoek u hieraan mee te werken want onze Secretaris en 
Penningmeester moeten nu heel veel onnodige vrije uren besteden. Het is extra belangrijk want: 
 

De hoogte van de subsidie die wij toegekend krijgen van KWF 

Kankerbestrijding hangt af van het aantal betalende leden 
 
Overigens zien we dat de laatste tijd nogal wat nieuwe leden zich aanmelden: Ik heet u van harte 
welkom! 
 
Boek over GIST 
Heel mooi nieuws is dat over enige tijd het GIST-boek gereed zal komen; we hopen het op de 

komende Contactdag te kunnen presenteren. Het is een uitgebreid boek met alle relevante 
informatie over GIST en dat zeker zal voldoen in een behoefte. Het is een bewerkte vertaling van 
de oorspronkelijke boekversie van 'Das Lebenshaus', de overkoepelende Duitse organisatie van 
enkele Duitstalige kankerpatiëntenorganisaties waaronder GIST. 
 
Contactdag: Schrijf u in! 

Over de Contactdag gesproken, ook dit jaar is er door de Werkgroep Contactdag, onder leiding 
van Ronald Postma, weer een boeiend programma opgesteld. De Uitnodiging voor zaterdag 2 
oktober is inmiddels aan u gestuurd. We hopen weer op grote belangstelling te mogen rekenen! 
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Het is heel fijn als Voorzitter te mogen constateren dat we een prima Bestuur hebben, allemaal 
betrokken vrijwilligers die samen met andere vrijwilligers in de Werkgroepen graag actief zijn om 

onze lotgenoten, hun naasten en overige belangstellenden zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
 
New Horizons Conferentie Vözendorf 
Van 18 tot en met 20 juni ben ik samen met Vice-voorzitter 
Ton Jansen, Public Relations Ronald Postma, en onze Vlaamse 
lotgenote Wie van Dun naar de 'New Horizons Conferentie' in 
Oostenrijk geweest. Vanaf blz. 16 in deze Nieuwsbrief leest u het 
verslag opgesteld door Wie. Het was heel boeiend om zoveel 
vertegenwoordigers van GIST-organisaties uit de hele wereld te 
ontmoeten en van elkaar te leren! 
 
Ik hoop dat u ook deze editie van de Nieuwsbrief weer zult kunnen 
waarderen. De vakantietijd breekt aan, een heerlijke periode om 
wat tot rust te komen! 
Ik wens u alle goeds, in het bijzonder voor al onze 
lotgenoten die in een spannende periode verkeren. 
 
 
 

 

Besloten Ledenforum 
(in plaats van de ledenmailkring) 
 
De bouwwerkzaamheden aan ons Besloten 
Ledenforum zijn in volle gang. 
 

Tijdens de Contactdag op zaterdag 2 oktober a.s. 
zal hierover uitleg gegeven worden door Helmer van Arem. 
 

Het Forum wordt zo ingericht dat het gebruik heel gemakkelijk is. 
 
Uiteraard alleen toegankelijk voor onze leden, de buitenwereld kan niets 

zien. Ieder lid krijgt persoonlijke inloggegevens. 
 
Er komen diverse rubrieken in waardoor men op onderwerp kan zoeken en 
lezen wat men lezen wil. Uiteraard ook ruimte voor niet-medische zaken 
want de sociale contacten zijn eveneens zeer belangrijk! 

 
De werking van het 

Besloten Ledenforum wordt 
bewaakt door een 
technische beheerder 
(Helmer) en de inhoud door 
2 moderatoren (Edwin van 
Ouwerkerk Moria en Ellen 

van Arem de Haas). 
 
Medische zaken zullen 
uiteraard in de deskundige 
handen zijn van 
hoofdmoderator en 
bestuurslid Medische 
Informatie en IT (Edwin). 
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Leverkanker 
[www.chirurgenoperatie.nl - Publ. met schriftelijke toestemming van Surgipoort BV 2010] 

 

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

 
In de Aprilnieuwsbrief heb je in deel I kunnen lezen 
over uitzaaiingen in de lever (levermetastasen), 
afkomstig van tumoren die elders in het lichaam zijn 

ontstaan. 
 
Dr. E.J.T. Luiten, chirurg bij het Amphia Ziekenhuis te 
Breda, tevens webmaster van de druk bezochte chirurgische 
website www.chirurgenoperatie.nl verzorgt een aantal 
artikelen over uitzaaiingen van kanker uit het 
maagdarmstelsel naar de lever. 
Deze aflevering gaat nader in op secundaire leverkanker. 
 
De veel gebruikte term leverkanker is in feite een verkeerd 
begrip. We maken bij kwaadaardige tumoren in de lever 

onderscheid tussen primaire leverkanker (hepatocellulair carcinoom) en secundaire leverkanker 
(uitzaaiingen in de lever, ofwel levermetastasen). 
 
Primaire leverkanker (hepatocellulair carcinoom) 
De kwaadaardige tumor(en) ontstaat(n) uit de cellen van het leverweefsel zelf. Door een 
ongecontroleerde groei in de lever wordt het normaal functionerend leverweefsel overwoekerd 
waardoor de lever op den duur niet meer naar behoren kan functioneren. In Nederland worden 
jaarlijks ongeveer 250 nieuwe gevallen van primaire leverkanker ontdekt, waarvan 65% bij 
mannen en 35% bij vrouwen, meestal boven de 70 jaar. Het betreft een zeldzame aandoening 

waarvoor behandeling in gespecialiseerde centra is vereist omwille van concentratie van kennis en 
kunde. De prognose is meestal niet zo goed maar uiteraard afhankelijk van het stadium
(uitgebreidheid) op het moment van diagnose, alsmede de kwaliteit van het resterend 
leverweefsel. N.B.: Deze aandoening wordt verder niet besproken in deze aflevering. 
 

Al het bloed dat wordt afgevoerd vanuit het maagdarmstelsel passeert 

eerst via de poortader de lever 
 

Dit verklaart het feit dat de lever meestal het eerste orgaan is waar 

zich uitzaaiingen (metastasen) voordoen 
 
Secundaire leverkanker (uitzaaiingen in de lever ofwel levermetastasen) 

In deze situatie gaat het over uitzaaiingen in de lever van kwaadaardige tumoren 
die elders in het lichaam zijn ontstaan, bijvoorbeeld in het maagdarmstelsel of de 
borstklier. Indien een kankergezwel ontstaat in maag of darm kunnen cellen 
losraken en zich via de lymfe [Redactie: het lymfatisch stelsel is een apart 
vatenstelsel waardoor kleurloos weefselvocht loopt] of het bloed verspreiden in 
het lichaam om elders in lymfeklieren of andere organen (bijvoorbeeld lever, 
long, hersenen, bot, enz.) wederom uit te groeien tot kwaadaardige gezwellen. 
Men spreekt in dit geval over 'uitzaaiingen' ofwel metastasen. 
 
Aangezien al het bloed dat wordt afgevoerd vanuit het maagdarmstelsel eerst de lever passeert via 
de poortader, verklaart dat het feit dat de lever meestal het eerste orgaan is waar zich metastasen 
voordoen. In ruim 30-40% van de gevallen is de lever de enige plaats waar zich aantoonbare 
metastasen openbaren. Op het moment van het stellen van de diagnose maag- of darmkanker 

heeft ongeveer 20-25% reeds aantoonbare levermetastasen. 
Ongeveer 40–50% van de patiënten zal waarschijnlijk levermetastasen ontwikkelen binnen de 
eerste 3 jaar na de darmoperatie. 
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Anderzijds zullen uitzaaiingen vanuit een darmkanker via de lymfe in eerste instantie de 
plaatselijke lymfeklieren aantasten om vervolgens verder te verspreiden via verder weg gelegen 

lymfeklieren naar andere delen van het lichaam. Het overgrote deel van kwaadaardige gezwellen in 
de lever wordt veroorzaakt door uitzaaiingen van tumoren die elders in het lichaam zijn ontstaan. 
In de volksmond wordt dan gesproken over 'leverkanker'. De meeste levermetastasen worden 
veroorzaakt door tumoren van het maagdarmstelsel. 
 
Wat voor klachten kan men hiervan ondervinden? 
In het begin zijn er vaak geen klachten omdat de lever voldoende restcapaciteit heeft om zijn 
functies uit te voeren. Na verloop van tijd kunnen klachten ontstaan. De klachten zijn vaak niet 
specifiek en kunnen bestaan uit vage pijnklachten of een onbestendig gevoel in de bovenbuik, 
gewichtsverlies, verminderde eetlust, vermoeidheid, geelzucht (icterus), enz. 
 
Aanvullend onderzoek 
In aanmerking genomen dat de oorspronkelijke tumor bekend is of in een eerder stadium reeds is 
verwijderd, zal het aanvullend onderzoek met name worden verricht om -na bevestiging van het 
feit dat er inderdaad sprake is van een levermetastase- de plaats en het aantal levermetastasen in 
kaart te brengen, zodat kan worden vastgesteld of en wat voor behandeling er nog mogelijk is. 
 
Lichamelijk en inwendig onderzoek 
De arts bevoelt de buik om vast te stellen of er reeds sprake is van een afwijkende volumetoename 
van de lever. Tevens kan de arts een indruk krijgen van het feit of er sprake is van vochtophoping 

in de buik (ascites), hetgeen kan duiden op uitzaaiingen in de buikholte of een sterk afwijkende 
leverfunctie. 
 
Bloedonderzoek 
Om vast te stellen in hoeverre de lever reeds belemmerd wordt in functie, door de aanwezigheid 
van metastasen/tumorweefsel worden functietesten uitgevoerd; de zogenaamde 'leverfuncties'. 

Hierbij worden gehaltes aan eiwitten (stolling en albumine), bilirubine en enzymen (ASAT, ALAT, 
AF, GGT) in het bloed bepaald. Afwijkende uitslagen zeggen iets over de restfunctie van de lever. 
Daarnaast kan in het bloed het gehalte worden bepaald van de zogeheten 'tumormarkers'; dit zijn 
speciale stofjes die door de tumor zelf worden aangemaakt. 
Bij het hepatocellulair carcinoom is dat het alfa-foetoproteïne (AFP) en bij levermetastasen kan dat 
middels het bepalen van het CEA (Carcino Embryonaal Antigeen), wat bij sommige soorten 
levermetastasen (bijvoorbeeld afkomstig van het maagdarmstelsel) verhoogd kan zijn. 

 
[Redactie: 

Albumine is een belangrijk eiwitdeeltje in het 
bloedplasma 
Bilirubine is een gele stof die voornamelijk vrijkomt 

bij de afbraak van oude rode bloedcellen 
Enzymen zijn eiwitten die bepaalde reacties 

versnellen, ze functioneren als katalysator. Ze maken 
chemische reacties in of buiten cellen mogelijk of 
versnellen deze zonder daarbij zelf opgebruikt te 
worden en zonder zelf van samenstelling te 
veranderen 
Hoe hoger de concentratie Alfa-foetoproteïne (AFP), hoe 

meer kankercellen aanwezig zijn. Daardoor is deze 
tumormarker zeer geschikt om het effect op de behandeling 
van leverkanker die in de lever zelf begonnen is te volgen 
Bij leveruitzaaiingen van tumoren afkomstig van het 

maagdarmstelsel (die je dus eigenlijk geen 
leverkanker moet noemen) is het niveau van Carcino 
Embryonaal Antigeen (CEA) verhoogd en is dit een 
belangrijke tumormarker] 
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Echografie van de lever 
Een eenvoudig pijnloos onderzoek waarbij een kleine zender/ontvanger op de buik wordt geplaatst 

nadat de buikhuid is ingesmeerd met gel. De zender zendt hoogfrequente geluidsgolven uit die 
worden weerkaatst door de weefsels. De weerkaatste geluidsgolven worden door de ontvanger 
opgevangen en omgezet in een afbeelding welke de arts op een schermpje kan aflezen. Middels dit 
onderzoek kunnen vrij eenvoudig afwijkingen in o.a. de lever worden aangetoond. 
Levermetastasen hebben meestal een typisch patroon. In eerste instantie zal men nader onderzoek 
verrichten met een CT/MRI en/of PET-scan, zie hieronder. 
 
Eventueel een punctie 
Aangezien tijdens een punctie de kans bestaat dat er tumorcellen worden verplaatst die de 
prognose mogelijkerwijs in negatieve zin beïnvloeden, wordt alleen bij blijvende twijfel een gerichte 
punctie verricht waarbij cellen worden opgezogen voor onderzoek. Tijdens een punctie schuift de 
radioloog onder plaatselijke verdoving een lange dunne naald tussen de ribben aan de rechterkant 
in de lever tot in de afwijking. De plaats van de naaldtip wordt gecontroleerd door de Echo. Zodra 
de naald in de afwijking zit worden cellen opgezogen voor microscopisch onderzoek. 
 
NB: Indien u bloedverdunners gebruikt moet u dat melden aan de arts omdat u dan in de meeste 
gevallen het advies krijgt om enkele dagen voorafgaand aan de punctie te stoppen met deze 
medicijnen. In verband met een (gering) risico op een nabloeding verblijft u na een punctie 
meestal enkele uren op de dagbehandeling om de bloeddruk en pols te controleren voordat u weer 
naar huis mag. De arts zal u hierover nader kunnen informeren. 

 
CT-scan van de lever 
Met behulp van een computer (in combinatie met 
contrastvloeistof via een infuus) worden röntgenopnames 
bewerkt tot een speciaal beeld. De plaatjes die ontstaan zijn 
dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam. 

Door deze plaatjes verder te bewerken met de computer 
kunnen ook driedimensionale beelden worden gemaakt 
waardoor een goed ruimtelijk inzicht wordt verkregen. 
Verdachte afwijkingen op de Echo kunnen zo nader in beeld 
worden gebracht om te onderzoeken of het hier inderdaad 
om levermetastasen gaat (richting bruine pijl op de foto). 
 

MRI 
Met de computer worden foto's gemaakt, met behulp van elektromagnetische golven. Er kan op 
verschillende manieren een doorsnede door het menselijk lichaam worden gemaakt. 
 
PET-scan 
Door middel van dit radioactief onderzoek kunnen eveneens afbeeldingen worden gemaakt van het 

menselijk lichaam. Ter voorbereiding krijgt u een injectie met een kleine hoeveelheid radioactief 
suiker in een bloedvat van een arm. Deze suiker stroomt door het hele lichaam en concentreert 
zich vervolgens op de plaats waar cellen zitten die veel suiker gebruiken. Doordat met name 
kankercellen een verhoogde stofwisseling hebben en dus veel suiker gebruiken kunnen met een 
PET-scan kankercellen goed 
zichtbaar gemaakt worden. Kleine 
afwijkingen (minder dan 1 cm) 
kunnen echter niet betrouwbaar 
worden aangetoond. Het onderzoek 
wordt in deze situatie met name 
gebruikt om uit te sluiten dat er 
zich elders in het lichaam 
uitzaaiingen bevinden. Dit laatste 

kan bepalend zijn vooraleer men 
kan besluiten om u in aanmerking 
te laten komen voor leverchirurgie. 
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Ervaringsverhaal 
Door: Henk Lamers 
 

Als ik samen met mijn Anne door de stad loop worden we wel eens 
aangesproken door iemand die mij kent. Dan vraagt diegene aan 
Anne hoe het met mij gaat en Anne antwoordt: "Nou hij staat hier 
naast me, vraag het zelf aan hem". 
Er is nog zoveel onbegrip bij de mensen om met een persoon met 

een visuele handicap om te gaan. 
 

Ik ben geboren als 3de kind in een gezin met 4 kinderen. Op mijn 2de jaar 
kwamen ze erachter dat ik retinoblastoom (netvlieskanker) had, mijn 

rechteroog hebben ze nog kunnen redden en mijn linkeroog is toen verwijderd. Ik had ook nog een 
krom linkerbeen, een gevolg van de 'Ziekte van Von Recklinghausen'. Hierdoor verloor ik dit been 
op mijn 12de jaar. 
 

Een retinoblastoom is een kwaadaardige tumor uitgaande van het netvlies. Bij een 
klein aantal kinderen met deze tumor is er sprake van een genafwijking, in dat geval 
is het erfelijk en komt het voor in de familie van één van de ouders. 

 
De Ziekte van Von Recklinghausen wordt tegenwoordig 'Neurofibromatose' genoemd. Het is 
een niet te genezen, aangeboren erfelijke aandoening die veroorzaakt wordt door een 
verandering in het genetisch materiaal. Hierdoor ontbreekt een bepaald eiwit 
(neurofibromine) en dit kan het ontstaan van vele (meestal goedaardige) zachte tumoren 
tot gevolg hebben. Deze groeien uit zenuwweefsel en zitten in de zenuwbanen. Als de ziekte 
ernstig is kan het misvorming met zich meebrengen. In een enkel geval worden de tumoren 
kwaadaardig. 

 

In 1979 ben ik getrouwd met Anne-Marie. We hebben geen kinderen. Dat komt doordat ik die 
erfelijke ziektes heb en de kans erg groot is dat kinderen dat dan ook zouden krijgen. 
 
In 1992 kreeg ik de Ziekte van Crohn waardoor ik ruim 12 weken in het ziekenhuis heb gelegen. 
Later, in 1999, kreeg ik klachten aan mijn rechteroog want de retinablastoom stak de kop weer op. 
Ik kreeg steeds meer hoofdpijn en ging langzaamaan minder zien. Vanaf een bepaalde tijd zag ik 

nog maar ongeveer 10%. In 2002 zag ik bijna niks meer, ik moest toen zware medicijnen slikken. 
De oogarts zei tegen mij: "Je kunt 2 dingen doen; òf je blijft die medicijnen slikken met een erg 
grote kans dat je in een rolstoel terechtkomt èn je wordt toch blind, òf je stopt met die medicijnen, 
we halen het oog eruit en je blijft lopen". De keus was voor mij niet zo moeilijk en op 5 december 
2002 hebben ze het oog eruit gehaald. In die tijd had ik al een geleidehond, Odette. Haar heb ik 
helaas maar 4 jaar mogen houden want ze werd afgekeurd. Daarna kwam Julie en haar heb ik nog 
steeds trouw aan mijn zijde! 

Ik werkte in de electro-montage en in 2006 werd ik totaal afgekeurd voor mijn werk. 
 
De Ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van het maagdarmstelsel. Door de 
ontstekingen kunnen de darmen vernauwd of zelfs afgesloten raken, in het ergste geval 
moet er geopereerd worden. De ontsteking zit vaak in de overgang van de dunne naar de 
dikke darm. 

 
Mijn GIST-verhaal begon in 2008. 
Ik kreeg erg veel last van buikpijn en een opgeblazen gevoel. Aangezien ik ook Crohn heb dacht de 
internist daaraan. Ik ben in september 2008 door de scan gegaan en toen bleken er hele grote 
tumoren te zitten waarvan ze aannamen dat het met Crohn te maken had. Aldus werd ik in oktober 
geopereerd, maar toen ik in november voor de uitslag bij mijn internist kwam zei hij dat ik GIST 
had. Aangezien hij geen GIST-specialist is stuurde hij mij door naar een internist die in hetzelfde 
ziekenhuis zat. In december bevestigde deze internist dat het inderdaad GIST was en hij legde 
precies uit wat dit inhield. Hij vertelde er wel bij dat mochten de tumoren nog groter worden hij me 
wel door zou sturen naar een arts die daar beter in gespecialiseerd was. 
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In februari 2009 ging ik weer door de scan en was er nog niks 
van groei te zien, 2 maanden later in april weer een scan en toen 

bleken de tumoren wel te groeien. De internist stuurde mij door 
naar Dr. Bosch in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen en zo 
hoorde ik in mei dat er vermoedelijk een operatie moest 
plaatsvinden, maar dat hij dit eerst nog zou bespreken met Prof. 
dr. Van der Graaf. Na enkele dagen belde hij mij al op dat hij mij 
graag wilde opereren. Op 1 juni heeft hij de tumoren bij de 
dunne darm, de ophanging van de dunne darm en de lever 

weggehaald en werd er een nieuwe ingang van de maag gemaakt. 
De bedoeling was dat ik 7 dagen opgenomen zou worden maar het werden 12 lange weken, omdat 
er telkens weer iets anders tussenkwam dat het ontslag tegenhield. 
Ik kreeg een 'lijn' net onder het sleutelbeen in het hoofdbloedvat en een maagsonde omdat ik 
teveel maagsappen had. Toen ik in augustus nog steeds dezelfde behandeling kreeg vroeg ik of dit 
misschien in het ziekenhuis in mijn woonplaats Tiel voortgezet kon worden. 
Na wat telefoontjes heen en weer, ben ik eind augustus overgeplaatst naar Ziekenhuis 
Rivierenland, vlakbij huis, wat ook heel fijn voor Anne-Marie was. 
 
Ik had nog steeds het lijntje onder mijn sleutelbeen en de maagsonde. In Tiel bleek na onderzoek 
dat ik een ontsteking had aan mijn buik, maag en twaalfvingerigedarm dus dat kwam er nog bij. Ik 
kreeg ook een griepaanval, in eerste instantie dachten ze dat het de Mexicaanse griep was, maar 
het bleek gelukkig een gewoon griepje te zijn. 

 
Een lijn, ofwel een 'centraal veneuze katheter', is een kunststof slangetje dat in een 
bloedvat (ader ofwel 'vene') wordt ingebracht. Dit wordt gedaan bij behandelingen waarbij 
langdurig medicijnen via de bloedbaan toegediend moeten worden. Het kan ook gebruikt 
worden voor het toedienen van intraveneuze voeding. 

 

De GIST bleek een 'wildtype' te zijn, dat komt blijkbaar vaker voor bij patiënten die ook 
'Recklinghausen' hebben, hoorde ik van Prof. Van der Graaf. 
In november 2009 moest ik weer bij haar op controle komen en ze wilde met spoed een PET-scan 
laten maken en dat gebeurde al in december. Op 18 december kreeg ik de uitslag te horen, ze 
vertelde mij dat de tumoren weer ruim 1 centimeter waren gegroeid en daarom moest ik een 
andere scan laten maken en wel op 28 december. Daarvan kreeg ik heel snel, op 30 december, de 
uitslag: "U moet meteen met Sutent beginnen". 

Ik moest 37,5 mg Sutent per dag gaan slikken èn 140 mg morfine; gelukkig had ik geen last van 
de bijwerkingen. Toen ik in februari 2010 weer bij Prof. Van der Graaf kwam, liet ze weer een scan 
maken en bleken de tumoren met ruim 2 centimeter gegroeid te zijn. Ik moest stoppen met de 
Sutent en na een week pauze met Glivec beginnen. De morfine moest ik verhogen naar 160 mg per 
dag. 
 

Een lang verhaal over mijn nare ziektes, maar ik doe ook nog hele leuke dingen! Ik ga een aantal 
dagen per week naar de 'Dagbesteding', hier doe ik allerlei handwerkklussen met hout, zoals 
lectuurbakjes maken en kinderstoeltjes in elkaar zetten. Thuis werk ik graag met hout of met 
speksteen, een zachte steensoort die gemakkelijk te bewerken is. 
 
Toen ik erg slecht ging zien ben ik naar een revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden 
gegaan, 'Het Loo Erf' te Apeldoorn. Daar verbleef ik dan van maandag tot en met vrijdag. Ik leerde 
daar het gewone dagelijkse leven weer op te pakken, zoals koken, strijken enz. Ook omgaan met 
je handicap, computeren en met een taststok lopen. Het vinden van een nieuwe hobby, zoals in 
mijn geval speksteen- en houtbewerking. Daarna kon ik een beroepsrevalidatie doen om aan werk 
te komen maar dat heb ik niet gedaan. De revalidatie duurde ongeveer 18 weken en ik moest een 
eigen bijdrage betalen voor de weken dat ik er was. 
 

Ik speel heel graag een partijtje 'snowdownen', dat is een sport voor blinden en 
slechtzienden. Tijdens mijn revalidatieperiode heb ik hiermee kennis gemaakt en ik 
kreeg er veel plezier in. 
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Je kunt het vergelijken met een tafeltennisspel. We spelen op een tafel van 3,65 x 1,25 
en om de tafel zit een hoge rand van 25 cm. In het midden zit een plank over de tafel 
waar de bal, een soort tennisbal van hard plastic, onderdoor moet. Aan de korte kant 
zitten aan weerszijden 2 gaten met een netje eronder. De bedoeling is dat je probeert 
met behulp van een slagbatje de bal bij de tegenstander in het doel te slaan. Iedere 

speler heeft een beschermende handschoen aan voor het geval je de bal hard tegen je 
hand zou krijgen, want zo'n balletje kan wel met zo'n 100 km per uur komen aanknallen. 
Ook draagt iedereen een donkere skibril waardoor je echt helemaal niks kunt zien. Om te 
kunnen horen waar de bal is, is deze gevuld met rinkelende kogeltjes. Het is echt een 
mooie sport om te doen en we spelen ook in competitieverband; ik speel in de 2de klasse! 
 
Naschrift van Henk 
Halverwege vorige maand (juni) werd er weer een scan gemaakt. 
De uitslag viel erg tegen. Prof. Van der Graaf vertelde mij dat ik met de Glivec moest stoppen want 
de tumoren waren weer gegroeid. Ze kon niet zeggen hoe lang ik nog kan leven. Voor de 
vermoeidheid en het opgeblazen gevoel mag ik een lage dosis Prednison slikken. Over 2 à 3 
maanden wordt er weer een scan gemaakt om te kijken of de tumoren in de tussentijd weer verder 
gegroeid zijn of hopelijk niet. 

 
Het is een keiharde waarheid die ik moest horen. 
Toch probeer ik er nog wat van te maken, zolang ik dit nog kan. 
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Controle Leden/Donateursbestand 
 
Een derde van de mensen die bij ons staan 
ingeschreven als lid/donateur hebben òf het gedrukte 
formulier (diegenen waar wij alleen een postadres van 
hebben), òf de link naar het online vragenformulier 
(diegenen waar wij een E-mailadres van hebben) 
ingevuld. 

 
Onze hartelijke dank hiervoor! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het werk en de voorlichting van de Contactgroep GIST Nederland - België is essentieel in de strijd 
tegen GIST. Uw steun als lid of donateur is onmisbaar voor dit belangrijke werk. 
 
Wij willen dit werk graag voortzetten en daarvoor hebben wij ook uw financiële steun nodig. Het 
blijkt dat velen van u het contributiebedrag van minstens € 10,= per jaar trouw betalen, maar ook 
dat velen aan deze eenvoudige verplichting niet voldoen... 
 

Bent u wel altijd op tijd met uw betaling dan bedanken wij u bij deze hiervoor! 
Weet u meteen al dat u vergeten bent te betalen? Maak dit dan direct in orde en schrijf uw bijdrage 
over aan ING-bankrekeningnummer 9677464, t.n.v. Stichting Contactgroep GIST, onder 
vermelding van uw naam en adres. 

Tip: Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar vergoeding van de € 10,= contributie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Niets ontvangen? Meer informatie? Mail naar Penningmeester gonny.panis@contactgroepgist.nl 
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Heeft u een brief+formulier per TNT-

post ontvangen en nog niet ingevuld? 

 
Doe het vandaag nog! 

En post het formulier daarna in de 

bijgaande envelop. 

Heeft u de link naar de Online 

Vragenlijst per E-mail ontvangen 

maar nog niet aangeklikt en ingevuld? 
 

Doe het vandaag nog!  

òf 

 De hoogte van de subsidie die wij toegekend krijgen van KWF 

 Kankerbestrijding hangt af van het aantal betalende leden. 

 De Penningmeester is al bezig met het 

 verwerken van de nieuwe gegevens 
 die we tot nu toe ontvangen hebben 
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Fietsen is gezond 
Het verslag van een gevallen vrouw 

 
Door: Ellen van Arem de Haas 

 
Vroeger was ik gek op wielrennen en dan vooral -als 
Nederlandse- op Belgische renners. Vraag me niet waarom de 

kannibaal Eddy Merckx. Lucien van Impe was beter te begrijpen want hij had een leuk 
koppie. Plakboeken vol had ik van die 2 wielergoden. Zelf kon ik heel goed keihard 
fietsen maar dan over een korte afstand. Daarna viel ik voor dood neer. Buurtmakkertjes 
moesten mij gewoonweg optrekken en op m'n fiets douwen, anders bleef ik langs de 
kant van de weg verdwaasd voor me uitstaren. 
Ach en toen werd ik ouder en ging de wielerliefde over. Ik ging later nog wel voor een 
Vlaamse baas werken die in zijn vrije tijd graag op zijn lichtgewichtfietsje peddelde. Hij 
nam me eens mee naar een cafeetje dat hij geregeld aandeed en daar dronk ik natuurlijk 
een goed glas Westmalle-met-grenadine. 
 
Via de ledenmailkring kwam de uitnodiging van onze Belgische Voorzitter Kris, om op zondag 16 
mei 2010 de binnenkomst in Antwerpen mee te maken van de eerste '1000 km tegen Kanker'. 
Lotgenoot Luc Castelein zou met zijn rennersploeg een ware prestatie gaan verrichten. 
Een echt Vlaams verzoek heeft nog altijd een onweerstaanbaar effect op mij en daar stonden we 

dan, op de Grote Markt, met een stel enthousiastelingen. De Vlaamse versie van onze 
Contactgroep heeft een 3-tal prominente dames: Adinda, Lief en Wie. Werkelijk onmisbaar voor 
een supersfeer. Zij gaan onverschrokken op wankele stoelen staan gebaren, middenop de 
wiebelige kasseien en dat allemaal om de aandacht voor de GIST-banieren te trekken. Die 
langwerpige vlaggen was Lief de week ervoor zeer gemotiveerd helemaal in Amersfoort gaan halen, 
geweldig! De cameraploeg was echter meer gecharmeerd van het podium waarop de nodige 

notabelen hun praatje hielden. 
 
Kris had van thuis een koelbox meegenomen en schonk voor 
iedereen wat verfrissends in, terwijl Helmer foto's van het 
marktplein maakte. Adinda, onze vakkundige bergbeklimster, 
had de dag vantevoren in een sportzaal haar enkel verstuikt, 
bij het afspringen van een oefenklimwand. Vlakbij ons stond 

een tentje waar een stel fysiotherapeuten een beetje verveeld 
voor zich uit stonden te staren, er was immers nog lang geen 
stoet wielrenners met verzuurde dijen in aantocht. Een 
onvervaarde bergbeklimster schat zo'n situatie snel in en 
zorgt dat zulke professionelen zich alsnog nuttig kunnen 
maken. Aldus geschiedde (zie foto). 

 
Toen Luc in aantocht was, vlogen wij vrouwen direct naar de 
zijkanten van het plein om hangend over de dranghekken te 
juichen en te klappen. Wat waren we trots! Na de huldiging 
trokken wij met z'n allen via allerlei Charles Dickensachtige 
steegjes en binnenpleintjes naar een restaurant, alwaar wij 
samen met de wielrenners en hun lieflijke aanhang genoten 
van een heerlijke avond en maaltijd. Ook de rekening werd 
met z'n allen gedeeld. Ik had de hele tijd op één glas 
Westmalle-zonder-grenadine gedaan en meende toch even naar het toilet te moeten gaan voordat 
we de lange weg naar huis zouden rijden. Nu is het in België vaak zo dat de toiletten zich in de 
kelder of ergens boven bevinden. Geen idee hoe dat komt. Misschien vinden ze het niet smakelijk 
op dezelfde vloer of menen ze dat de mensen van het trappenklimmen c.q. –dalen weer honger 

krijgen en extra gaan bestellen. Dat kan ook een typisch Hollandse gedachte zijn, al ben ik geboren 
Brabantse. Toen ik even later weer de trap af wilde gaan, schatte ik bovenaan in hoe ik dat zou 
doen want het was een vrij gladde houten trap met in het midden uitgesleten tredes. Behoedzaam 
daalde ik vervolgens af om ruim voor de bocht ineens te gaan slippen. 
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vakkundig aangelegd verbandje 



13 

 

Nieuwsbrief juli 2010 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

Luc verwelkomd door Lief 

De 5 wielermeisjes: Ellen, Lief, 
Clarie (zoekplaatje), Adinda, Wie 

De vrouwen 

van wielrenners 
Johan en Luc: 

Ines en Mirose 

Mirose, Luc, Lief, Adinda, Kris 

En veel dank aan Novartis voor 
het (verplichte) startgeld van 
5.000 euro voor het goede 
doel. Het gehele bedrag is 
voor onderzoek naar kanker. 

<<<<<<< 
Maar... hoe kwam Luc toch aan 

die zeer toepasselijke 
<<<<<<<<<  handschoenen? 

Volgens een 

15e eeuwse 
sage heette 

Antwerpen:  
Handwerpen 
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Snel schoot het door m'n hoofd dat ik weliswaar gecharmeerd ben van Vlamingen maar niet van 
ziekenhuizen. Ik hield mijn hoofd kranig omhoog, vastbesloten om niet in coma te gaan stuiteren. 

Ving behendig en vol tromgeroffel met mijn ruggewervels alle tredes op. Door de bocht kwam ik 
snel tot ligstand. Toegesnelde tafelgenoten en bediening kwamen geschrokken op mij af. Behalve 
Helmer, hij dacht dat de bediening lawaai maakte, deden ze de halve avond al. Nog één glorieus 
moment: ik werd behoedzaam omhoog geholpen door held Luc, om vervolgens sukkelig op een 
stoel langzaam en houterig neer te dalen, van ploffen kon voorlopig geen sprake meer zijn. 

 
Dan vraagt een Vlaamse vriendin: "Wil je ijs, ijs is 
goed voor je" en ik denk, voor zover mijn brein nog 
functioneren kan, "Heb m'n buik al vol van hier, wat 
moet ik nog met ijs", maar zeg na haar aanhouden 
braaf "Ja hoor... als jij denkt dat ijs helpt". Wordt 
direct op mijn antwoord zonder pardon aan mijn kleren 
gesjort, de hele handel omhoog. Gelukkig slechts de 
rugzijde. Daar zit Ellen, respectabel Redacteur, in haar 
blote ruggegraat met alle ogen op haar gericht. De 
garçon komt met een frommelige theedoek op zijn 
twee handen aangelopen en voordat ik besef wat er 
gebeurt wordt er ijs op mijn flink gekneusde 
ruggewervels gewreven. Owww, mijn rug wil in reactie 
recht maar dat gaat niet. Iedereen is zo lief voor me 

en zo neem ik, met een achterzijde waarop je 
inmiddels (zou ik kunnen liggen) kon schaatsen, 
afscheid van het wielergezelschap, van Dick en Clarie. 
 
Ik kan niet 
meer goed 

herinneren 
hoe ik 
uiteindelijk bij 

de snel gehaalde auto van Kris gekomen ben (onze eigen 
auto stond erg ver weg geparkeerd, gratis jaja), maar het 
was dankzij Helmer en het 3-tal prominente dames. Zij zijn 
voor geen kleintje vervaard, ook niet voor een gevallen 

vrouw. 
 
Later thuis, toen ik wekenlang verplicht op bed moest 
vertoeven (iets anders was niet mogelijk), werd mij door 
een oud-Heilsoldaat aangeboden dat hij, beroepsmatig 
gespecialiseerd in het oprapen van gevallen vrouwen, mij 

ter dienste wilde zijn. Ik heb dit geweigerd, al verzekerde 
hij mij dat ik niet verplicht was een Strijdkreet te kopen. 
In plaats daarvan slikte ik trouw mijn door de huisarts 
voorgeschreven opiaat + paracetamol, paracetamollen en 
paracetamollekes. Ik kijk nu heel anders naar papavers. 
Helaas het spul is op, het leven gaat door, al zij het met 
nog altijd erg pijnlijke knoken. 
 
Wat je toch allemaal over moet hebben voor een 
goed verhaal in de Nieuwsbrief. En alles vrijwillig 
natuurlijk. Op de barricaden voor de Contactgroep! 
Wapperende banieren! Op de fysiotafel! 
Ik kon niet bij Adinda achterblijven en maakte dit 

goed met een roetsjjjj over de trap. Allez zeg! 
En totaal geen spijt van Antwerpen en nogmaals 
Luc: CHAPEAU ! 

Nieuwsbrief juli 2010 Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

De kleintjes verplicht voor de groten duwen 

Voorgrond: Lief, Adinda, Dick, Clarie, Wie 
Achtergrond: Ellen, Kris, Helmer 

Spontaan vreugdedansje van Wie en Kris 
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Stichting Care for Cancer met informatie- 
stand aanwezig op onze Contactdag 
 

Zaterdag 2 oktober a.s. te Renswoude 
 
Stichting Care for Cancer wil mensen met kanker en hun directe 
omgeving persoonlijk begeleiden en adviseren. Zij willen met je 

optrekken en je gesprekspartner zijn tijdens het ziekteproces en 
daarna. Waar nodig verwijzen zij door naar gespecialiseerde hulp. 
De care consultant helpt bij veel dilemma's die zich tijdens en na 
het ziekteproces voordoen. Care for Cancer werkt buiten de muren 
van het ziekenhuis. Het doel is het algehele welbevinden van de 
patiënt te vergroten. Een sterke mentale weerbaarheid draagt bij 
tot een goed verloop van de medische behandeling. En tot een 
soepeler reïntegratie en hervatting van uw normale leven. 
 

En dan is er die diagnose: kanker 
Opeens is alles anders. Je leven staat op z'n kop. Het wordt nooit meer zoals het was. Huisarts, 
specialisten, verpleegkundigen; iedereen ontfermt zich over je om de ziekte zo goed mogelijk te 
behandelen. Maar wie zorgt er voor de rest? Hoe moet het met thuis, de kinderen, je werk, jezelf? 
Begrijp ik goed wat de artsen zeggen? Overzie ik alle mogelijkheden wel, welke keuzes heb ik? En 
hoe pak ik uiteindelijk m'n dagelijks leven weer op? Voor al die vragen is er Care for Cancer. Een 
organisatie met alle deskundigheid in huis die je nodig kunt hebben om zaken zodanig te regelen 
dat je al je energie kunt richten op de behandeling. 
 
Care for Cancer beschikt over een team van ervaren oncologie-verpleegkundigen 
BIG-geregistreerd, en gespecialiseerd in psychosociale begeleiding, hebben zij ervaring met kanker 

in vele verschijningsvormen en hebben ze kennis van verwerkingsprocessen. Daardoor kunnen zij 
samen met je optrekken in alles wat je tegenkomt. Het care consult kan zelfs desgewenst bij jou 
thuis plaatsvinden. Er wordt daarna een adviesrapport opgesteld met suggesties voor eventuele 
ondersteuning door Care for Cancer. Alles in overleg met jou en natuurlijk ook je Zorgverzekeraar. 
 
Voorbeelden 

voorbereiding en begeleiding/ondersteuning tijdens huisarts– en specialistenbezoek 
advisering over een traject voor een second opinion 
advisering op het gebied van voeding, fysiotherapie, aanvullende psychologische begeleiding 
het organiseren van de zakelijke en materiële kanten van het ziekteproces 
het opstellen van een care plan (zorgplan) voor de patiënt en/of de omgeving. 

 
CARE FOR CANCER PILOT met 100 patiënten van het 

Catharinaziekenhuis te Eindhoven geslaagd 
Tussen 1 november 2007 en 1 maart 2009 boden de oncologen 
van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven bij wijze van proef 
honderd patiënten de mogelijkheid aan van begeleiding door een persoonlijke care consultant, een 
ervaren oncologisch-verpleegkundige die bij hen thuis kwam praten over de ziekte en de 
problemen waar zij tegenaan liepen. 

Met 79 cliënten is deze pilot geëvalueerd. Zij hebben het als positief ervaren om over hun leven 
naast de behandeling te praten. 
De betrokken specialisten waren van mening dat Care for Cancer, met name als aanvulling op de 
poliklinische zorg, de kwaliteit van de door het ziekenhuis geleverde zorg verbeterde. De oncologen 
in het Catharinaziekenhuis kunnen de ondersteuning van Care for Cancer aanbieden aan patiënten 
met kanker. Patiënten die bij Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) zijn verzekerd, krijgen Care for Cancer 
vergoed. 
 
Redactie: Een jaar later, in 2010 zijn er steeds meer Zorgverzekeraars die de Care for 
Cancer consulten vergoeden. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar. 
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New Horizons 18-19-20 juni 2010 
Door: Wie van Dun 
 

New Horizons 2010 - DAG 1 
 
Het was me het weekend wel. Op vrijdagochtend in alle 
vroegte opgestaan om 4 uur. Opgehaald om 4u45 en recht 
naar de luchthaven. Amper anderhalf uur vliegen, keurig op 
tijd vertrokken en om 8u45 stond ik op Oostenrijkse 
bodem. Als een koningin werd ik door een privé-chauffeur 
opgehaald en linea recta naar het 'Eventhotel Pyramide' 
gebracht. 
Voor mij bleek een kamer gereserveerd te zijn met een 
wand vol spiegelglas, ik staarde, zag een bekend gezicht en 

voelde mij direct thuis. 
Het hernieuwd weerzien van lotgenoten uit andere landen 
(o.a. Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, U.S.A.) was heel 
hartelijk. De Nederlandse delegatie (Jack Asselbergs, 
Ton Jansen en Ronald Postma) zou pas later aankomen. 
Nieuw was een 19-jarig meisje uit Schotland, patiënte sinds 
haar elfde. 

 
 

In een voorbereidende vergadering werd de essentie van GIST op een rijtje gezet, voornamelijk 
voor de nieuwkomers. Zoals GIST tot de sarcoma's behoort en amper 1% van alle kankers 
bedraagt, behoren de 99% andere kankers tot de carcinoma's. 
Per jaar komen er 6 tot 15 miljoen nieuwe patiënten wereldwijd bij. Een onderzoek op 
verkeersslachtoffers heeft echter aangetoond dat er micro-GISTen (héle kleintjes) gevonden zijn in 
de maag van 350.000 op 1.000.000 personen! Een ontstellend aantal, waarvan er slechts een klein 
deel een GIST ontwikkelt. 
 
Na de lunch begon het serieuze werk. De eerste spreekster, Kristina Staley, vindt het zeer 
belangrijk om patiënten bij het onderzoek te betrekken omdat dit voordelen kan bieden, zowel voor 
de onderzoeker als voor de patiënt en zijn omgeving. De patiënten geven bijvoorbeeld aan wat ze 

willen en wanneer, en ze helpen met het zoeken naar aanvaardbare oplossingen voor ethische 
problemen die tijdens de trials naar boven komen. 
 
SPECIFIEKE UITDAGINGEN 
 
Hoe krijg je onderzoekers en patiënten om dezelfde tafel 

Overtuig de onderzoekers van het nut, meestal zijn ze bereid om samen te werken 
Geef de patiënten meer ondersteuning zodat zij de confrontatie kunnen aangaan. 

 
Nut van het betrekken van patiënten bij het onderzoek 
De arts beschikt over het dossier, maar er wordt niet genoeg over gepraat c.q. geluisterd naar de 
specifieke gevoelens van de patiënt en naar zijn of haar symptomen. 
 

Hoe doe je dat 
In de opleiding van artsen moet hier speciale aandacht aan gegeven worden 
We moeten zelf de firma's bezoeken en gezamenlijk vragen stellen! 

Het is aan de patiënten zèlf om hun specifieke symptomen ten gevolge van het gebruik van 
geneesmiddelen, in dit geval Glivec en Sutent, te melden. 
Hierdoor kan de kennis van symptomen verspreid worden onder de patiënten. 

 
Daarna volgden er voordrachten van patiëntenwerkgroepen uit verschillende landen: U.S.A., 
Duitsland, Italië, Zwitserland, Columbia, U.K. en Canada. 
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New Horizons 2010 - DAG 2 
 

Vermijden en voorkomen van 
resistentie tegen Glivec 
De volgende dag begon met een 
voordracht door een Amerikaanse 
onderzoeker, Dr. Jonathan Fletcher. 
Een heel belangrijk onderdeel: het 
vermijden en voorkomen van 
resistentie tegen Glivec. 
 
Bepaalde anti-kankermiddelen kunnen 
het ontstaan van andere kankers in de 
hand werken. Hij vergeleek het met 
sigarettenrook wat niet alleen de 
aanleiding kan vormen tot longkanker 
maar ook andere kankers kan 

veroorzaken. De mogelijke gevolgen van het innemen van Glivec kunnen nog niet ingeschat 
worden omdat het nog te kort in gebruik is. En zelfs na een volledige resectie van een tumor 
bestaat er een grote kans dat er 'aangetaste cellen' overleven. 
 

Een groot deel van de patiënten neemt de medicijnen niet regelmatig in... 
 
Hoe moet resistentie behandeld worden 
Men moet zich afvragen of er progressie is en of het effectief een GIST is, of misschien een tumor 
van andere aard. De 'behandeltrouw', het gewetensvol innemen van geneesmiddelen, moet grondig 
nagegaan worden. Neemt de patiënt zijn pillen wel in, en regelmatig, op de gezette tijden? Als de 
patiënt het niet zo nauw neemt met het innemen van zijn medicijnen en daardoor de tumor niet 

constant bekogeld wordt met deze vernietigers, kan er resistentie gaan optreden. 
 
Wat zijn de symptomen 
Als de medicijnen niet aanslaan is het niet altijd nodig om onmiddellijk over te gaan tot een andere 
behandeling. Altijd moeten er eerst vragen gesteld worden over de symptomen en of de medicatie 
op gezette tijden wordt ingenomen. 

 
Na de lunch een nieuw concept: The Marketplace 
In de grote pyramide, een kolossale ruimte lijkend op 
een grote kas met tropische planten die meer dan 15 
meter hoog reiken, stonden 8 tafels opgesteld waarop 
verschillende onderwerpen werden voorgesteld en 
uitgediept. Elke 20 minuten kon je doorschuiven naar 

het onderwerp dat je boeide. Mooi initiatief! 
Ondertussen speelde Nederland op het WK tegen Japan, 
een slechte match maar wel gelukkig gewonnen. Helma, 
de vertegenwoordigster van Novartis, liep te pronken in 
een oranje T-shirt met haar naam en 'nr. 1' erop. 
Andere deelnemers leken het niet te begrijpen, logisch... 

die oranjegekte kom je alleen in Nederland tegen! 
 
's Avonds reden we met 4 autobussen naar een 
restaurant, een oude wijnmakerij waar we getrakteerd 
werden op een lekker buffet, muzikaal begeleid met een 
akkordeon en een viool. Die mannen hadden een heel 
groot repertoire; ze liepen naar elke tafel en speelden 
liedjes uit het land van herkomst. Voor Nederland was 
dat 'Tulpen uit Amsterdam', wat bijna iedereen 
meebrulde. Een heerlijke sfeer! 
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New Horizons 2010 - DAG 3 
 

Op de laatste dag werd er gesproken over GIST-research en de moeilijkheden die daarbij optreden, 
door de eerder genoemde Dr. Fletcher, een autoriteit op dit gebied. 
Er zijn heel wat veelbelovende moleculaire doelwitten bij GIST. Zo zijn er PI3-K eiwitten die de 
GIST-cellen helpen te overleven, maar ze zijn ook belangrijk voor gezonde cellen. Meer onderzoek 
is nodig om de beste geneesmiddelen en gecombineerde medicaties te kunnen ontdekken. Om dit 
doel te bereiken is internationale samenwerking nodig. 
 
Een Amerikaanse verpleegster die GIST-patiënten begeleidt vertelde over het optimale gebruik van 
geneesmiddelen, met het oog op het voorkomen van interacties tussen de verschillende 
geneesmiddelen. 
Een Portugese psychiater over het ondersteunen van een patiënt als vertegenwoordiger van een 
hulpgroep. Zij geeft opleiding aan groepen gericht op patiëntenhulp. 
 
Het laatste deeltje hebben we moeten missen, namelijk de prijsuitreiking voor de beste poster. 
Iedereen kan een poster ontwerpen waarover de deelnemers hun voorkeur kunnen uitspreken. 
Dit jaar hebben we massaal gestemd op een mooi ontwerp van ons jongste aanwezige lid: Stacey 
uit Schotland. En ja hoor, zij is met de prijs gaan lopen. Welke? Weet ik niet en zij trouwens ook 
niet op dat ogenblik. De bus die ons naar de luchthaven voerde vertrok bij de trekking. 
Maar wie zat er te wachten op een tussenvlucht naar Brussel? Stacey! Ik wenste haar proficiat 
maar zij viel haast uit de lucht, ze wist er niets van!. Ze was nog vroeger opgehaald (waarom?) 

voor... hetzelfde toestel als de mijne. De terugvlucht was met een Oostenrijks toestel. Ik was 
aangenaam verrast dat we een broodje en drank naar keuze kregen terwijl bij de heenvlucht door 
Brussels Airlines alleen tegen betaling gegeten of gedronken kon worden. 
Het waren drukbezette dagen met veel informatie en informele gesprekken met lotgenoten van 
over de hele wereld. Dank u wel Novartis dat we de kans kregen om dit te mogen beleven! 
 

 

Column: Vraag en antwoord 

Door: Elena van den Boer 
 
Het kan aan de hitte liggen, of het is domweg gebrek aan 
inspiratie. Hoewel ik weiger het laatste te bevestigen. Ik hou 

een lijstje bij van interessante zaken, voor als ik een goed 
onderwerp nodig heb. Gebruik het zelden. Misschien kan de 
lezer dit keer voor mij kiezen, ik weet het echt even niet. 
Hieronder een selectie uit de nieuwsslogans die ik verzamel. Ik 
maak je aldus een beetje deelgenoot van mijn gedachtengang. 
Let wel: het is geen garantie voor mijn geestelijke gesteldheid. 

 
01 juli Sinaasappels goed voor het moraal Oranje Tompouces maken voor vrijdag 2 juli 
30 juni Patiënt waardeert stop-met-roken-advies En start direct met kettingdrinken 
29 juni Gel laat gaatjes in tanden dichtgroeien Geldt dit ook voor mijn geheugen? 
29 juni Vooral hoogopgeleide singles bereid tot social freezing Laat de eitjes loskomen 
29 juni Obesitas niet persé gevaarlijk Zolang ze niet op me gaan zitten niet nee 
29 juni Warme zomernachten slecht voor humeur Leg het winterdekbed nou eens weg 

29 juni Electronisch Patiëntendossier uitgesteld We vertellen het nòg wel een keertje 
23 juni Verplicht Eigen Risico drukt zorgkosten nauwelijks Duh 
23 juni Depressievrij door internettherapie Ik bèn online en ben (nog) niet depressief 
22 juni Kind met kanker kan volwassen keuzes maken  - - - 
21 juni Meer medicijnen voor armsten En het gaat hier niet om verlopen medicijnen! 
21 juni Thee of koffie verlaagt kans op hartziekte Vooral dorst, tenzij je suiker toevoegt 

18 juni Patiënten niet genoeg beschermd tegen bijwerking pijnstillers Markt! 
16 juni Voorlichtingscampagne apothekers van start Over hoe lever ik Glivec op tijd!? 
16 juni Vergoeding psychoanalyse uit basispakket Is hier wel goed over nagedacht? 
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Door: Gert-Jan Govers 
 

Gist 
Gisteren 

Leven met GIST 

Leven naast GIST 
 
"Hoe voelt het om naast 
een 'GISTer' te leven?" 
Deze vraag wordt soms 
wel eens gesteld. Het 
antwoord is eenvoudig: 
Je moet wel en dat geldt 

natuurlijk ook voor de 
GISTer zèlf. De vraag 
begon bij ons een tijdje 
geleden te spelen. 
 
Bij mijn vrouw Marije was een 

tumor weggehaald die op een 
vrij lastige plek zat: tussen 
slokdarm, aorta en longen. 
Het was ook nog eens een 
grote tumor, dus werd er 
behoorlijk gesneden en 
gehakt. 
 
Volgens de specialisten betrof het voor 99% een cyste. Na een week kregen we te horen dat het 
een schwannoom was en dat was dat. Een paar maanden later werd er tijdens een controle wat 
geks gezien en een oplettend radioloog ging toen nog eens naar de tumor kijken en ja hoor, we 
kregen tijdens het gesprek met de internist te horen dat het hier een GIST betrof. 
Nu heb ik zelf ooit eens een gistende maag gehad, dat was wel pijnlijk maar kon niet echt zoveel 

kwaad. Daarom dacht ik 'Mooi dat is dan ook opgelost'. Helaas, het was duidelijk heel iets anders. 
Vooral de boodschap: "Bestralen heeft geen zin", daar schrokken wij wel van en het was niet 
operabel. 
 
Via het internet zijn we wat gaan neuzen en ook in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis kregen 
we info over het gebruik van Glivec. Marije reageerde heftig op de Glivec. De tumoren krompen 

spectaculair, maar er was echter een probleem: haar huid begaf het en dat was niet zo leuk. 
Overigens waren de tumoren zo klein geworden dat er weer geopereerd kon worden. 
In die periode waren we eigenlijk te druk bezig met 'verpleegkundige zaken' zoals huidverzorging, 
voorzichtig de lakens lostrekken van de huid, etc. Al snel werd dat een routine. Je leeft er mee en 
stopt in feite alle nare verwachtingen weg. Je leeft letterlijk van handeling naar handeling. De 
huidproblemen werden op een gegeven ogenblik onderdrukt met Prednison. Dat werkte goed en de 
Glivec kon daarom ook weer gebruikt worden. 

 
De controles werden wel steeds spannender; elke drie maanden. De chirurg had al aangegeven dat 
opereren eigenlijk niet zo'n goede behandelmethode was in Marije's geval. Na een controle met 
goed resultaat is het leven weer  'normaal'. Wel is het zo dat er toch roofbouw is gepleegd op het 
lichaam van Marije, waardoor haar conditie steeds minder wordt. 
Dit is vooral voor haar heel moeilijk. Ik vind het ook niet echt leuk want het geeft zonder meer 

beperkingen voor de vakantie, dagjes uit of bezoek, uit eten en al dat soort zaken. Waar we 
overigens wel van genieten is het feit dat Marije weer voorzichtig is gaan fietsen, afgelopen juni 
nog in Drenthe. 
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Wat eigenlijk ook vervelend is zijn de elke 3 maanden terugkerende spanningen. We raken wat 
sneller geprikkeld, ik krijg aften in mijn mond, kortom de spanning stijgt. Daarnaast is het 
opvallend dat ik bij een sentimentele film of stukje muziek al gauw wat druk op de traanklieren 
krijg, maar dat zal er wel bijhoren. 

 
We lezen wel eens van GISTers die de tijd nemen om schitterende reizen te maken. Als je dat kan 
is dat uiteraard fantastisch. Het lukt ons niet. Het is niet zo dat we in de put zitten of in een hoekje 
schuilen voor deze boze wereld. Wel denken we soms WAAROM, maar ja dat zal iedereen wel eens 
hebben. Marije heeft ervaring opgedaan in het 'aanwijsmanagement' en ik ben er redelijk aan 
gewend geraakt. Momenteel heeft Marije het druk met een 
vriendin die een paar tumoren in haar hoofd heeft en verder 
wat uitzaaiingen her en der. 
Dit vergt veel energie van Marije en ja, daar moet je dan 
ook mee leven. 
 
Eén van de 'problemen' waar ik dan wel eens tegen aanloop 
is het simpele feit dat je minder snel geneigd bent om het 

een en ander op de spits te drijven in een conflictsituatie (je 
gelijk halen of iets dergelijks). Het kan ook zijn dat dit aan 
de leeftijd ligt, wie weet. Het grootste probleem waar ik zelf 
mee kamp is het feit dat je eigenlijk totaal machteloos bent 
in deze situatie. 
 

Om terug te komen op de vraag hoe het leven is naast 
een GISTer?? Wel, vrij normaal maar toch van tijd tot 
tijd frustrerend en heel spannend. 
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Ontmoeting op zolder 
Een impressie van de Vlaamse Contactdag op 27 juni 2010 

 
Door: Ellen van Arem de Haas 
 
De Contactgroep GIST heeft in België niet zoveel leden als in Nederland, maar het is wel 
het meest hechte lotgenotenclubje dat ik ken. 
Het is waarschijnlijk het best te vergelijken met de bijzondere sfeer -waarover ik wel 
eens hoor vertellen- van de beginjaren van Life Raft Nederland, toen de GIST-pioniers 
onze (wat nu officieel heet) Stichting Contactgroep GIST opgericht hebben. 
Zij kwamen om beurten samen bij de leden thuis om te vergaderen, getuige diverse 
gezellige foto's aan de keukentafel of op een zomerdag buiten onder de zonneluifel. Ze 
waren als het ware een hele kleine familie. 
Nu, anno 2010, is het ledental uitgegroeid tot ongeveer 180 leden, met daarnaast een 
trouwe groep donateurs. Dat geeft een totaal andere sfeer, maar daarom niet minder; je 
kunt het gewoonweg niet met elkaar vergelijken. De jaarlijkse Nederlandse Contactdag 
vormt –naast de besloten ledenmailkring- dé kans om de contacten weer eens goed te 
verstevigen en we hopen dat er heel veel mensen zich gaan opgeven! 
 
Terug naar de titel van dit artikel, naar Zolder met een hoofdletter. De Vlaamse Contactdagen zijn 
kleinschalig en het budget is natuurlijk heel anders dan voor de Nederlandse Contactdag. Niettemin 

is het een heerlijk verwennen met aandacht, knuffels, een hoop pret en een heerlijk avondmaal. 
 
Helmer en ik reden het circuitterrein van Zolder op toen we de auto van Jack ineens achter ons 
ontwaardden. Het was exact 6 weken na mijn Antwerpse val van de trap en ik ondervind nog altijd 
de pijnlijke gevolgen daarvan. Er komt slechts zeer trage verbetering in. Heb totaal geen conditie 
meer maar had letterlijk de stoute schoenen en katoenen sokken aangetrokken, verbeten in mijn 
voornemen aan de boswandeling deel te nemen. De auto werd geparkeerd, de weg zinderde met 
een temperatuur van meer dan 30º en ditto helling, en daar stond Ellen te wankelen, leerde ze net 
lopen? 

 
En wat is dat toch met 
die Belgen, waarom toch 
altijd die trappen? 

Dit keer wel met veilige 
metalen strips op de 
hoeken en zo kwamen 
wij –dwars door het 
restaurant laverend– op 
het hoog gelegen 

buitenterras, uitkijkend 
over de verlaten, 
geblakerde racebaan. 
 

De rest van de 
deelnemers kwam al 
gauw aan: Adinda, Lief 

en Wie. 
Roger & Cecilia. 
Hubert & Lieve, dit keer 
de organisatoren van de 
wandeling. 

 
Helaas door omstandigheden geen Kris dit keer, dat was echt een gemis! 
Lieve had in de ochtend met het trainen van de hond hevig stekende pijn in een been opgelopen. 
In plaats van dat ik 2½ uur alleen zou achterblijven als de wandeltocht begon, mocht ik –heel lief!- 
met Lieve mee naar huis. 
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Samen liepen we naar de wagen in het bos. Ik onzeker op de flauwe helling alsof ik groene thee 
met een tic had gedronken. Lieve alsof haar been niet uit haar heup moest bewegen maar 

helemaal uit de nek moest komen. Wat een stel. En let wel, we kenden elkaar nog niet, alleen van 
een paar keer handenschudden. Daar zou snel verandering in komen. Er stond een vlot, kittig 
sportwagentje met open kap te wachten en ik verheugde mij al op het frisse gewapper van mijn 
haar en afgunstige blikken van andere weggebruikers. 
Helaas en amai... het bleek het speeltje van Hubert te zijn en wij stapten in de ervoor 
gestationeerde groene bus. Hoe stap je daarin? Tuurlijk, traptredes. Erin komen was te doen, eruit 
gaf een bliksemschichtvisioen van de zoveelste valpartij. 
Het ging allemaal goed. Zelfs de overdonderende begroeting van de Duitse pincher. Oei, ja, ze 
hebben een hond. In mijn enthousiasme over dit plotseling huisbezoek geheel vergeten. De hond 
echter vergat niet op te springen, te hijgen, te kijken met die waarom-vind-ge-een-hond-niet-lief 
blik en aai-me-nou-eens-dan-loop-ik-weer-weg. Lieve en ik bleken het goed met elkaar te kunnen 
vinden, het was toch ook voor ons nog een fijne middag. En ik heb een Hond geaaid. Met de veilige 
gedachte dat ze een tamme eekhoorn was, tenslotte springen die ook. De hond van Hubert & Lieve 
heeft diezelfde prachtig glanzendbruine kleur. En een stout staartje. En een ondeugende rugrol. Ja. 

 
Ondertussen 
vermaakten de 
wandelaars zich 
opperbest in het 
naaldbos. Blijkbaar 

hadden ze de hitte 
kunnen trotseren maar 
niet het lokkende pilsje 
op een terras ergens 
halverwege. Schande! 
Devoot doel van de 

tocht was de Kluis en 
Kapel van Onze-Lieve-
Vrouw-van-Loreto op de 
Bolderberg. 
De kluizenaar zèlf gaf 
niet thuis, die man had 
het zo druk gekregen 

vanwege het groeiend toerisme dat hij zichzelf haast geen kluizenaar meer kon noemen, maar 
voortdurend mensenmassa's moest rondleiden. Hubert had dat voorzien en had vantevoren aan 
ieder van ons een foldertje uitgedeeld. Met dat papiertje moet ik het doen en met de foto's. 
 
Later voegden 
Lieve en ik ons 

weer bij het 
afkoelend 
gezelschap in 
'De Pits' bovenop 
de heuvel, met 
een glas frisse 
witte wijn en 
aansluitend een 
groot bord 
avondeten voor 
onze neus. 
Helmer en ik een 
lap dampend, 

onbestendig vlees 
(spareribs?) met 
1 dotje tuinkers. 
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Jack en de Belgen met de hele Zolderse moestuin op de borden. 
Een aantal dames had al gauw door dat mijn man uitstekend geschikt is om overtollig groen aan te 

doneren, alsook een gevuld tomaatje. Ik dacht dat ze niet zagen dat ik op een druk ogenblik het 
overgrote deel van de vermoedelijk kort daarvoor geschoten Zolderse buffel op zijn bord schoof. 
Wie heeft echter overal ogen zitten en ik meende te moeten verklaren dat ik iets langer op de 
hoogte ben van Helmer's culinaire belangstelling. Helmer schijnt een trage eter. 
 
Jack en Wie vertelden levendig over hun bezoek aan de New Horizons Conferentie in 
Oostenrijk de week ervoor. Over hoe intensief alle lezingen en verhalen zijn. De emoties 
die loskomen. Niet altijd gemakkelijk. 
Het samenzijn aan tafel is héél gezellig maar we beseffen tussendoor ook wat een 
rotziekte GIST is, wat een gevecht het oplevert. Dan sla je de arm om elkaar heen en ben 
je even stil. En met dankbaarheid dat je deze mensen mag kennen. 
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Contactgroep GIST kan door een aantal Zorgverzekeraars 
terugbetaald worden 
 
Neem hierover contact op met je Verzekering! 

Adreswijzigingen 
geef je door aan het NIEUWE mailadres: 
ledenadministratie@contactgroepgist.nl 
 
of je schrijft aan: 
Contactgroep GIST Ledenadministratie 

Postbus 8152 
3503 RD  Utrecht 

Meespelen in een loterij 
(automatisch extra geld doneren) 
 
De Contactgroep GIST is een van de goede doelen 
waarvoor je mee kunt spelen in de Sponsor Loterij. 
Geef dit duidelijk aan en dan gaat er telkens per lot 
(dus per inleg) de HELFT naar de Contactgroep GIST 
 

Kijk voor meer informatie op: 
http://www.contactgroepgist.nl/steun_ons/goede_doelen_spelen 

Nieuwsberichten 
worden –vers van de pers- speciaal voor 
onze website verzameld en geschreven 
 
Kijk regelmatig op www.contactgroepgist.nl 

http://www.contactgroepgist.nl/steun_ons/goede_doelen_spelen
http://www.contactgroepgist.nl/steun_ons/goede_doelen_spelen
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Boeken Voorjaar 2010 
 
SLAAP & SLAAPSTOORNISSEN 
Je ligt er soms van wakker 
 
We brengen meer dan 200.000 uur van ons leven slapend door, meer 
dan 8000 dagen. Maar het wetenschappelijk onderzoek naar de 
geheimen van wat er precies gebeurt als we slapen en naar wat er mis 

kan gaan, is nog maar nauwelijks begonnen. In dit boek komen alle 
aspecten aan de orde waar mensen met slaapproblemen 
onherroepelijk mee te maken krijgen. Onder andere slapeloosheid, 
rusteloze benen en slaap-apneu. 
 
Auteur: Carlos H. Schenck 
Co-auteur: Dr. Hans L. Hamburger 

Verschenen: maart 2010 
Aantal pagina's: 320 

ISBN: 9789021546575 
Prijs: € 24,95 
 

HOE OVERLEEF JE DE DOKTER 

Voorkom medische missers en herstel sneller 
 
TV-dokter Eize Wielinga, bekend van het AVRO-programma (medische) 
'Missers', schreef een boek met overlevingstips. Hij laat zien hoe je als 
patiënt je kunt verzekeren van goede zorg. Wanneer wacht je af en 
wanneer bel je de huisarts? Wanneer is er spoed geboden? Hoe bereid 
je jezelf voor op een bezoek aan de specialist? Hoe hou je de regie 
zoveel mogelijk zelf in handen? Wat kun je doen om de kans op 
operatiesucces te verbeteren? Hoe voorkom je medische missers? 
  
Auteur: Eize Wielinga 
Verschenen: april 2010 
Aantal pagina's: 239 

ISBN: 9789072219480  
Prijs: € 19,95 
 

BOEK OVER KANKER 
Voor (klein-)kinderen 
 
Het Klokhuisboek over kanker is handig als naslagwerk voor 

kinderen en hun (groot-)ouders die meer willen weten over kanker. 
Het boek is gemaakt voor de recent uitgezonden TV-serie over dit 
onderwerp en kan ook los van de uitzendingen worden gebruikt. 
 
Het is heel moeilijk als iemand in je omgeving kanker heeft. 
Niemand kan je precies vertellen hoe je daarmee om moet gaan, 

maar het scheelt wel als je begrijpt wat er dan gebeurt. Het 
Klokhuisboek over kanker kan daarbij helpen. Veel informatie over 
kanker. Wat is kanker precies? Wat gebeurt er met je lichaam als 
je kanker hebt? En wat kun je ertegen doen? 

 
Auteur: Fiona Rempt 
Verschenen: april 2010 
Aantal pagina's: 95 
ISBN: 9789049924041 

Prijs: € 16,95 
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Uitleg over de Workshops Helen Dowling Instituut 
Onderdeel van de Contactgroep GIST Contactdag op zaterdag 2 oktober 2010 
 

Informeel samenzijn 
Deze Workshops zijn niet bedoeld als een therapiesessie, maar als een informele bijeenkomst met 
uiteraard een deskundige op het gebied van het thema 
 

Doel 
Uitwisselen van ervaringen (wat mensen zelf willen inbrengen, willen delen met de anderen) 

Informatievoorziening 
Uitleg 
Verdieping 
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Drs. Claartje van der Kraan — Psycholoog NIP 
 

Claartje werkt sinds januari 2009 bij het HDI. Voor die tijd heeft zij als 
verzorgende in de thuiszorg en in verpleeghuizen gewerkt. Haar interesse 
voor de psychische gevolgen van somatische aandoeningen werd hier 
gewekt. 
 

Tijdens haar studie klinische- en gezondheidspsychologie heeft zij zich 
gespecialiseerd in trauma en rouw. De diagnose kanker kan gezien worden 
als een trauma. De ziekte kan levensbedreigend zijn, daardoor gaan 

mensen de balans opmaken en ontdekken wat werkelijk belangrijk voor 
hen is. Dit kan helpen de ziekte een plaats te geven. Kanker gaat ook 
gepaard met verlies; verlies van gezondheid, je toekomstbeeld en soms 
ook verlies van werk en/of sociale relaties. 
De verwerking van kanker is dan ook deels verliesverwerking. 
 

Naast negatieve veranderingen ervaren sommige patiënten ook positieve 

veranderingen door hun ziekte. Relaties met familie en vrienden kunnen 
zich verdiepen, het leven wordt anders ingevuld en meer gewaardeerd en 
men kan persoonlijke groei ervaren. Het raakt en boeit Claartje om samen 
met de cliënt te kijken naar hoe ze de draad van hun leven weer op 
kunnen pakken. De veerkracht van mensen geeft hoop; er blijkt ondanks 
verlies, verdriet, pijn, angst en onzekerheid een nieuw emotioneel 

evenwicht gevonden te kunnen worden. Hoop en humor ervaart Claartje 
als bronnen van kracht, zowel in de begeleiding van haar cliënten èn in 
haar eigen leven. Op het moment volgt zij de postmaster opleiding 
psychosociale oncologie om zich verder te specialiseren. 

Drs. Coen Völker — BIG-geregistreerd 
Gezondheidszorgpsycholoog en Eerstelijnspsycholoog 

 

Coen is, naast zijn baan bij het Helen Dowling Instituut, werkzaam op een 
eerstelijns-psychologenpraktijk in de regio Nijmegen. Hij werkt sinds 2000 
met kankerpatiënten en was verbonden aan Hospice Rozenheuvel voor 
naastenzorg en rouwbegeleiding. 
 

Het is voor hem wonderbaarlijk om te merken waar mensen in uitputtende 

en onmogelijke situaties toch nog hun kracht en hoop vandaan halen. 
Als ze geen hand voor ogen meer zien zoekt Coen mee naar tekens van 
licht. Verliesverwerking raakt hem omdat dit volgens hem direct wijst naar 
de kern van onze menselijkheid. 
 

Hij laat zich, behalve door de traditionele westerse psychotherapieën en 
kortdurende groepstherapieën, ook inspireren door de boeddhistische 

psychologie en de natuur. 
 

Coen hield vorig jaar op de Contactgroep GIST Contactdag een uitermate 
gewaardeerde lezing. 
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 Zet meteen in je agenda en kijk op de website. Meld je aan! 
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DONATEUR WORDEN 
U kunt de Vereniging 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). 

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

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

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

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

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

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

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

Bestuurslid Secretaris Cees Hilhorst cees.hilhorst@contactgroepgist.nl 

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

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

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

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

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

Nieuwsbrief (Eind-)redacteur, 
Vormgever 

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

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

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



 

 

Correspondentieadres 

Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD  Utrecht 
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 De Contactgroep GIST is een 

 patiëntenorganisatie voor 

 Nederlandstalige  (ex-)patiënten 
 (en hun naasten) met een 

 gastro-intestinale stroma tumor (GIST) 

 
 Contactgroep GIST Nederland ~ België 

 

 info@contactgroepgist.nl 

 redactie@contactgroepgist.nl 
 www.contactgroepgist.nl 

Uiterste inzenddatum artikelen is 

22 september 2010 

redactie@contactgroepgist.nl 

De volgende Nieuwsbrief 

zal verschijnen in 

de laatste week van september 

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