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CONTACTDAG 2014 

 

De jaarlijkse en inmiddels 11
e
 Contactdag wordt dit 

jaar gehouden op zaterdag 20 september 2014. 

Locatie is Landgoed Zonheuvel in Doorn. 

 

 
 

Voor alle informatie over het programma, 

aanmelding, de locatie en overnachtings-

mogelijkheden verwijzen we naar de uitnodiging die 

met deze nieuwsbrief is meegestuurd. 

 

Wij hopen op een grote opkomst! 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bestuurswoord van de voorzitter 
door Jack Asselbergs 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief van april j.l. zijn er weer 

de nodige bestuurlijke activiteiten geweest. U leest 

er in deze editie meer over. Ik volsta hier met een 

samenvatting van de 

belangrijkste besluiten die we in 

de bestuursvergaderingen van 

14 april en 16 juni hebben 

genomen. 

 

Het financieel verslag 2013, 

voorzien van goedkeuring door 

de externe accountant, is 

vastgesteld met dankzegging aan penningmeester 

Henk Mijnsbergen. Op de website zal een korte 

samenvatting worden opgenomen. Het overschot 

2013 wordt overgeheveld naar 2014, dit is o.a. 

veroorzaakt door het doorschuiven van een nieuwe 

brochure in verband met het nieuwe logo en de 

nieuwe huisstijl.  

 

Ter vergadering is verslag gedaan van het overleg 

met de NFK over de overheveling van de 

subsidiegelden door KWF Kankerbestrijding naar 

NFK. Wij hebben in dat gesprek gepleit voor een 

overgangsjaar en een grondige evaluatie van het 

huidige subsidiebeleid en zijn blij dat ons voorstel 

dat is gehonoreerd. 

 

Ook de stand van zaken rond KankerNL is besproken, 

we hebben Jeroen Schreurs van de NFK uitgenodigd 

op de contactdag onze leden over dit belangrijke 

initiatief te informeren via een presentatie.  

 

Tevens is het programma van de 11e Contactdag 

van zaterdag 20 september dat de werkgroep heeft 

voorgesteld vastgesteld en de locatiekeuze definitief 

bepaald op vergadercentrum De Zonneheuvel in 

Doorn. Daar zijn meer faciliteiten dan bij de 

Soesterduinen, onze locatie van de afgelopen 2 jaar. 

Het aantal deelnemers groeit zodanig dat we een 

ruimere accommodatie nodig hadden. Voor verder 

informatie verwijs ik naar de uitnodiging en 

programma dat met deze nieuwsbrief is 

meegestuurd. Als gebruikelijk zijn er geen kosten 

aan de deelname van U en Uw partner verbonden. 

 

Het bestuur heeft het jaarverslag 2013, opgesteld 

door onze secretaris Hendrik van Rooijen, 
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vastgesteld. Het verslag wordt toegestuurd aan de 

leden, donateurs, subsidiegevers en externe relaties 

en wordt op de website geplaatst. 

 

Voorts heeft het bestuur, op verzoek van de 

voorzitter buiten zijn aanwezigheid, gesproken over 

de opvolging van Jack per 2015. Besloten is geen 

externe oproep te plaatsen maar te voorzien in de 

opvolging vanuit het zittende bestuur. Gerard van 

Oortmerssen heeft zich bereid verklaard het 

voorzitterschap na het vertrek van Jack te vervullen. 

Vicevoorzitter Ton Jansen wilde hiervoor niet in 

aanmerking komen gelet op zijn leeftijd en het feit 

dat hij geen GIST patiënt is. Het bestuur vindt het 

van belang dat het boegbeeld van de Contactgroep 

een lotgenoot is. 

 

Ik ben Gerard zeer erkentelijk voor zijn besluit, hij is 

voor de functie zeer gekwalificeerd en zal deze met 

grote betrokkenheid gaan vervullen. Vanwege het 

doorschuiven van Gerard naar het voorzitterschap in 

2015 ontstaat in het bestuur een vacature. In de 

volgende nieuwsbrief worden het functieprofiel en 

oproep voor de vacature geplaatst. Als iemand 

interesse heeft houden we ons van harte 

aanbevolen! 

 

Uitvoerig is stilgestaan bij het nieuwe beeldmerk van 

NFK en aangesloten kankerpatiëntenorganisaties, er 

komt 1 nieuw beeldmerk dat onze kankerbeweging 

op uniforme wijze naar buiten brengt met 

toevoeging van de naam van de afzonderlijke 

organisaties. Al onze communicatiemiddelen, zoals 

brochure, folder, briefpapier, website etc. worden 

over enige tijd aan het nieuwe beeldmerk aangepast. 

Dat geldt ook voor de nieuwsbrief. U leest er in deze 

nieuwsbrief verder over. 

 

Deze nieuwsbrief is de laatste in “oude stijl”. Ons 

huidige logo komt dus ook te vervallen. Dat zal even 

wennen zij, maar we vinden het van groot belang 

dat de kankerorganisaties op eenduidige wijze naar 

buiten treden, omdat dit ons profiel versterkt. 

Verder wordt de website qua vorm en inhoud 

aangepast, overzichtelijker ingedeeld zodat de 

informatie makkelijker is te vinden. Ook hier wordt u 

verderop over geïnformeerd. 

 

De algemene ledenvergadering van de NFK is door 

Ton Jansen teruggekoppeld, hij doet verderop in de 

nieuwsbrief verslag. De formele afspraken met 

KankerNL zijn nu ook gemaakt en de betreffende 

overeenkomsten door ons getekend. 

 

We hebben geconstateerd dat we dringend 

behoefte hebben aan vrijwilligers voor de redactie 

van de nieuwsbrief, het is leuk werk en qua tijd goed 

overzichtelijk. Ook voor onze rol op de sociale media 

zoeken we vrijwilligers. Als u daarvoor belangstelling 

heeft meldt u zich dan bij ons aan via 

info@contactgroepgist.nl. 

 

Tot slot hebben we bericht gekregen van Das 

Lebenshaus in Duitsland dat er wordt gewerkt aan 

een nieuwe versie van het Patiëntenboek GIST. Dat 

boek is een jaar of 8 geleden door deze organisatie 

geschreven, de Nederlandse versie hebben we in 

2009 gepresenteerd. De afgelopen jaren gaan de 

ontwikkelingen binnen GIST snel zodat een update 

van het boek gewenst is. Zodra de aangepaste 

Duitse versie gereed is, naar verwachting eind van 

het jaar, zullen wij voor een vertaling zorg dragen en 

de medische inhoud laten screenen door een 

Nederlandse GIST expert. Er kunnen immers wat 

verschillen zijn tussen de Duitse en Nederlandse 

richtlijnen etc. We willen daarom de inhoud medisch 

geautoriseerd hebben. Dat is ook in de huidige 

versie gebeurd door bemiddeling van Prof. Winette 

van der Graaf. In de begroting 2015 wordt een post 

opgenomen voor de vertaal- en drukkosten van het 

nieuwe Patiëntenboek. 

 

Van enkele bestuurlijke activiteiten zoals deelname 

aan bijeenkomsten en congressen leest u verder in 

deze nieuwsbrief. 

 

Van harte dank ik weer iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd aan de totstandkoming van deze 

nieuwsbrief. Vooral de bijdragen van lotgenoten 

waarderen we zeer! Hopelijk stimuleren de verhalen 

in deze editie anderen ook om iets te vertellen over 

hun ervaringen met GIST of iets anders dat men wil 

vertellen. U kunt dat bij bovengenoemd e-mailadres 

inzenden. 

 

Ik wens u een prachtige zomer toe en hoop u in 

groten getale te mogen begroeten op de 

Contactdag van 20 september. 

mailto:info@contactgroepgist.nl
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New Horizons 2014 
door Ton Jansen 

 

Rüschlikon, een proper klein stadje dat aan een 

Märklin-treintjeslandschap doet denken ligt 

ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Zürich aan de 

westzijde van het meer. Wat hoger gelegen bevindt 

zicht het moderne hotel Belvoir dat met zijn glazen 

gevels een schitterend uitzicht biedt op het water 

met daar achter, in de verte, de besneeuwde 

Zwitserse bergen. 

 

 
 

Daar vond van 14 tot 17 mei 2014 de topontmoeting 

plaats van New Horizons; rondetafelgesprekken van 

GIST-patiëntengroepen met als doel: “bevordering 

van de toegankelijkheid tot medische behandeling 

en de kwaliteit van zorg door internationale 

uitwisseling”. 

 

Op 4 maart deelden de organisatoren in een e-mail 

tot hun genoegen mee dat alle aanmeldingen voor 

de conferentie waren geaccepteerd. Het betrof 45 

deelnemers van 33 GIST-groepen uit 29 landen. 

Namens de Contactgroep-GIST Nederland en België 

waren Gerard van Oortmerssen en ik aanwezig 

(waarbij wij van mening zijn dat bij een volgende 

gelegenheid onze delegatie bij voorkeur zou moeten 

bestaan uit één persoon uit Nederland en één 

persoon uit Vlaanderen). Samen met de inleiders, 

vertegenwoordigers van drie farmaceutische 

bedrijven( Novartis, Pfizer en Bayer) en de 

conferentieleiders waren er tussen 50 en 60 mensen 

bijeen.  

 

Er werd hard gewerkt. Met wat korte pauzes 

duurden de zittingen van half negen in de ochtend 

tot zes uur in de middag. In de loop van de 14e mei 

arriveerden de deelnemers en vooruitlopend op de 

officiële opening kon men al een lezing bijwonen 

van prof. Maria Debiec uit Leuven met als titel 

“Understanding Cancer & GIST”, een uitleg over de 

huidige inzichten over GIST. ’s Avonds was er, nadat 

iedereen hartelijks welkom was geheten in 

Zwitserland, een uiteenzetting van prof. Roger Stupp, 

‘Director Oncology Uni-Spital Zürich’ over de stand 

van zaken betreffende het Europees 

kankeronderzoek. 

 

De volgende ochtend, na de officiële opening , 

hebben een viertal specialisten, Dr. Michael 

Montemurro, prof. Dr. Stephan Dirnhofer (beiden uit 

Zwitserland), Dr. Alessandro Gronchi (Italië) en prof. 

Dr. Heikki Joensuu (Finland) een boeiende en 

informatieve voordrachten geven die steeds 

aanleiding waren voor levendige discussies met de 

conferentiedeelnemers. Er werd een overzicht 

gegeven van de onderzoeken in de loop der tijd 

waarbij steeds meer typen en subtypen van GIST 

worden gevonden. Verder ging het over de vraag in 

hoeverre de kans op een succesvolle ingreep kan 

worden vergroot, over het belang van adjuvante 

therapie, welke factoren het risico van uitzaaiingen 

vergroten en over een lange termijnstudie naar de 

overlevingskansen bij de verschillende typen van 

GIST.  

 

De middag is vooral besteed aan het medicijn, met 

name Glivec. We zagen een film over de 

vervaardiging ervan. Men ging in op het medicijn, de 

bestanddelen en de hulpstoffen, op de kosten en de 

verkrijgbaarheid en de vervangende medicijnen. In 

sommige landen is Glivec niet of moeilijk 

verkrijgbaar of moet men het met goedkopere 

vervangers doen. Hier ligt een taak voor GIST-

groepen in de diverse landen. 

 

Op het avondprogramma stond een boottocht over 

het meer van Zug: het ruime water, de landschap 

langs de oever de bergen rondom en de prachtigste 

wolkenluchten. Af en toe een koude wind en 

regenvlaag het was mooi. 

 

Op vrijdag ging in de ochtend de aandacht uit naar 

de behandeling van GIST in de fase van minder of 

meer gevorderde metastases. Wat kan medicatie 
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nog doen, wat zijn op korte en langere termijn de 

bijwerkingen, wanneer is operatie het beste, maar 

kan ook bestraling een optie zijn? De deskundigen 

Prof. Dr. Jean Yves Blay (Frankrijk), Dr. Sylvie 

Bonvalot (Frankrijk), Dr. Jonathan Fletcher (USA) en 

Dr. Peter Reichardt (Duitsland) deden hun verhaal en 

gingen uitvoerig in op vragen uit de zaal. 

 

In het begin van de middag werden de aanwezigen 

ingedeeld in drie discussiegroepen. De eerste hield 

zich bezig met de vraag wat de belangrijkste 

uitdagingen-problemen en behoeften zijn voor 

patiëntengroepen. De tweede boog zich over de 

vraag over welke kennis en vaardigheden de ´leiders´ 

(bestuurders) dienen te beschikken om de 

patiëntengroep goed te besturen en naar een hoger 

plan te brengen. De derde groep praatte over de 

projecten, activiteiten en diensten die er nodig zijn 

om de leden van de patiëntengroep, te helpen, te 

steunen en toe te rusten. De groepsdiscussies waren 

zo levendig en vroegen zo veel tijd dat na het 

verslag van elke groep nauwelijks tijd voor discussie 

over bleef. 

 

 
 

Anna Wagstaff is een ervaren journaliste uit 

Engeland en zij heeft omstandig uit de doeken 

gedaan hoe wij, indien nodig, de publiciteit moeten 

zoeken, hoe we met redacties en journalisten 

moeten om gaan, hoe we ons moeten presenteren 

en hoe we gebruik kunnen maken van de nieuwe en 

de sociale media. Hier werden zo veel ervaringen 

ingebracht en uitgewisseld dat we ons moesten 

haasten voor het avondprogramma. 

 

Op uitnodiging en als gast van de lokale GIST-groep 

hebben we genoten van een originele Zwitserse 

kaasfondue met daarna een avondwandeling door 

Zürich. 

Op zaterdagochtend, van half negen tot tien uur 

richtte Dr. Jonathan Fletcher en Dr. Sebastian Bauer 

(Duitsland) de aandacht op lopende onderzoeken en 

op te verwachten clinical trials. 

 

Na de koffiepauze was er alle aandacht voor zes 

uiteenlopende presentaties uit even zo veel 

uiteenlopende landen. 

 Canada bestaat uit verschillende staten die elk 

hun eigen regelgeving hebben wat betreft 

verstrekking en vergoeding van medicijnen. 

Voor een GISTpatiënt betekent dat dat het 

uitmaakt waar je toevallig woont hoe de 

behandeling is en wat wel en niet vergoed 

wordt. Dat wordt als onrechtvaardig ervaren en 

David Josephy van de Life Raft Group Canada 

doet verslag van de actie die thans gaande is. 

 Anna Costato uit Italië voert met de Rare 

Cancer Working Group actie om de wetgeving 

te verbeteren omtrent behandeling en 

vergoeding. 

 Gerard van Oortmerssen uit Nederland lanceert 

een onderzoeksvoorstel voor het verzamelen 

van medische gegevens uit discussiefora en 

social media. Hij zal er elders in deze 

Nieuwsbrief verder op ingaan dus ik volsta met 

te melden dat hij veel weerklank vond en dat hij 

een aantal interessante contacten heeft gelegd. 

 Estelle Leconte uit Frankrijk liet zien hoe je met 

effectieve fondswerving en met een relatief 

bescheiden bedrag een wezenlijke bijdrage 

kunt leveren aan wetenschappelijk onderzoek. 

 Jany Bressington uit Engeland zette zich in voor 

de oprichting van `The PAWS-GIST Clinic waar 

speciaal aandacht is voor GIST bij jongeren. De 

inzet is om dit op meer plaatsen tot stand te 

brengen 

 Robert Pazmino, die vorig jaar bij het Congres 

van New Horizons was, vraagt wederom 

aandacht voor een wereldwijd registratieproject 

van GIST-patiënten wat moet leiden tot snellere 

en betere inzichten.  

 

Het congres heeft met algemene stemmen `The 

2014 Zürich Declaration` aangenomen. Daarin wordt 

in een aantal stellingen uitspraken gedaan over 

betaalbaarheid van en de toegankelijkheid tot de 

juiste medicijnen tegen aanvaardbare prijzen nu 

patenten gaan aflopen en vervangende medicijnen 

beschikbaar komen. Enerzijds is dat te verwelkomen, 

maar anderzijds kan het ook reden tot zorg geven. 
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Inmiddels stonden de koffers klaar in de hal van het 

hotel en de congresleiding had gereld dat we per 

taxi in groepjes direct naar het vliegveld werden 

gebracht. 

 

 
 

Bij de afsluiting van het congres was er een korte 

evaluatie waarbij veel waardering werd uitgesproken 

voor de organisatoren. Van diverse kanten werd 

gezegd dat dit het beste congres was tot nu toe en 

dit werd nog eens bevestigd door de vele 

dankbetuigingen per e-mail die in de dagen erna 

volgden. 

 

 

New Horizons 2014: wat heb ik geleerd? 
door Gerard van Oortmerssen 

 

Elders in deze Nieuwsbrief vindt u 

een uitvoerig verslag van de hand 

van Ton Jansen over het congres 

New Horizons 2014 dat we samen 

in Zurich hebben bijgewoond. Ik 

heb deelname aan New Horizons 

als heel erg waardevol ervaren. Er 

waren veel topsprekers die interessante informatie 

presenteerden en waar ik ook persoonlijk mee heb 

kunnen kennismaken en het was fijn om ervaringen 

uit te kunnen wisselen met collega’s van GIST 

patiëntenorganisaties van over de hele wereld. Een 

aantal daarvan zijn inmiddels nieuwe vrienden.  

 

Ik wil hier kort proberen weer te geven wat ik voor 

nieuws over GIST heb geleerd op New Horizons. Ik 

heb gemerkt, o.a. door vragen van lotgenoten op de 

Facebook pagina en op het forum, dat iedereen zeer 

geïnteresseerd is in de nieuwste inzichten die door 

de aanwezige topspecialisten zijn gepresenteerd. 

Maar ik moet eerlijk zeggen dat het niet gemakkelijk 

is om daar iets concreets over te zeggen. Als ik iets 

geleerd heb dan is het wel dat GIST een complexe en 

zeer diverse ziekte is, en dat betekent dat je 

voorzichtig moet zijn met concrete uitspraken, die 

moeten met de juiste nuance en in de goede context 

geplaatst worden. En wat voor de ene patiënt geldt, 

is weer anders voor een ander. Statistieken zijn ook 

gevaarlijk. Een gemiddelde kans zegt iets over een 

grote groep, maar een individu kan hier zeer veel 

van afwijken.  

 

Er is veel informatie gepresenteerd op de 

conferentie, maar de slide presentaties zijn nog niet 

beschikbaar op de website van New Horizons en ik 

kan mijn aantekeningen daarom niet checken.  

 

Het totaalbeeld van GIST is voor mij vooral helderder 

geworden. Het college van drie uur van Maria 

Debiec “Understanding cancer and GIST” aan het 

begin van de conferentie heeft daar zeker aan 

bijgedragen. Zij besprak in detail de werking van 

DNA en RNA, celdeling, hoe die verstoord raakt bij 

kanker, en de ingewikkelde informatie overdracht die 

de processen in de cel regelt. Een soortgelijk college 

had ik al eerder op de SPAEN conferentie in Londen 

in oktober vorig jaar gehad, maar de materie is zo 

ingewikkeld dat je het verhaal wel minstens drie keer 

moet horen om het een beetje te gaan begrijpen. 

Een aantal uitspraken wil ik hier toch vermelden: 

 Dr. Heikki Joensuu zei dat 60% van de patiënten 

waarbij de primaire tumor operatief wordt 

verwijderd geneest; 

 Dr. Fletcher wees erop dat in uitgezaaide 

tumoren die resistent voor Glivec zijn vaak 

meerdere secundaire mutaties voorkomen, die 

verschillend op medicijnen reageren. Nieuwe 

proeven zijn daarom gericht op afwisselend 

toedienen van bijvoorbeeld sutent en 

regorafenib of andere medicijnen, of het 

gecombineerd geven van twee medicijnen; 

 Dr. Gronchi gaf aan dat in geval van neojuvent 

toepassen van Glivec bij grote tumoren voor 

een operatie de beste resultaten worden bereikt 

na een periode van 7 maanden. 

 

Verhelderend vond ik ook de discussie over 

generieke medicijnen. Die kunnen zeker goed zijn, 

maar het is niet voldoende als de werkzame stof 

exact hetzelfde is als in het originele medicijn. De 

vulstoffen en het omhulsel zijn ook van belang, 

omdat die invloed hebben op de opname van de 

werkzame stof in het lichaam.  
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Ook werd gesproken over het meten van het Glivec 

niveau in het bloed. Een niveau van 2000 is niet 

beter dan een niveau van 1100, dat laatste zou 

genoeg zijn. Er is geen duidelijke relatie tussen de 

bloedspiegel en de dosering, en het gaat er 

uiteindelijk om hoeveel van het medicijn in de tumor 

terecht komt. 

 

Een interessante ontwikkeling is ook het bepalen van 

(secundaire) mutaties door bloedmonsters te nemen. 

Het bloed bevat DNA materiaal van de tumorcellen. 

Als de presentaties van de sprekers gepubliceerd 

worden zal ik deze plaatsen op onze website. 

 

 

Onze website naar KankerNL 
door Gerard van Oortmerssen 

 

In het vorige nummer van de Nieuwsbrief heb ik al 

het een en ander verteld over de ontwikkelingen 

rond KankerNL. Het begint nu langzamerhand 

concreet voor ons te worden, zeer binnenkort gaat 

onze website migreren naar het technische platform 

van KankerNL. Tot nu toe hebben we gebruik 

gemaakt van de technische infrastructuur 

(programmatuur en computer waar de website op 

draait) van NFK.  

 

De NFK zelf is inmiddels al overgegaan en stopt met 

het eigen platform. Als u nu NFK.nl intypt in uw 

browser komt u uit op de nieuwe website van de 

levenmetkanker-beweging, de nieuwe naam van 

NFK. De overgang van NFK betekent dat onze 

website niet langer op hun platform kan draaien en 

dat wij dus ook over moeten gaan naar KankerNL.  

 

Het is de bedoeling dat onze website zoveel 

mogelijk in de bestaande vorm wordt overgezet naar 

KankerNL en dat er dus niet veel voor de gebruikers 

gaat veranderen. Dat zal niet voor 100% lukken, om 

technische redenen. De overgang is zorgvuldig 

voorbereid met het bureau van NFK, maar ik 

verwacht dat we nog wel tegen wat kinderziekten 

aan zullen lopen en ik vraag uw begrip daarvoor.  

 

Onze website blijft op de bekende manier 

benaderbaar via www.contactgroepgist.nl. Mocht u 

in het begin rare dingen tegen komen, informatie 

niet kunnen vinden, links die niet werken en 

dergelijke, laat het me dan alstublieft weten 

(gerard@contactgroepgist.nl). In een volgende fase 

gaan we de vormgeving van de website vernieuwen 

volgens de nieuw te ontwikkelen huisstijl en alle 

informatie zorgvuldig tegen het licht houden en 

waar gewenst aanpassen. Ook hiervoor ontvang ik 

graag uw input, ideeën en wensen.  

 

Ons forum blijft onveranderd functioneren. 

Daarnaast heeft KankerNL ook de mogelijkheid om 

nieuwe contacten aan te gaan en discussies te 

starten met andere kankerpatiënten. Hiervoor is het 

wel nodig dat onze leden een eigen profiel 

aanmaken op KankerNL. Op KankerNL zijn overigens 

ook GIST-patiënten actief die (nog) geen lid zijn van 

onze Contactgroep. Wie weet kan onze 

aanwezigheid op KankerNL leiden tot een vergroting 

van ons ledental.  

 

Zoals Ton Jansen in zijn stukje over NFK schrijft 

vertegenwoordig ik de Contactgroep in de 

participatiegroep KankerNL waarin gesproken wordt 

over verdere ontwikkeling van KankerNL en waar 

ook problemen die we mogelijk zullen ontmoeten, 

aan de orde kunnen worden gesteld. Ook hiervoor is 

uw inbreng gewenst. Aarzel dus niet om uw ideeën 

en wensen aan mij te mailen. 

 

 

Crowdsourcing 
door Gerard van Oortmerssen 

 

Het internet biedt ons veel nieuwe, ongekende 

mogelijkheden. Het eerste wat veel mensen doen die 

de diagnose GIST krijgen is: zoeken op Google. Er is 

ongelooflijk veel informatie te vinden op het web. En 

steeds meer van die informatie wordt door de 

gebruikers, wij allemaal samen dus, op het internet 

geplaatst. Van al die door gebruikers gegenereerde 

informatie kan op een slimme manier gebruik 

worden gemaakt. Men spreekt dan wel van 

“crowdsourcing”, of “wisdom of the crowds”, waar 

we als bij zoveel andere internet begrippen geen 

goede Nederlandse termen voor hebben. Een mooi 

voorbeeld daarvan is Wikipedia, de encyclopedie die 

door heel veel internetgebruikers is samengesteld en 

voortdurend wordt uitgebreid en verbeterd. 

 

Ook ik ging na mijn diagnose zoeken op het internet. 

Mijn ziektegeval is nogal bijzonder omdat ook mijn 

broer GIST heeft en ik ben daarom ook de 

patiëntenfora en emaildiscussies van GIST Support 

International en de Life Raft Group actief gaan 

volgen. Al snel zag ik dat er enorm veel waardevolle 

medische informatie door de GIST-lotgenoten wordt 

http://www.contactgroepgist.nl/
mailto:gerard@contactgroepgist.nl
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gedeeld. Maar ook merkte ik dat het heel veel tijd 

koste om al die discussies door te lezen om de voor 

mij waardevolle stukjes informatie op te sporen. 

Vanuit mijn beroep (onderzoek op het gebied van 

informatie technologie en internet) weet ik dat er 

mogelijkheden zijn om automatisch informatie te 

analyseren, te comprimeren en er patronen in te 

ontdekken. Zo kwam ik op het idee om een 

onderzoeksproject te starten om te onderzoeken of 

op deze manier inderdaad nieuwe en belangrijke 

informatie over GIST is te genereren.  

 

Ik heb mijn idee besproken met een paar collega’s 

van de universiteit van Tilburg en van het CWI, een 

onderzoeksinstituut in Amsterdam. De onderzoekers 

waren enthousiast en wilden graag met me 

samenwerken. Vervolgens heb ik mijn plan 

gepresenteerd op New Horizons 2014 in Zurich, 

zoals u al in het stukje van Ton Jansen hebt kunnen 

lezen. Daar kreeg ik positieve reacties, zowel van 

aanwezige specialisten waar ik mee gesproken heb, 

als van patiëntenorganisaties. In mei was ik in de 

Verenigde Staten voor een wetenschappelijk congres 

op het gebied van ICT en ethiek en toen heb ik de 

gelegenheid aangegrepen om een bezoek te 

brengen aan het National Institute of Health in 

Washington, waar ik gesproken heb met dr. 

Sosipatros Boikos, een GIST-specialist die veel 

onderzoek doet op het gebied van erfelijke vormen 

van GIST. Hij was heel enthousiast en wil betrokken 

zijn bij het project. Ook hoop ik binnenkort het plan 

te bespreken met GIST-specialisten in Nederland. 

 

De volgende stap is om een “proof of concept” te 

doen. Een eerste analyse van publieke internationale 

internet fora om snel een idee te krijgen of mijn idee 

inderdaad zinvolle resultaten kan opleveren. Dat 

gaan we in de komende maanden doen en ik hoop 

dat de resultaten zodanig zullen zijn dat we op basis 

daarvan een concreet onderzoeksplan kunnen 

uitwerken en op zoek kunnen gaan naar financiering 

om het project uit te kunnen voeren.  

Daarbij zal intensief met medisch specialisten 

worden samengewerkt en zal aandacht worden 

besteed aan ethische aspecten zoals de privacy 

aspecten van patiënteninformatie. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat wij als GIST-patiënten een 

concrete bijdrage kunnen leveren aan een beter 

begrip van de ziekte en betere behandelmethoden, 

door al onze ervaringen met GIST te delen, met 

elkaar en met de medische professionals. Ik hoop 

spoedig meer te kunnen vertellen over mijn plannen. 

 

 

MEDISCH NIEUWS 

 

Nieuwe verpakking Glivec 
bericht van Novartis 

 

Novartis Oncology zal per 1 juni een nieuwe 

verpakking voor Glivec (imatinib) introduceren. De 

samenstelling van de tabletten blijft ongewijzigd. 

 
Een aantal kenmerken: 

 Een tablet van 400 mg waarop de naam GLIVEC 

staat gestanst 

 Een afbeelding van de tablet op de buitenkant 

van het doosje en verbeterde doordrukstrips 

 Een unieke code om de bron en het 

batchnummer van het geneesmiddel te 

achterhalen 

 

Verwacht wordt dat vanaf de zomer 2014 patiënten 

deze verpakking zullen gaan ontvangen. Dit is 

afhankelijk van de voorraad in het magazijn van de 

groothandel en het ziekenhuis.  

 

 

Groen licht voor het GALLOP-onderzoek 
door Paul van Kampen 

 

Eind vorig jaar is door Dr. An 

Reyners (UMCG) bij het fonds van 

Alpe d´HuZes / KWF een aanvraag 

ingediend voor financiering van een 

nieuw onderzoek naar de 

behandeling van GIST. Onze 

Contactgroep heeft deze aanvraag 

ondersteund. Begin dit voorjaar 

bereikte ons het bericht dat deze aanvraag is 

goedgekeurd. Het onderzoek heet voluit ‘Treatment 

of GIST based on serial mutation analysis of 

circulating tumor DNA’ en wordt kortweg het 

GALLOP-project genoemd. Door GALLOP hopen de 

onderzoekers een beter inzicht te verkrijgen in het 

ontstaan van resistentie tegen imatinib (Glivec®). 

Met die kennis hopen ze te kunnen komen tot de 

ontwikkeling van een meer individuele behandeling 
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van GIST en een verlenging van de periode waarin 

geen verdere progressie van de ziekte optreedt. 

 

GALLOP bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel 

beoogt de bestaande databank van de vijf 

gespecialiseerde GIST-centra in Nederland verder uit 

te breiden, door er een grotere hoeveelheid 

gegevens van alle behandelde GIST-patiënten in op 

te nemen.  

 

Een belangrijke innovatie hierbij is dat er gegevens 

verzameld gaan worden over secundaire mutaties 

met gebruikmaking van een nieuw soort bloedtest. 

Secundaire mutaties zijn een belangrijke oorzaak van 

het weer gaan groeien van de tumoren. Bij de 

nieuwe bloedtest wordt gezocht naar los in het 

bloed circulerend tumor DNA. Hierdoor is het 

mogelijk de secundaire mutaties in een eerder 

stadium vast te stellen dan met de gebruikelijke 

biopsie, die wordt uitgevoerd nadat er op de CT-

scan progressie is vastgesteld. De bloedtest zal 

steeds bij de periodieke controle worden uitgevoerd, 

ook als de CT-scan geen tumorgroei laat zien.  

 

Op grond van de analyse van de gegevens van de 

uitgebreide databank, hopen de onderzoekers een 

model te kunnen ontwikkelen, dat meer 

duidelijkheid kan geven over het hoe, wanneer en 

waarom van het optreden van resistentie tegen 

imatinib bij patiënten met uitgezaaide GIST.  

 

Het tweede deel van GALLOP is een klinische studie 

(SPIRIT-studie genaamd) die zal starten als het 

genoemde model eenmaal ontwikkeld is. De 

onderzoekers gaan ervan uit dat dat ongeveer twee 

jaar zal duren. Bij de toekomstige SPIRIT-studie zal 

bij een aantal patiënten een behandelschema 

worden gebruikt dat afwijkt van het nu gangbare 

protocol. Zodra bij deze patiënten vroegtijdig een 

secundaire mutatie wordt vastgesteld middels de 

genoemde bloedtest, zal meteen overgestapt 

worden van imatinib naar sunitinib (Sutent®). 

Gewoonlijk gebeurt dat pas in een later stadium, in 

ieder geval pas nadat daadwerkelijk tumorgroei is 

vastgesteld op een scan. Het idee is dat sunitinib op 

deze wijze in een veel vroeger moment – en, naar 

men hoopt, extra effectief – ingezet kan worden 

tegen de pas ontstane secundaire mutaties. Op het 

moment dat bij het gebruik van sunitinib toch weer 

progressie optreedt, worden deze patiënten weer 

teruggeschakeld naar imatinib, waar ze immers mee 

waren gestopt nog voor tumorgroei was opgetreden.  

 

Naast hoofdonderzoeker Dr. An Reyners, was de 

aanvraag mede ingediend door Dr. Ron Mathijssen 

(Erasmus MC, Rotterdam) en Dr. Frits van Coevorden 

(NKI-AvL, Amsterdam). Ook het LUMC (Leiden) en 

het UMC St. Radboud (Nijmegen) zijn betrokken bij 

het GALLOP-onderzoek. De Contactgroep GIST is 

geconsulteerd bij het formuleren van de aanvraag. 

We zijn verheugd dat de aanvraag nu is 

gehonoreerd en dat dit belangrijke onderzoek dus 

daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden. 

 

 

Publiciteit rond de overheveling van 

dure medicijnen 
door Paul van Kampen 

 

Zoals velen van u weten en gemerkt hebben, mogen 

Glivec® en Sutent® sinds begin vorig jaar alleen 

nog geleverd door de ziekenhuisapotheek. De 

zogenaamde “overheveling” van deze twee middelen 

maakt deel uit van een veel bredere operatie van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) om bepaalde (vooral dure) medicijnen weg te 

halen uit de sfeer van de gewone apotheken en deze 

onder te brengen bij de medisch-specialistische zorg 

van de ziekenhuizen. Achterliggende gedachten zijn 

ondermeer het bedingen van lagere inkoopprijzen 

bij het producenten van die medicijnen (de 

farmaceutische industrie), en verbetering van de 

zorg door concentratie daarvan in de ziekenhuizen. 

 

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening 

(EGV) die de hele overhevelingsoperatie heeft 

gemonitord, heeft begin dit jaar een eindrapport 

gepresenteerd met daarin haar bevindingen. Het 

persbericht dat de Stichting EGV heeft opgesteld ter 

gelegenheid van de presentatie van haar rapport 

kunt u hiernaast lezen.  

 

Een van de conclusies is dat de informatie-

uitwisseling tussen de ziekenhuisapotheek en de 

gewone apotheek (waar u heengaat voor uw 

eventuele overige medicijnen), niet altijd goed 

verloopt. Het probleem lijkt zicht te concentreren in 

een beperkt aantal ziekenhuisapotheken die weinig 

of geen contact opnemen met de gewone apotheek. 

De meeste ziekenhuisapotheken geven de 

informatie wel consequent door. Het Ministerie van 

VWS heeft toegezegd actie te zullen ondernemen 

om de informatie-uitwisseling verder te verbeteren. 
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Verder meldt het rapport ondermeer dat een flink 

aantal oncologen heeft aangegeven dat ze zich sinds 

de overheveling wel eens belemmerd hebben 

gevoeld bij het voorschrijven van dure 

geneesmiddelen. Dat zou een teken kunnen zijn van 

– uiteraard ongewenste – onderbehandeling. In een 

artikel in de Volkskrant van 17 juni jl. over dit thema 

wordt de ons bekende Dr. Hans Gelderblom van het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan het 

woord gelaten. Volgens hem gaat het bij die 

belemmering nooit om het afwijken van de normale 

behandelprotocollen, maar bijvoorbeeld om het 

voorschrijven van een middel dat niet gangbaar is bij 

een bepaalde aandoening. Hij stelt dat oncologen in 

Nederland tot nu toe kankerpatiënten alle middelen 

kunnen voorschrijven waar die recht op hebben. Of 

dat bij ongewijzigd beleid in de toekomst ook zo zal 

blijven, weet hij echter niet zeker. De Contactgroep 

GIST volgt de ontwikkelingen op dit terrein met 

interesse en van dichtbij, samen met de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, NFK. 

 

Meer lezen hierover? 

- Het artikel in de Volkskrant: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/

detail/3673624/2014/06/17/Patient-krijgt-om-

financiele-redenen-soms-ander-medicijn-dan-arts-

wenst.dhtml 

- Een reactie van de Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen (NVZ): 

http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-

artikel/1624-patienten-krijgen-de-medicatie-die-

noodzakelijk-is-berichtgeving-in-de-media-maakt-

patienten-nodeloos-ongerust 

 

 

Onvoldoende waarborgen om hinder voor 

patiënten te voorkomen 

Persbericht Stichting EGV 

 

Op 1 januari 2013 werden oncologische 

geneesmiddelen en groeihormonen overgeheveld 

naar het ziekenhuisbudget. Dit betekent dat vanaf die 

datum het ziekenhuis verantwoordelijk is geworden 

voor de financiering en aflevering van die 

geneesmiddelen in plaats van de zorgverzekeraar en 

openbare apotheek. Deze groep geneesmiddelen 

volgen de TNF-alfaremmers op die op 1 januari 2012 

werden overgeheveld. Uit de ‘Eindrapportage 

Overheveling 2013’ van de Stichting Eerlijke 

Geneesmiddelenvoorziening (Stichting EGV) blijkt dat 

het ziekenhuisbudget echter niet altijd toereikend is 

om de behandeling met dure geneesmiddelen te 

kunnen bekostigen. Voorschrijvers worden daardoor 

belemmerd in het voorschrijven van onder andere 

oncologische- en hematologische geneesmiddelen. 

Daarnaast blijkt dat met name patiënten die 

groeihormonen gebruiken ernstige hinder 

ondervinden van de overheveling.  

 

In de Eindrapportage Overheveling 2013 is 

omschreven dat medisch oncologen en hemato-

oncologen aangeven dat zij meer dan eens 

belemmerd zijn in het voorschrijven van dure 

geneesmiddelen. Zonder een goede financiering 

voor de inzet van dure geneesmiddelen binnen het 

ziekenhuis, ontstaat een risico op onderbehandeling. 

De huidige financiering is daar op dat moment niet 

toereikend voor, aldus de voorschrijvers.  

 

Verder laat het onderzoek zien dat patiënten die 

groeihormonen gebruiken te maken hebben met 

wisselingen in hun medicatie. Voor deze patiënten 

heeft dit tot gevolg dat zij een ander (dagelijks) 

injectiesysteem moeten gebruiken. Met name voor 

kinderen heeft dit vervelende consequenties omdat 

zij door een moeilijker injectiesysteem zichzelf niet 

meer kunnen injecteren, de injecties pijnlijke plekken 

achterlaten (met prikangst tot gevolg) en sommige 

varianten niet buiten de koelkast kunnen worden 

bewaard. Deze gevolgen brengen ernstige risico’s 

voor de therapietrouw met zich mee.  

 

Voor het tweede jaar is de overheveling van tnf-

alfaremmers gemonitord. Daaruit blijkt wederom dat 

patiënten nog steeds worden geswitcht van 

geneesmiddel om niet-medische redenen.  

 

Daarnaast blijkt uit Eindrapportage 2013 dat ook de 

medicatiebewaking voor een tweede jaar op een rij 

gebrekkig is, omdat de stadsapotheek onvoldoende 

terugkoppeling vanuit de ziekenhuisapotheek krijgt.  

 

De ‘Eindrapportage Overheveling 2013’ van de 

Stichting EGV wordt onderschreven door vele 

patiënten- en beroepsorganisatie die te maken 

hebben met het voorschrijven van oncologische 

geneesmiddelen, groeihormonen en chronische 

ontstekingsremmers. De Stichting EGV heeft 

gedurende het jaar 2013 via een monitor de 

ervaringen van patiënten met de overheveling 

gemeten. Deze data zijn vervolgens geanalyseerd 

door prof. dr. C.A Uyl – de Groot (Erasmus 

Universiteit, IMTA). 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3673624/2014/06/17/Patient-krijgt-om-financiele-redenen-soms-ander-medicijn-dan-arts-wenst.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3673624/2014/06/17/Patient-krijgt-om-financiele-redenen-soms-ander-medicijn-dan-arts-wenst.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3673624/2014/06/17/Patient-krijgt-om-financiele-redenen-soms-ander-medicijn-dan-arts-wenst.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3673624/2014/06/17/Patient-krijgt-om-financiele-redenen-soms-ander-medicijn-dan-arts-wenst.dhtml
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/1624-patienten-krijgen-de-medicatie-die-noodzakelijk-is-berichtgeving-in-de-media-maakt-patienten-nodeloos-ongerust
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/1624-patienten-krijgen-de-medicatie-die-noodzakelijk-is-berichtgeving-in-de-media-maakt-patienten-nodeloos-ongerust
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/1624-patienten-krijgen-de-medicatie-die-noodzakelijk-is-berichtgeving-in-de-media-maakt-patienten-nodeloos-ongerust
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/1624-patienten-krijgen-de-medicatie-die-noodzakelijk-is-berichtgeving-in-de-media-maakt-patienten-nodeloos-ongerust
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De Stichting EGV dringt er bij de Minister van VWS 

en de Tweede Kamer op aan om de risico’s voor de 

patiënten zo snel mogelijk weg te nemen. Daarbij 

adviseert de Stichting EGV om een onafhankelijke 

taskforce de opdracht te geven om structureel in het 

systeem verankerde oplossingen aan te dragen voor 

het om niet-medische redenen overzetten van 

patiënten op een ander geneesmiddel en de 

belemmeringen die voorschrijvers ondervinden bij 

het voorschrijven van een duur geneesmiddel.  

 

Daarnaast vraagt de Stichting EGV de Minister om 

ingezette stappen ter verbetering van 

medicatiebewaking en de daaraan verbonden 

patiëntveiligheid voortvarend door te zetten en 

geen nieuwe overhevelingen te laten plaatsvinden 

bij nieuwe patiëntengroepen. 

 

 

Ouderdom zonder gebreken? 
door Hendrik van Rooijen 

 

Het lijkt merkwaardig, maar door de uitvinding van 

Glivec is het aantal GIST-patiënten sterk 

toegenomen. Gemiddeld leven we veel langer dan 

vroeger, toen een Gist binnen twee jaar dodelijk was. 

Deze ontwikkeling is exemplarisch voor wat er in de 

gehele gezondheidszorg gebeurd. Veel mensen 

leven langer dan vroeger, omdat de medische 

wetenschap zo sterk is vooruit gegaan 

 

In het midden van de vorige eeuw schreef Willem 

Frederik Hermans een schotschrift tegen dokters, 

getiteld Dag Dokter . Hermans hekelt de 

zelfgenoegzaamheid van artsen. Hij bestrijdt hun 

pretentie dat de mensen van zijn tijd langer kunnen 

blijven leven dankzij de kwaliteiten van de medici. 

Nee, zegt Hermans, het zijn niet niet de dokters die 

ervoor hebben gezorgd dat de mensen in de 

twintigste eeuw langer leefden dan vroeger. Dat 

langere leven wordt vooral veroorzaakt door een 

aantal maatschappelijke veranderingen: schoon 

drinkwater, beter voedsel en betere hygiëne. En dan 

natuurlijk door de uitvinding van de penicilline. Voor 

de ontdekking van de antibiotica stierf 1 op de 2 

patiënten die longontsteking krijgen. 

 

Hermans had de pest aan dokters, zoals hij aan veel 

dingen de pest had. Dokters waren volgens hem 

arrogante betweters. In bepaalde opzichten had hij 

duidelijk gelijk: er zijn onder ons nog wel mensen die 

hebben meegemaakt dat er niet aan de patiënt 

verteld werd dat hij stervende was. In die tijd 

bestond er ook nog geen kanker. Die heette toen “K.” 

of zomaar “een ernstige ziekte”. Over dokters die zo 

praatten had Hermans het. Ik heb ze ook nog 

gekend. Het is gelukkig veranderd, en wel heel sterk. 

Tegenwoordig willen dokters behalve behandelen 

ook nog wel eens onderhandelen. Over wat de beste 

behandeling is. Over eventuele keuzes van de 

patiënt.  

 

Maar de twee zaken waarmee Hermans ons langer 

voortleven verklaart staan nog steeds overeind:. Ten 

eerste is daar het feit dat we thans ouder kunnen 

worden dan vroeger is grotendeels te danken is aan 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een hogere 

levensstandaard en een hoger gemiddeld 

opleidingsniveau. Uit statistieken blijkt altijd dat 

mensen met een laag inkomen en een laag 

opleidingsniveau een kortere levensverwachting 

hebben dan mensen met meer geld en meer 

opleiding. En ten tweede is daar het feit dat 

farmaceutische research, zeg maar het ontwikkelen 

van nieuwe pillen één van de belangrijkste factoren 

is bij betere overlevingskansen. Wij als Glivec-slikkers 

weten daar alles van. Maar het medische kunnen, de 

handvaardigheid van artsen, speelt wel degelijk een 

rol, denk maar aan transplantaties en andere 

ingewikkelde operaties. Daarbij spelen echter ook 

weer technische vindingen een duidelijke rol: er 

bestaan al operatie-robots! 

 

Nu steeds meer mensen langer blijven leven dan 

vroeger, gebeurt het ook steeds vaker dat mensen 

tijdens hun levensloop meerdere chronische ziekten 

naast elkaar blijken t ehebben. Men noemt dat co-

morbiditeit: je hebt bijvoorbeeld diabetes én 

hartproblemen én nog iets anders waaraan je in 

vroeger tijd waarschijnlijk al lang overleden was. De 

ouderdom komt met gebreken, maar die gebreken 

kunnen tegenwoordig bijna allemaal beter 

behandeld worden.  

 

Oud worden zonder het te zijn is een boek van de 

Leidse hoogleraar Rudi Westendorp. Hij doceert 

ouderengeneeskunde, een nieuwe academische 

specialisatie. Volgens Westendorp is één van de 

belangrijkste problemen waar ouderen mee te 

maken krijgen het feit dat artsen vakgericht zijn en 

niet patiëntgericht. Een patiënt met meerder 

ziektebeelden krijgt te maken met meerdere 

medische specialisten, die elk los van elkaar hun 
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eigen behandelingstraject volgen zonder overleg 

met elkaar en zonder zich te beseffen dat de 

verschillende behandelingen elkaar wel eens 

negatief zouden kunnen beïnvloeden. Ik zelf kwam 

ooit uit het ziekenhuis met twee kwalen. Vanwege 

de eerste moest ik zoveel mogelijk rust nemen, liefst 

liggen, en voor de andere werd geadviseerd veel te 

bewegen. Zulke tegenstrijdigheden komen ook voor 

bij het gebruik van meerdere medicijnen naast elkaar. 

Ik mocht absoluut geen pijnstillers slikken die 

invloed hebben op de bloedstolling. Dan maar 

paracetamol, zei de arts. Maar paracetamol wordt 

afgeraden naast Glivec. Enzovoort: er moeten keuzes 

gemaakt worden, door de dokters, maar vooral ook 

door de patiënt zelf. De belangrijkste stelling in het 

boek van Westendorp is dat de oudere (patiënt) 

zolang mogelijk de regie moet blijven voeren over 

het eigen lichaam. 

 

 
 

Het boek van Westendorp begint met een 

uiteenzetting over de kennis van ouderdom die de 

wetenschap heeft opgebouwd. Strikt biologisch 

gezien heeft een mens geen functie meer als hij de 

leeftijd heeft bereikt dat hij zich niet meer kan 

voortplanten. Dat klinkt natuurlijk heel cru, maar het 

is wel een natuurwet. Menselijke beschaving berust 

nu juist op het overwinnen van bepaalde 

natuurwetten. Niet van alle natuurwetten, want 

sterven is onvermijdelijk. De biochemische processen 

in ons lichaam veranderen naarmate men ouder 

wordt. Spieren worden stroever, botten worden 

brozer, ons hart verslijt. Maar we kunnen zelf een 

leven lang proberen om ouderdomsverschijnselen in 

te perken: dat is de optimistische boodschap van het 

boek Ouder worden zonder het te zijn. Het boek is 

een bestseller geworden dankzij de vergrijzing. Bijna 

iedereen die ouder wordt wil niet oud zijn. Er zijn 

oudere vrouwen die hun lichaam laten verbouwen 

om er weer als een stralend jong meisje uit te zien. 

Dat is een schril voorbeeld, maar ik ken in mijn 

omgeving verschillende mensen van meer dan 

middelbare leeftijd die plotseling gaan trainen voor 

een halve marathon of voor een pelgrimstocht per 

fiets naar Santiago de Compostella. Maat houden 

zou in elk geval een les moeten zijn die men uit het 

eigen verleden geleerd heeft. Wijsheid zou de 

belangrijkste deugd van ouderen moeten zijn. 

 

Om zo gezond mogelijk oud te worden zou men 

volgens Westendorp al vroeg moeten beginnen met 

het leiden van een gezond leven. Preventie zou een 

belang rijk doel moeten zijn van onze 

gezondheidszorg. Preventie kan echter niet elke 

ziekte voorkomen. Sommige mensen worden ziek 

vanwege erfelijke aanleg, anderen hebben 

doodgewoon pech. In alle gevallen echter is kennis 

de en het handelen naar die kennis de beste manier 

om veroudering te vertragen. Men zou zich altijd 

bewust moeten zijn van hoe het eigen lichaam in 

bepaalde omstandigheden functioneert. Dat is wat 

wijkverpleegsters aanduiden als luisteren naar je 

eigen lichaam.  

 

Als je ondanks alle voorzorgen (niet teveel eten, 

blijven bewegen, niet roken, weinig alcohol) toch 

ziek wordt, wat dan? Dan moet je naar de dokter. En 

als je twee kwalen hebt naar twee dokters. Ik citeer 

hier Westendorp: De meeste ouderen moeten met 

een balboekje aan afspraken met artsen en een 

grote doos pillen door het leven. In dat geval is het 

moeilijk om zelf de regie te houden, maar dat moet 

wel zolang mogelijk. Maar er zou ook iets moeten 

veranderen binnen de gezondheidszorg: men weet 

veel van bepaalde ziekten, maar weinig over hoe die 

ziekten zich gedragen bij de verouderende mens. 

Van de meeste medicijnen weet men ook niet 

precies hoe ze uitwerken op ouderen: de doses 

worden bepaald voor volwassenen van middelbare 

leeftijd, die slechts één ziektebeeld vertonen, en niet 

voor ouderen die meestal medicijnen tegelijk 

moeten slikken. En bovenal: dokters zouden de regie 

zoveel mogelijk aan de patiënt moeten overlaten.  

KWF Kankerbestrijding heeft dit voorjaar als thema 

voor de fondswerving: kanker en ouderen. Ik heb 

namens de contactgroep meegedaan aan een aantal 

activiteiten. De belangrijkste boodschap was steeds: 

de oudere moet meer zeggenschap krijgen bij zijn 

eigen behandeling en er moet meer onderzoek 
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gedaan worden naar specifieke ziektebeelden en 

behandeling van de oudere kankerpatiënt. Verder 

moet er gewerkt worden aan een betere voorlichting, 

afgestemd op ouderen. 

 

Ik moet zeggen dat het boek van Westendorp niet 

geeft wat de titel belooft. Uiteindelijk ligt de nadruk 

in het boek toch op de oudere die een aantal 

ziektebeelden met zich mee torst. En dat is nu 

precies waardoor men oud wordt, zonder het te 

willen. Dat wil niet zeggen dat het een slecht boek is, 

integendeel. Ik denk dat dit boek zo ongeveer de 

gemiddelde kennis bevat die men als oudere over 

zichzelf zou willen hebben. 

 

Rudi Westendorp, Oud worden zonder het te zijn, 

over vitaliteit en veroudering. 5e druk, Atlas-Contact, 

Amsterdam-Antwerpen 2014. 

 

 

Onderzoek effectiviteit online cursus 

voor kankerpatiënten 
van de website 

  

De Universiteit Twente heeft samen met het VU 

Medisch Centrum en met financiële steun van KWF 

Kankerbestrijding en Stichting Alpe d’HuZes, de 

online zelfhulpcursus ‘Houvast, voor elkaar’ 

ontwikkeld. De universiteit zoekt deelnemers om de 

effectiviteit van de cursus landelijk te onderzoeken. 

 

De gratis online cursus biedt informatie en steun en 

helpt partners van mensen met kanker het beste te 

halen uit deze moeilijke tijd. Bij het maken van de 

cursus is nauw samengewerkt met de doelgroep. 

Hun behoeften, wensen en ideeën vormen dan ook 

de basis van de cursus ‘Houvast, voor elkaar’. 

 

Waarom is er een onderzoek aan gekoppeld? 

We geloven dat deze cursus veel steun kan bieden in 

deze veeleisende situatie. Omdat het om een nieuwe 

cursus gaat, wordt de komende tijd de kwaliteit van 

cursus onderzocht. Hiervoor zijn we op zoek naar 

partners van kankerpatiënten die deel willen nemen 

aan de studie. Deelname is geheel vrijwillig, u besluit 

zelf of u wel of niet deel wilt nemen. Wilt u graag 

meer informatie of heeft u interesse om mee te doen 

aan het onderzoek, ga dan naar 

www.houvastvoorelkaar.nl. 

 

 

Kijk voor (meer) actueel nieuws regelmatig op 

www.contactgroepgist.nl !! 

 

 

BERICHTEN VAN LEVENMETKANKER-BEWEGING 

 

De Nederlandse Federatie van  

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK),  

een vervolgverhaal (7)  
door Ton Jansen 

 

Een nieuw begin een nieuw 

elan, een nieuwe naam, een 

nieuw logo. 

 

In de laatste drie maanden zijn de ontwikkelingen bij 

de NFK in een stroomversnelling gekomen en wel in 

positieve zin. De samenwerking tussen de Federatie 

van Kankerpatiëntenorganisaties en het Koningin 

Wilhelmina Fonds heeft verder gestalte gekregen. 

Samen stellen we ons als opdracht de kanker terug 

te dringen en het leven van kankerpatiënten en hun 

naasten beter te maken, elke organisatie vanuit de 

eigen taakstelling. 

 

Het KWF richt zich op fondswerving en steunt onder 

meer onderzoek, (voorlichtings) projecten en geeft 

een financiële basis aan de patiëntenorganisaties en 

hun gezamenlijke organisatie de NFK.  

 

De NFK zal de stem van de patiënt zijn en opkomen 

voor de belangen van patiënten die moeten leven 

met kanker en als zodanig een patiëntenbeweging 

worden. De NFK zal dan ook niet meer NFK heten, 

maar naar buiten treden als de ‘Leef met Kanker 

Beweging’ Daar hoort een nieuw logo bij waarvan in 

de vorige Nieuwsbrief al gewag is gemaakt en dat 

op 11 juni, tijdens de Algemene Leden Vergadering 

is gepresenteerd. Het is de bedoeling dat alle 

aangesloten patiëntenorganisaties tot dit logo zullen 

overgaan en ons bestuur heeft op 16 juni besloten 

het in te voeren en daarmee is de Contactgroep-

GIST is de eerste patiëntenorganisatie met het 

nieuwe logo.  

 

http://www.houvastvoorelkaar.nl/
http://www.contactgroepgist.nl/
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Naar verwachting zullen KWF en NFK met hun 

nieuwe vorm van samenwerking in de loop van dit 

jaar officieel naar buiten treden.  

 

Subsidieregeling 

Tot nu toe financierde het KWF de patiënten-

organisaties en de NFK door middel van één 

subsidieregeling voor de organisaties en daarnaast 

één voor de NFK. Elk jaar moest een 

subsidieaanvrage worden ingediend die door het 

bureau van het KWF werd beoordeeld en 

afgehandeld. 

 

Daar komt verandering in. Het KWF zal al het geld 

dat voor het werk van de patiëntenorganisaties 

bestemd is in zijn geheel ter beschikking stellen aan 

die organisaties en hun samenwerkingsverband.  

In de vorige Nieuwsbrief meldde ik dat er per 1 

januari aanstaande een nieuwe subsidieregeling zou 

zijn. Bij de eerste gesprekken daarover bleek alras 

dat dit onhaalbaar is.  

 

Op die datum gaat wel het geld over naar 

NFK/Kankerpatiëntenbeweging maar wordt de 

subsidie toegekend volgens de nu geldende 

regeling. In 2015 hebben organisaties en NFK de tijd 

om gezamenlijk een nieuw subsidiesysteem te 

ontwikkelen en een nieuwe regeling op te stellen. 

Gezamenlijk zullen zij ook de uitvoering ter hand 

nemen. Het is de bedoeling dat dit alles per 1 januari 

2016 in werking treedt. Natuurlijk worden er tussen 

KWF en NFK afspraken gemaakt over de doelmatige 

besteding en de controle daarop. 

 

KankerNL 

Het project KankerNL is binnen het KWF een 

samenwerkingsverband NFK, KWF en IKN (Integraal 

Kankercentrum Nederland). Het gaat om een 

algemene, breed opgezette, en voor het brede 

publiek toegankelijke databank waarin alle 

informatie over kanker te vinden zal zijn met 

daarbinnen specifieke informatie over de diverse 

kankertypen en informatie van en over KPO’s. Ons 

bestuurslid Gerard van Oortmerssen maakt 

inmiddels deel uit van de NFK-werkgroep Kanker.nl 

en is daarmee nauwer betrokken bij de opbouw van 

de databank waarin ook onze informatie voor een 

groot deel zal worden geïntegreerd. Hij heeft het 

bestuur geadviseerd om ons bij KankerNL aan te 

sluiten en op 16 juni heeft het bestuur zo besloten, 

waarna de contracten zijn ondertekend. Tijdens de 

Contactdag op 20 september zal Jeroen Schreurs 

van de NFK een demonstratie en nadere uitleg 

geven over dit project. Wie nu al een kijkje wil 

nemen op internet gaat naar www.kanker.nl en kan 

nu al kennis nemen van alle informatie die daar te 

vinden is. 

 

Tot zo ver de berichtgeving over de NFK in relatie 

tot de Contactgroep GIST. Een nieuw begin, een 

nieuw elan, een nieuwe logo. Dit alles voor een 

blijvende taak. We houden van de voortgang op de 

hoogte. 

 

 

NFK gaat verder als Levenmetkanker-

beweging 
 

Vanaf juni dit jaar zal de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en haar 

lidorganisaties, officieel als één gezicht naar buiten 

treden onder de nieuwe naam Levenmetkanker-

beweging. Het nieuwe merk staat voor één sterke 

patiëntenbeweging voor mensen geraakt door 

kanker.  

 

De samenwerkende kankerpatiëntenorganisaties 

besloten in 2012 op een nieuwe wijze te gaan 

samenwerken om met elkaar een sterke, 

toekomstbestendige kankerpatiëntenbeweging te 

realiseren. Dit door gezamenlijk een visie en 

strategie te vormen, samen op te trekken in de 

uitvoering en samen ondersteunende taken vorm te 

geven. Als gevolg daarvan is er voor gekozen om 

deze nieuwe positionering ook zichtbaar te maken 

door middel van een nieuwe naam en een nieuw 

beeldmerk: de levenmetkanker-beweging.  

 

Waar staan we voor 

Met dit nieuwe merk wil de Levenmetkanker-

beweging samen met kankerpatiënten en naasten 

opkomen voor alle mensen geraakt door kanker. Of 

zoals de belofte luidt ‘samen komen we op voor 

jouw leven met kanker.’ Deze belofte kunnen we 

waarmaken doordat we ‘samen sterker staan door 

gedeelde ervaring’. Bovendien zijn we uniek en 

onderscheiden we ons van andere 

belangenbehartigers op het gebied van kanker 

omdat ‘ook wij leven met kanker’. 

 

Eenheid in verscheidenheid 

De kankerpatiëntenorganisaties blijven zich daarbij 

profileren met ieder hun eigen specialistische 

deskundigheid. Zo kunnen we tegemoet blijven 

http://www.kanker.nl/
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komen aan de behoeften van iedere individuele 

kankerpatiënt. Juist door die de specifieke 

ervaringsdeskundigheid kunnen we gezamenlijk 

strijden voor de kwaliteit van leven van mensen 

geraakt door kanker ofwel eenheid in 

verscheidenheid. 

 

Het nieuwe logo  

 
Alle lidorganisaties hebben in een eerder stadium de 

nieuwe huisstijl goedgekeurd. Het beeldmerk, met 

de wolk van silhouetten en levenskrachtige kleuren, 

symboliseert dat we samen sterk staan om te leven 

met kanker. Het straalt een warm gevoel uit en 

inspireert patiënten maar ook stakeholders om leven 

met kanker samen te verbeteren.  

 

Meer naamsbekendheid 

Ook willen we onder deze nieuwe naam onze 

naamsbekendheid vergroten. De NFK is met haar 20 

kankerpatiëntenorganisaties en ongeveer 28.000 

leden en donateurs, de grootste vertegenwoordiger 

van de patiëntenorganisaties in Nederland en dus 

een speler van betekenis. De organisatie is goed 

bekend onder professionals, maar niet onder het 

grote publiek. Het is tijd om het tij te keren.  

 

De Levenmetkanker-beweging 

‘We zijn meer dan een kankerpatiëntenbeweging, we 

zijn de Levenmetkanker-beweging.’ 
 

‘Niet alleen de patiënt leeft met kanker, iedereen 

heeft met kanker te maken.’ 
 

‘Ook de omgeving heeft waardevolle ervaringen 

waar we van kunnen leren. ‘ 
 

‘Ook werkgevers met werknemers die kanker 

hebben, hebben waardevolle ervaringen. ’ 
 

‘We zoeken niet alleen de ervaring van de patiënt 

maar iedereen die ervaring heeft met kanker in zijn 

of haar leven. Dan creëren we een beweging 

bottom-up, waarbij de mensen die ervaring hebben 

met kanker opstaan voor leven met kanker in elke 

fase. Want in elke fase moet je zo kwalitatief 

mogelijk kunnen leven met kanker.’ 

Jaarbericht NFK 2013: samen maken we 

de zorg beter 
 

Het jaarbericht  2013 is verschenen met een 

overzicht van alle resultaten die  de Nederlandse  

Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK)  

afgelopen jaar heeft geboekt. De 

belangenbehartiger heeft zich stevig gemengd in het 

debat over goede zorg en ingezet op een betere 

kwaliteit van leven met kanker. 

 

Zichtbaar in het publieke debat 

Meer dan ooit was de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)  in 2013 zichtbaar 

in de publieke arena. Onder meer om er voor te 

zorgen dat jonge ex-kankerpatiënten dezelfde 

kansen krijgen als leeftijdsgenoten als het gaat om 

hypotheken en aanvullende verzekeringen.  

 

Zorgstandaard Kanker ontwikkeld 

Daarnaast zet de NFK zich continu in voor steeds 

betere en integrale kankerzorg. Waarin de patiënt 

een volwaardige partner is die zoveel mogelijk grip 

houdt op zijn kwaliteit van leven, ook in de terminale 

fase. Eind 2013 is de Zorgstandaard Kanker afgerond, 

waar we met partijen in het veld een kader hebben 

ontwikkeld voor patiëntgerichte kankerzorg.  

 

Nieuwe naam: Levenmetkanker-beweging 

Als samenwerkende kankerpatiëntenorganisaties 

hebben we in 2012 besloten tot een nog 

verdergaande samenwerking. Het doel daarvan is 

om met elkaar een sterke, toekomstbestendige 

kankerpatiëntenbeweging te realiseren. Dat heeft in 

2013 geleid tot een nieuwe positionering als 

belangenbehartiger van alle mensen die leven met 

kanker. Vanaf deze maand treedt de NFK dan ook 

naar buiten als Levenmetkanker-beweging. 
 

Het volledige (digitale) jaarbericht 2013 is te lezen 

op: http://nfk.onlinetouch.nl/2 

 

 

Grip op de Werkvloer 
door Gerard van Oortmerssen 

 

NFK vraagt al enige tijd aandacht voor de problemen 

die kankerpatiënten ondervinden op de 

arbeidsmarkt. In dat kader werd op 3 juni het 

congres “Grip op de Werkvloer. Werken met 

chronische ziekte kan” gehouden op Nyenrode in 

Breukelen. Het congres werd georganiseerd door 

http://nfk.onlinetouch.nl/2
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NFK, in samenwerking met o.a. NCPF (de 

Nederlandse Consumenten Patiënten Federatie). Het 

congres werd bijgewoond door vertegenwoordigers 

van patiëntenorganisaties, patiënten, werkgevers, 

zorgverleners en adviseurs. Ik heb dit congres 

bijgewoond namens onze Contactgroep.  

 

Na enkele inleidingen, onder andere door Alexander 

Rinnooy Kan, ex-voorzitter van de 

werkgeversorganisatie VNO en ex-voorzitter van de 

SER, werd er gediscussieerd in kleine werkgroepen 

over de problemen en dilemma’s waar patiënten, 

werkgevers maar ook collega’s mee te maken krijgen.  

 

Uit de discussie kwam naar voren dat het in de 

meeste gevallen het beste is om open te 

communiceren. Maar dat is niet altijd even 

gemakkelijk. Want wat doe je bijvoorbeeld als je 

GIST krijgt, geopereerd wordt, snel herstelt en na 

een paar weken afwezigheid aan het werk gaat en 

met Glivec een redelijk normaal leven kan leiden? Je 

hebt een mooie baan en verwacht binnenkort 

promotie. Vertel je je werkgever dan wat er echt aan 

de hand is? Als je dat doet, ga je dan die promotie 

nog krijgen? Dit is een voorbeeld dat ik zelf van nabij 

heb meegemaakt, niet als patiënt maar als 

werkgever en het geeft aan hoe lastig die dilemma’s 

kunnen zijn. Het is goed dat hier aandacht aan wordt 

besteed.  

 

De politiek heeft het inmiddels opgepakt. Daarvoor 

verwijs ik naar het volgende item in deze nieuwsbrief. 

Het is te hopen dat dit ertoe zal bijdragen dat onze 

samenleving op een meer volwassen manier omgaat 

met de ziekte kanker. 

 

 

Arbeidsmarktpositie (ex-)kanker-

patiënten op politieke agenda 
 

D66 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, gevraagd om met patiënten, 

werkgevers, werknemers en wetenschappers, een 

actieplan ‘Kanker en Werk’ te starten. De 

Levenmetkanker-beweging, voorheen NFK, heeft 

afgelopen jaar samen met Isabelle Lebrocquy 

aandacht gevraagd voor de moeilijke positie die 

mensen met kanker hebben op de arbeidsmarkt. 

D66 heeft dit samen met hen verder uitgewerkt. 

 

De arbeidsmarktpositie van mensen met kanker is 

zorgelijk. Een kwart van hen verliest zijn baan. Ook 

krijgen zij moeilijker een arbeidsongeschiktheids-

verzekering of levensverzekering. Het plan pleit 

daarom voor tenminste vijf maatregelen. Deze zijn 

als volgt samen te vatten: uitbreiden no-riskpolis 

voor mensen met kanker, meer bewustwording bij 

werkgevers, beter kunnen verzekeren na diagnose 

kanker, overheid als goede werkgever en 

effectievere re-integratie. Bij een no-riskpolis betaalt 

de overheid aan de werkgever een 

ziektewetuitkering als een werknemer ziek wordt. 

Dat moet het makkelijker maken om hen in dienst te 

nemen. Met dit initiatief is een stap in de goede 

richting gezet. 

 

De Levenmetkanker-beweging blijft zich daarnaast 

ook sterk maken voor werkbehoud bij kanker door 

werknemers te informeren hoe ze aan het werk 

kunnen blijven tijdens en na de behandelingen 

(www.kankerenwerk.nl).  

 

Tegelijkertijd krijgen steeds meer werknemers 

tijdelijke contracten of werken ze als flexwerker, 

waardoor hun rechtspositie minder beschermd is en 

zij alsnog hun baan verliezen. Naast het vinden van 

een baan is het ook lastig om als zzp-er aan de slag 

te gaan. De wetgeving is een belangrijke oorzaak 

voor de problematiek. Daarom trekt de 

belangenorganisatie samen op met Lebrocquy om 

de rechten van alle (ex-)kankerpatiënten op het 

gebied van werk te verbeteren. Zij is oprichter van 

oPuce, een bemiddelingsbureau dat voor mensen 

die hersteld zijn na kanker volwaardig en betaald 

werk zoekt. 

  

Lebrocquy is haar bedrijf niet zonder reden 

begonnen. In augustus 2011 kreeg zijzelf 

darmkanker. Een zware periode waarin zij ook nog 

werd ontslagen. Zij ontdekte toen tot haar verbazing 

hoe moeilijk het is om na kanker weer aan het werk 

te komen. 

 

Lees meer over de Levenmetkanker-beweging en 

ondersteuning op het gebied van werk:  

* voor (ex-)kankerpatiënten ga naar www.kanker.nl 

* voor werknemers en andere professionals: 

www.kankerenwerk.nl  

 

 

 

 

http://www.kankerenwerk.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.kankerenwerk.nl/
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Deelnemers gezocht voor landelijk 

onderzoek naar mindfulness bij kanker 
  

Het Radboud universitair medisch centrum voor 

Mindfulness en het Helen Dowling Instituut zoeken 

deelnemers voor het onderzoek BeMind. In dit 

onderzoek wordt gekeken naar de 

(kosten)effectiviteit van mindfulnesstherapie en naar 

welke vorm (groep of online) het meest geschikt is 

voor welke patiënt.  

 

Mindfulness is een behandelmethode die patiënten 

leert om met aandacht aanwezig te zijn in het hier 

en nu. Uit onderzoek blijkt dat mensen met kanker 

dankzij mindfulness minder klachten van angst en 

depressie hebben en dat de kwaliteit van hun leven 

verbetert.  

 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de 

website van BeMind (www.bemind.info). 

 

 

Nieuwe website met betrouwbare 

informatie over voeding en kanker 
 

Op dinsdag 6 mei is de nieuwe website Voeding & 

Kanker Info, www.voedingenkankerinfo.nl gelanceerd. 

Op deze site staat betrouwbare en wetenschappelijk 

onderbouwde informatie over de samenhang tussen 

voeding en kanker. 

 

De site is bedoeld voor (ex-)patiënten, familieleden 

van patiënten en alle andere mensen met 

belangstelling voor dit onderwerp. Naast informatie 

over voeding tijdens de behandeling, bevat de site 

ook antwoorden op vragen over de preventie van 

kanker en voeding ná de behandeling van kanker.  

 

De website Voeding & Kanker Info is een initiatief 

van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), 

de Wageningen Universiteit en de Landelijke 

Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO). 

 

Kijk voor meer en actueel nieuws ook regelmatig 

op de website van de  Levenmetkanker-

beweging:  

https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-

beweging/3432-nieuwsarchief 

 

 

VLAAMSE LOTGENOTENBIJEENKOMSTEN 
 

Op 15 december 2013 vond in Gent een 

(winter)bijeenkomst plaats door en voor Vlaamse 

lotgenoten. Van deze geslaagde bijeenkomst 

ontvingen wij maar liefst 3 verslagjes, die we u niet 

willen onthouden. Daarnaast is er ook al een 

impressie van de (zomer)bijeenkomst van 15 juni 

jongstleden. 

 

 

 

Gentse Toeren 
door Wim Dewulf 

 

De eer om als gaststad op te treden voor de 

jaarlijkse winterbijeenkomst van de Belgische 

afdeling van de Contactgroep Gist viel dit jaar te 

beurt aan de Arteveldestad Gent. 

 

De aftrap werd gegeven in Café ‘Het Vrijdagsgevoel’ 

op de Vrijdagmarkt. Naast de inmiddels harde kern 

van Vlaamse lotgenoten en onze Nederlandse 

Voorzitter, mochten we dit jaar ook een paar nieuwe 

gezichten verwelkomen. Een kennismaking met 

nieuwe ervaringsverhalen bleef dan ook niet uit. De 

extreme koude die de vorige editie in Antwerpen 

had geteisterd, bleef dit jaar uit, zodat een 

wandeling in de middeleeuwse binnenstad, die in 

kerstsfeer was gehuld, werd aangevat. 

 

We startten op de Vrijdagsmarkt, het vroegere 

spektakelplein, waar ook het kruin van Europese 

vorsten ooit zijn blijde intrede hield. Van de 

hertogen van Bourgondië over de grote Keizer Karel 

(in Gent geboren) en Filips II tot de aartshertogen 

Albrecht en Isabella, ze passeerden er allen de revue. 

We leerden er ook waarom de arm van Jacob Van 

Artevelde’s grote standbeeld in het midden van het 

plein, in de richting van Engeland wijst. Een enkeling 

vond de tijd al rijp om een ‘Kwak’ te gaan drinken in 

http://www.bemind.info/
http://www.voedingenkankerinfo.nl/
https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-beweging/3432-nieuwsarchief
https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-beweging/3432-nieuwsarchief
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het bierhuis ‘De Dulle Griet’, terwijl de rest zich 

verbaasde over de afstand van het enige kanonschot 

van het 500 jaar oude, 12 000 kg wegende, kanon de 

‘Dulle Griet’, even verderop aan de waterkant 

opgesteld. 

 

Nadien volgde een kronkelend vervolg door drukke 

straatjes en pleintjes, langs trapgevels en burchten, 

over bruggen en brugjes, in de oude vismijn met 

Neptunus in een glansrol, langs het groot Vleeshuis, 

de oude binnenhaven met vrije en onvrije schippers, 

de moderne stadshal (of is het een ‘schapenstal’ ?), 

kathedralen die elkaar lijken te verdringen (oh neen, 

er staat ook nog een Belfort tussen, dat is geen 

‘kerk’). Aan het stadhuis aangekomen, werd in 

conclaaf beslist dat een opkikker wel verdiend was. 

Geen ‘sterk water’ in het Waterhuis aan de Bierkant, 

maar een jenever in het ‘Dreupelkot’, waar het niet 

zo makkelijk kiezen was tussen de meer dan 200 

jenevers. 

 

Welgemutst trokken we nadien naar ‘De Acht 

zaligheden’, voor een fijn afsluitend diner. 

 

Mijn eerste ervaring 
door An Wouters 

 

15 december ’13. We zitten in de auto, Marnix en ik. 

Samen zijn we op weg naar Gent, naar een groep 

van mensen die we (nog) niet kennen. Ik ben een 

beetje zenuwachtig… Het is druk want het is 

koopzondag. We stappen goed door van de parking 

tot aan de vrijdagmarkt waar we onmiddellijk de 

plaats van afspraak vinden. Marnix hangt onze jassen 

weg en ik zoek de groep die ons verwacht. Voor ik 

het goed en wel besef word ik hartelijk begroet, 

mensen staan recht voor een handdruk of een zoen. 

Even voel ik me zo alleen en de tranen in mijn ogen 

prikken. Er worden snel 2 extra stoelen bijgeschoven 

en Marnix zet zich dicht naast mij. Al snel wordt er 

voorzichtig gepolst naar mijn ervaringen met Gist en 

begin ik te vertellen. 

 

Het is allemaal nog vers, nog nieuw en er wordt 

instemmend geknikt op mijn gevoel van onzekerheid. 

Er worden gerichte vragen gesteld en de 

herkenbaarheid is groot. Mensen zijn nieuwsgierig 

en komen even tot bij ons om zich voor te stellen. 

We krijgen een heerlijke kop koffie aangeboden en 

na die eerste kennismaking begint de wandeling. 

 

Het verrast me hoe het lijkt alsof de mensen mij al 

kennen, hoe bezorgd ze zijn en begaan. Ik voel me 

omringd door een groep die me mee kan dragen in 

mijn leven met Gist. Terwijl we allemaal netjes 

poseren voor de groepfoto, fluister ik snel in Marnix 

zijn oor hoe blij ik ben dat we toch gekomen zijn. 

 

Wim vertelt ons interessante weetjes over enkele 

bezienswaardigheden in Gent. En tussendoor wordt 

er van alles verteld. Ik leer Gonny kennen die me 

verder helpt met mijn gebruikersnaam die ik 

vergeten was, en ook Jack de voorzitter. Leentje 

reisde speciaal van Portugal af en geeft me veel tips 

en goede raad. Ook Marleen komt een praatje 

maken en ik zie hoe Marnix ook steeds in gesprek is 

met Lief en Hubert en zo vele anderen. We genieten 

van de gezellig Kerstsfeer in de stad. 

 

Jammer genoeg kunnen we niet blijven om mee op 

restaurant te gaan. We willen graag op tijd thuis zijn 

om onze drie kinderen zelf in bed te stoppen. Bij het 

afscheid worden er al wat meer zoenen uitgedeeld 

en we zeggen een welgemeend ‘tot ziens’. We 

wandelen terug naar onze auto, Marnix en ik. En dan 

komen de tranen, tranen van ‘ik wil gezond zijn’ 

maar eigenlijk vooral ook tranen van ‘oef wat is dit 

goed meegevallen’, tranen van ‘wat een lieve 

mensen en zo vriendelijk’. 

 

’s Avonds surf ik meteen naar het forum. Ik moet 

vertellen aan iedereen hoeveel deugd dit mij gedaan 

heeft, hoeveel kracht en doorzettingsvermogen dit 

mij gebracht heeft. Ik hoop dat iedereen het leest. En 

tegelijkertijd kies ik er voor om de draad van mijn 

leven terug op te pikken: ‘Morgen is de eerste dag 

van mijn verdere leven met gist.’ En het gaat goed. Ik 

neem het zoals het komt en geniet van alle kleine en 

grote momenten want elk nadeel heeft zijn voordeel: 

dank je voor alle warme contacten! 

 

Impressies 
door Leentje Schepers 

 

Gezelligheid; lekker eten; wandelen; stadsgids Wim; 

ne goeie koffie; samenhorigheid; plezant; 

Vrijdagsgevoel; sfeer; ne Kwak of zo; Acht 

Zaligheden; een beetje geschiedenis (niet té veel) 

drukte; fotokes pakken; Kerstmarkt; babbelen; een 

dreupelke; ervaringen delen; Jacob van Artevelde; 

scan uitslagen; een wijntje; Gravensteen; veel 

babbelen; Gentse neuskes; welkom An & Marnix; 

nog veel babbelen; Gravensteen; tot in juni. 
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Zomerbijeenkomst Herentals 
 

Op zondagmiddag 15 juni werd de Belgische 

zomerbijeenkomst georganiseerd door de Belgische 

afdeling van CGG in het mooie Herentals. 

Twintig deelnemers waren aanwezig waaronder 

voorzitter Jack Asselbergs en oud bestuurslid 

Hilbrand Bruinsma. 

Na een ontvangst met een lekker drankje maakten 

we een prachtige wandeling in natuurgebied het 

Broek langs het riviertje de Kleine Nete. 

Daarna was er een heerlijk diner in de tuin van 

Restaurant De Posterijen op de Grote Markt. 

De foto's zijn gemaakt door Jos en Leentje Schepers. 

 

 
 

      
 

 

VERHALEN VAN LOTGENOTEN 

 

Manon op de berg 
 

In deze nieuwsbrief (nog) niet het vervolgdeel 3 van 

het ervaringsverhaal van Manon de Vos-van 

Leemput. Belangrijke reden is het feit dat Manon 

begin juni meedeed met de stichting 2climb2raise 

aan Alpe d'HuZes. 

 

Dat gebeurde per tandem. Eerder deed Jack 

Asselbergs dat in 2012. En in 2011 klom René 

Lammers met het team van NOC*NSF naar boven op 

zijn eigen fiets. 

 

Manon zal in de volgende nieuwsbrief verslag doen 

van haar ervaringen. Maar we plaatsen alvast enkele 

foto's van haar klim op 5 juni die ze samen met haar 

captain Raoul Hens volbracht. 
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Ervaringsverhaal 
door Frea Timmerman 

 

Vanaf 2007 ben ik GIST 

patiënt, maar voelde 

nooit de behoefte om 

me aan te sluiten bij 

een contactgroep. Ik 

kon en kan er goed 

mee omgaan, en ik zou 

wel zien hoe het verder 

zou gaan. Toch ben sinds januari 2014 lid geworden, 

en ben daar toch wel blij mee, want er zijn nieuwe 

ontwikkelingen, waarvan ik nog niet op de hoogte 

was. Omdat ik toch wel een wat vreemd, maar ook 

een mooi verhaal heb te vertellen, wil ik dit graag 

delen met mijn lotgenoten. Ik denk dat het goed is 

om te beginnen bij het feit, dat ik al vanaf mijn 

kindertijd regelmatig last had van allergieën en 

ontstekingen. Dat is tot op de dag van vandaag zo 

gebleven. (o.a. vaak oorontsteking-leverontsteking-

darmontsteking-alvleesklierontsteking, nare en 

pijnlijke steenpuisten-etc....etc....). Altijd was er wel 

iets in mijn lichaam dat ontstoken was. Om maar te 

zwijgen van al die pijn die dat opleverde..... 

  

In 1994 kreeg ik baarmoederkanker, dat bij toeval 

werd ontdekt omdat ik al heel lang klachten had, 

maar die door artsen niet serieus werd genomen 

(het zat tussen mijn oren). De klachten bleken voort 

te komen uit een doodzieke galblaas, die erg 

ontstoken bleek te zijn. In heb in 6 weken tijd, twee 

zware operaties moeten ondergaan. In de loop der 

jaren ben ik helaas heel wat artsen tegen gekomen, 

die nou niet bepaald het woordje EMPATHIE hoog in 

hun vaandel droegen, en alleen maar bezig waren 

met de medische kant...... Erg jammer, want voor 

patiënten kan het in hun voordeel werken. Ik ben 

een mondige patiënt, maar klapte regelmatig dicht 

door de houding van sommige arrogante artsen. En 

heb daardoor onnodige en pijnlijke onderzoeken 

moeten ondergaan. Gelukkig waren ze niet allemaal 

zo....... 

  

In 2007 kreeg ik borstkanker. Maar ook toen had ik 

al vele jaren ernstige klachten. En wéér werd ik niet 

serieus genomen. Achteraf voelde ik me toen ik niet 

ziek van de borstkanker, maar van de GIST-kanker. 

Het is verschrikkelijk als artsen je niet serieus nemen, 

en dan vaak zeggen dat het probleem tussen je oren 

zit. Zelfs tijdens de bestralingen van de borstkanker 

gaf ik het probleem aan bij de bestralingsarts, maar 

er werd helemaal niets mee gedaan. En zo kon het 

gebeuren dat pas een jaar later, na de borstkanker, 

de diagnose gistkanker werd geconstateerd. De 

tumor was inmiddels al uitgegroeid tot 11 cm. Hoe 

ziek ik me al die jaren heb gevoeld, is met geen pen 

te beschrijven..... 

  

In de loop der jaren kwam ik er ook achter dat heel 

veel mensen die met zieke mensen werken, nog 

nooit van gistkanker hebben gehoord, en dat 

daardoor mensen soms te laat bij een arts komen. 

Naar mijn bescheiden mening doet ook het KWF te 

weinig aan het promoten van deze vorm van kanker. 

Ik heb dat ook aangegeven bij ze, maar ik kreeg een 

heel vaag antwoord, waar ik helemaal niets mee kon. 
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Terug naar mijn verhaal... Ik kon eerst niet 

geopereerd worden, omdat de tumor te groot was. 

Met Glivec is deze terug gebracht naar 6 cm, en kon 

de operatie doorgaan. Na die tijd wist ik, dat ik niet 

nog eens zo'n operatie door wilde maken, mocht de 

kanker terug komen (had ook te maken met het 

verdriet in mijn privéleven). Ik was net weer een 

beetje in de running, toen ik voelde dat het weer 

niet goed zat. En weer duurde het even voordat ik 

serieus werd genomen. Maar mijn besluit stond vast: 

Ik wilde géén operaties, geen behandelingen, geen 

doktoren, geen ziekenhuizen, geen prikken etc. 

meer! Dat werd me niet in dank afgenomen, maar 

dat kon me helemaal niets schelen! Even later bleek 

dat ik ook niet meer geopereerd kon worden....... Ik 

koos toen voor kwaliteit van leven, want ik vond dat 

genoeg had geleden in mijn leven. Niet dat ik niet 

meer wilde vechten, want ik ben een échte 

levensgenieter, maar ik ging vechten op mijn eigen 

manier...... Ik ben trombosepatiënt (geworden tijdens 

de gistoperatie), hartpatiënt, reumapatiënt en 

kankerpatiënt, met elke dag veel pijn, maar blijf het 

leven héérlijk vinden! 

  

De keuze die ik in 2008 kon maakte, was een schot 

in de roos. Ik ben begonnen met zoveel mogelijk 

biologisch voedsel te eten-veel water te drinken- 

elke dag 10 km fietsen-en te genieten van elke 

nieuwe dag-stress vermijden, en me nergens meer 

druk om maken....ook niet om mijn ziekte..... 

  

Het eerste jaar fietste ik maar liefst 2000 km en 

voelde me redelijk goed. Op mijn eigen verzoek ging 

ik in de scan, en het eerste jaar bleek te tumor 

gekrompen te zijn van 6 naar 2cm ????? Af en toe 

werd ik wel erg ziek, maar ik had nog wat Glivec-

pillen, waar ik dan drie weken lang om de andere 

dag een lage dosering van nam, langer wilde ik niet, 

want ik was bang dat ik er dan imuun voor zou 

worden. En hoe raar het ook klinkt...tot op de dag 

van vandaag werkt het bij mij goed, wat niet kan 

volgens de oncoloog. Naar doktoren luisteren doe ik 

al jaren niet meer, want ik heb er immers een streep 

onder gezet.(op enkele uitzonderingen na) Ik volg 

mijn eigen weg en gevoel. Dat klinkt erg arrogant en 

eigenwijs, maar voor mij de perfecte weg. Natuurlijk 

zijn er ook momenten dat het niet zo goed gaat. Ik 

heb al 4 keer gedacht dat ik zou overlijden. Maar 

steeds krabbel ik weer overeind. 

  

Vorig jaar waren de Glivec-pillen op. De enige 

mogelijkheid om weer een doosje te kunnen 

bemachtigen, was, dat ik weer naar mijn oncoloog 

moest, die ik in 5 jaar niet had gezien. Momenteel is 

de voorraad weer op (ik kan er precies een jaar mee 

doen) en moet ik een nieuwe afspraak maken. Ik 

begrijp best dat de oncoloog mij daarom wil zien, en 

vind dat heel reëel. Momenteel gaat het weer 

redelijk goed, na een zeer nare en heftige periode 

van veel pijn en vermoeidheid. Ik fiets weer en mijn 

energie begint terug te komen. Verklaren kan ik het 

allemaal niet en dat hoeft ook niet. Ik heb veel steun 

aan mijn geloof, vrienden en familie. Omdat ik 

mezelf als een groot wonder beschouw, heb ik daar 

een klein boekje over geschreven. Ik heb een eigen 

weblog, en deze gaat zeker niet alleen maar over 

mijn ziekte. Maar ik probeer te laten zien op welke 

manier ik met GIST omga.......maar ook met 

tegenslagen....... Ik geniet intens van elke nieuwe dag 

en hoop dat nog heel lang te mogen doen! 

  

Contactgegevens van Frea Timmerman: 

email: schriever1@hotmail.com 

weblog: http://deregenboog.bloggertje.nl 

 

 

Levensverhaal 
door Gerie Leentfaar-van Nielen 

 

Naar aanleiding van het verhaal van Manon de Vos 

van Leemput in de afgelopen nieuwsbrieven wil ik 

ook mijn verhaal wel doen, maar ja, hoe begin je. 

 

Eerst maar voorstellen. 

Ik ben Gerie Leentfaar, geboren in 1953 in 

Numansdorp, ben na wat omzwervingen door Zuid-

Holland 20 jaar geleden met man en zoon van nu 35 

jaar in Well beland, we begonnen daar een 

supermarkt wat is gelukt. 

 

Ik ben sinds 2005 weduwe, mijn man is verongelukt 

tijdens het uitlaten van de hond door een 

onoplettende persoon. Ik kan daar nog steeds niet 

mee overweg, maar je moet wel… 

 

Na een aantal jaren waarin ik niet aan het werk kon 

komen lukte het me na 4 jaar een klein baantje te 

krijgen, een simpel magazijnbaantje, maar dat 

maakte me niet uit, ik was er uit en ontmoette weer 

andere mensen, na driekwart jaar werd het contract 

niet verlengd, wat ik heel jammer vond. 

 

Half november werd ik ziek, ik dacht de Mexicaanse 

griep, die heerste toen, dacht het gaat wel over, 

mailto:schriever1@hotmail.com
http://deregenboog.bloggertje.nl/
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maar nee, strompelde wat later naar de huisarts, 

toen die me zag zei hij, wat zie jij er uit, dit is geen 

griep. Ik liet het allemaal maar over me heen komen, 

ik was vreselijk moe en had hoge koorts, na een 

onderzoekje keek hij niet vrolijk en zei, effe bellen, ik 

dacht je doet maar, ’s middags zat ik met een 

kennisje bij de gynaecoloog, er bleek een tumor te 

zitten, was zo groot dat hij niet kon zien waar die 

aan vast zat, ziekenhuis in en uit, van Venray naar 

Venlo. Na de nodige scans zou ik 18 januari 

geopereerd worden. Op 6 januari was mijn zoon bij 

me om wat paperassen door te nemen, wat was ik 

moe en ik had het zo koud dat ik niet meer kon 

staan. Dus bleef ik maar op de bank. Mijn zoon die in 

Arnhem woont vroeg ‘s avonds laat of hij moest 

blijven slapen maar ik zei nee hoor, ik ga zo naar bed 

en kan altijd hier iemand bellen als het nodig is. 

 

Die nacht ging het helemaal fout, moest mezelf en 

mijn bed regelmatig verschonen. De volgende 

ochtend kwam een kennis die medicijnen had 

gehaald bij de apotheek, die vertrouwde de situatie 

niet, de huisarts is gebeld en toen ging het snel. Na 

een uurtje lag in]k in Venlo, dat was een crime, lag 

eerst op de verkeerde afdeling. Daarna ben ik 

geopereerd, voor het eerst in mijn leven. Ik heb altijd 

gezegd, als ik word geopereerd is het meteen raak. 

Nou dat heb ik geweten, de tumor was verwijderd, 

de halve blaas, stukken van de dunne darm, wat was 

ik ziek… 

 

Na een week kwam de uitslag, de chirurg kwam later 

dan de bedoeling was, mijn zoon was net weg maar 

gelukkig waren mijn zus en zwager nog bij me. En 

dan hoor je dat de tumor 2,5 kilo woog en dat er 

niets aan te doen was. Ik zei dat ik dood zou gaan, 

mijn zus schrok heel erg van die uitspraak. De arts 

zei dat ik GIST had, nooit van gehoord, hij had de 

nodige informatie bij zich, het gaat nooit weg en een 

verdere operatie is niet mogelijk omdat ik dan geen 

dunne darm meer over zou hebben. 

 

Na de nodige rompslomp mocht ik later naar huis en 

zijn de vervolgafspraken overgezet naar het 

Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Daar word in 

sindsdien goed onder controle gehouden. 

Het leven heeft nu zijn beperkingen maar ik laat me 

niet onder sneeuwen. Het valt niet mee dit door te 

maken zonder partner maar zoonlief gaat vaak met 

me mee.  

 

We zijn nu al weer 4 jaar verder, de situatie is nu 

stabiel, binnenkort komt weer de scan en de week er 

op de uitslag, blijft altijd spannend, je voelt het niet, 

hebt geen pijn maar ja….. 

 

Werken zit er niet meer in, ik doe in de middag wat 

vrijwilligerswerk wat heel fijn is. En ik ben inmiddels 

oma van een pracht kleinzoon, heb een schat van 

een schoondochter, daar houd ik me allemaal aan 

vast. Ik word 90 zei ik gekscherend en dan mag Sven 

mijn rolstoel duwen……. 

 

 

2758 meter de lucht in 
door René Lammers 

 

Een paar dagen na thuiskomst 

kregen we van één van de 

reisgenoten een Whatsapp-

bericht: Die keurige grijze man, 

die boven de petjes uitdeelde 

aan de gefinishten, was Felice 

Gimondi, winnaar van de Tour 

de France (1965), Giro d’Italia 

(1969 en 1976) en de 

Vuelta/Ronde van Spanje 

(1968). Mysterie opgelost! 

 

Ik schakel meteen door naar Wikipedia. De beste, 

inmiddels 71-jarige man heeft een indrukwekkend 

palmares. Hij is één van de slechts 5 wielrenners die 

alle 3 ‘Grote Rondes’ heeft gewonnen. Felice 

Gimondi dus, Terwijl ik in de eerste meters na de 

finish op de top, net als in de laatste kilometers, 

naarstig op zoek was naar de nodige, en op deze 

hoogte schaars aanwezige zuurstof, schudde deze 

wielergrootheid mij uitgebreid de hand. De beloning 

voor een hele dag zwoegen door de Italiaanse Alpen 

was, naast een fantastisch uitzicht over de 

besneeuwde bergtoppen in de wijde omgeving, een 

bescheiden, maar wel eerlijk verdiende ‘finishers-pet’ 

van de toertocht Granfondo Stelvio Santini. 

 

Zondag 1 juni 2014, half 8 in de ochtend. Iets meer 

dan 1.000 voornamelijk goed gesoigneerde 

Italiaanse fietsfanaten worden weggeschoten vanuit 

Bormio. Onder de deelnemers in ieder geval een 

leuke groep van 23 Hollanders, waar ik deel vanuit 

mocht maken. Het vriendelijke Italiaanse winter- en 

outdoorsportstadje is al de gehele week onze 

verblijfplaats en uitvalsbasis. In de afgelopen dagen 

hebben we de fijnste koffiebar, het meest relaxte 
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restaurant en de lekkerste bakker 

proefondervindelijk geïdentificeerd. Conclusie van 

iedereen: een bestemming om zeker nog eens terug 

te komen. 

 

Ik doe mee aan de 

kortste van de 3 routes. 

60 kilometer met ruim 

1.900 hoogtemeters. 

Die hoogtemeters 

zitten vooral in de 

slotklim van de 

Stelvio(pass), waarin in 

21,5 kilometer een 

hoogte wordt 

overbrugd van 1.533 

meter. De finish ligt op 

2.758 meter, op de top 

één van de hoogste berijdbare bergpassen in Europa. 

De andere routes hebben dezelfde slotklim en finish, 

maar zijn qua afstand en hoogtemeters minstens 2 

keer zo omvangrijk. Vooral die extra beklimmingen 

zijn voor mij niet haalbaar, met 2.07 meter lengte en 

meer dan 100 kilogram op de fiets. Deze tocht was 

andere koek dan de Ronde van Vlaanderen, die ik in 

april met succes mocht fietsen. De beklimminkjes 

daar waren verkeersdrempels in vergelijking met de 

Alpenreus die vandaag op het programma staat.  

 

Afgelopen dinsdag, we waren nog onderweg, 

passeerden de profrenners in de Ronde van Italië de 

Stelvio. De passage was dagenlang onzeker: de week 

ervoor was er nog een behoorlijk pak sneeuw 

gevallen op de top. Op de dag van de etappe was de 

weg naar de top weer vrij, maar regen, sneeuw en 

kou zorgden voor een slagveld. Dit zowel in de 

beklimming als in de (gevaarlijke) afdeling. Maar 

vanaf woensdag is de zon gaan schijnen in de 

Italiaanse Alpen. We waren op die dag met de auto 

nog een kijkje gaan nemen op de top. Daar waren 

nog diverse bulldozers in de weer om de top nog 

wat extra sneeuwvrij te maken. Met goede 

weerberichten in het vooruitzicht, was er geen 

enkele twijfel meer over de doorgang van de tocht: 

het ging gebeuren. 

 

Ik heb de route van 60 kilometer in mijn hoofd 

opgedeeld in 3 blokken van 20. De eerste 20 

golvend, maar vooral licht dalend door het dal 

richting het dorp Sondalo. Van daaruit licht stijgend 

weer terug naar Bormio en dan de slotklim. Ik heb 

mezelf voorgenomen om in de eerste 40 kilometer 

zo weinig mogelijk energie te verspelen. Die heb ik 

nog hard nodig op de Stelvio. Helaas blijkt het 

eerste stuk zwaarder dan verwacht. In Sondalo wacht 

een onverwachte en pittige klim en ook de terugweg 

naar Bormio kost de nodige zweetdruppels. Na een 

korte stop bij ons hotel, waar ik een paar 

boterhammen tot me neem, begin ik rond 10 uur 

aan de slotklim.  

 

Ruim 3 uur later, na 38 

haarspeldbochten, een stuk of 8 

vochtige en koude tunnels, 4 

korte rustpauzes en de laatste 

kilometers door indrukwekkende 

sneeuwwallen, arriveer ik op te 

top. Een aardige, goed geklede, 

grijze man schud mij de hand, 

terwijl ik naar zuurstof hap. Van 

onze groep blijken al 4 mensen gefinisht te zijn. 

Hoewel de zon volop schijnt, trekken we snel warme 

kleding aan om niet te snel af te koelen en ons te 

prepareren voor de afdaling terug naar Bormio en 

ons hotel. Op het terras wachten we met spanning 

en interesse de aankomsten en ervaringsverhalen 

van onze groepsgenoten af. De komende uren 

druppelen zij gestaag binnen. Iedereen heeft 

behoorlijk afgezien, maar haalt zonder 

noemenswaardige problemen de eindstreep.  

 

Bij het hotel en ook ’s avonds bij het afsluitende 

diner in ons favoriete restaurant in Bormio, 

speculeren wij over die aardige grijze man bij de 

finish: het was vast de burgemeester…. of de 

directeur van de hoofdsponsor….  

Bij thuiskomst blijkt echter dat we binnengehaald 

zijn door een wielerberoemdheid. Felice Gimondi..... 
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Column van Peter 
door Peter Gombeir 

 

Het was best wel een beetje zielig. 

Een eenzame jonge Japanees. In de 

Löwenbräukeller in München. 

München? Juist ja. Een uur of acht 

rijden op de dag van de verkiezingen. 

Pokkever. Leuk hoor, dat wel. Een 

super Tweede Wereldoorlog trip. Na 

München stonden nog Salzburg, Linz en Nürnberg 

op het programma. Matige hotels met overal 

hetzelfde ontbijt. Je kent dat wel, de eerste dag eet 

je je buikje vol, drie dagen later ben je alles wat op 

het buffet staat eigenlijk al een beetje beu. Weer 

halfwarme roereieren, verlepte worstjes en spek of 

boontjes in tomatensaus. Niets beter dan een 

gewone boterham met kaas of confituur.  

Heb je dan niets van de lokale gastronomie ontdekt? 

Uhu. Jammer genoeg was mijn reisgenoot grote fan 

van de Sauerkraut. Net als die Duitsers zelf. Ik vroeg 

een pasta, zelfs daar hadden ze er in gedraaid. Leuk, 

de dag nadien. Twee rufters in een Skoda die maar 

half een of andere berg op raakte. Of de windjes te 

wijten waren aan het avondmaal van de vorige dag, 

of aan de driecilinder die mankte, geen idee. Maar 

overal waar we kwamen, kregen ze twee dagen 

nadien te maken met overstromingen. Onze 

broeikasgassen en de Sauerkraut hebben hun werk 

gedaan.  

 

Maar je had het over een jonge Japanees? Yep. 

Helemaal alleen de bierkelder binnengestapt. Geen 

gezelschap. Hij ging alleen aan één van de lange 

tafels zitten. Blauwe regenjas. Rugzak. Camera in de 

aanslag. Veel stereotieper kon niet. Hij bestelde 

Sauerkraut met een Bayerische Wurst en een liter 

bier. Fluitjesbier noemen wij dat. Hoeveel je er ook 

drinkt, de dag nadien heb je geen kater noch 

koppijn. Maar echt lekker, neen. Dat nu ook weer 

niet. Elk voordeel hep zijn nadeel. Nog voor hij een 

slok had genomen, pakte hij zijn telefoon, nam een 

foto, en postte die op Twitter. of Facebook. Of 

Instagram. Of whatever. Heel sociaal dus, toch wat 

media betreft. Even later, bij ontvangst van zijn 

maaltijd, hetzelfde scenario. Ik zag zijn vriendjes al 

vol jaloezie zijn berichten volgen. “Wat is onze Taro 

toch een avonturier! Kijk hoe hij zich amuseert! Goh, 

en kijk eens hoe goed hij tegen de drank kan! Jaja, 

onze Taro, een echte vent!”  

 

Ze zien ondertussen niet hoe hij zich steendood 

verveelt, geen gesprek kan aanknopen met anderen, 

en moederziel alleen zijn Sauerkraut prakt. Blijkbaar 

toch een beetje verrast bij wat hij voorgeschoteld 

kreeg. De helft van zijn liter Löwenbräu blijft 

onaangeroerd. Schade. Geen idee hoe hij de dag 

nadien is opgestaan. Ruftend? Hoofdpijn? Weinig zin 

in nog maar eens een zelfde hotelmaaltijd? Het zou 

zomaar kunnen. Ook hij zal wel het wel ooit beseffen. 

Nergens beter dan thuis. Bij de mensen die je graag 

ziet. Waar je geen telefoon of sociale media nodig 

hebt om te communiceren, maar gewoon praat. 

Lacht. En deelt. Met elkaar. 

 

 

 

U heeft ongetwijfeld ook een boeiend 

(ervarings)verhaal! Schroom niet om dit voor de 

volgende nieuwsbrief in te zenden via 

info@contactgroepgist.nl 
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COLOFON 

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

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

intestinale stroma tumor (GIST). 

 

De Contactgroep GIST is aangesloten bij de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en wordt 

gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding, het Ministerie van 

VWS en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).  

 

 

 

 
 

 

Contactgegevens  

Stichting Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD Utrecht 

Tel: 030-2916090 (secretariaat) 

KvK-nummer: 20112471 

E-mail: info@contactgroepgist.nl (Belgie: 

info@contactgroepgist.be) 

Website: www.contactgroepgist.nl (België: 

www.contactgroepgist.be) 

 

Bestuur  

Voorzitter 

Jack Asselbergs 

voorzitter@contactgroepgist.nl 

Vice-voorzitter 

Ton Jansen 

vicevoorzitter@contactgroepgist.nl 

Secretaris 

Henk van Rooijen 

secretaris@contactgroepgist.nl 

Penningmeester 

Henk Mijnsbergen 

penningmeester@contactgroepgist.nl 

Bestuursleden 

vacant 

Gerard van Oortmerssen 

 

medisch@contactgroepgist.nl 

gerard@contactgroepgist.nl  

 

Lid of donateur worden? 

De jaarlijkse ledenbijdrage is €25,00. Aanmelden kan via het 

online aanmeldingsformulier op onze website. Nieuwe leden 

ontvangen een welkomstpakket met o.a. een boek en brochure 

over GIST, alsmede inloggevens voor het besloten forum. 

Adreswijzigingen of opzeggingen via: ledenadministratie@nfk.nl  

 

Je kunt de stichting ook steunen door donateur te worden, via het 

online formulier op onze website. Bijdragen kunnen overgemaakt 

worden aan Stichting Contactgroep GIST te Utrecht, 

rekeningnummer 9677464 (ING). Voor betalingen vanuit het 

buitenland: IBAN NL46 INGB 0009677464, BIC INGBNL2A 
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