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De Contactgroep GIST (CGG) is een organisatie van patiënten met GIST en hun naasten. 

De Contactgroep is opgericht in oktober 2003 naar het voorbeeld van de Amerikaanse 

Life Raft Group en heette aanvankelijk Life Raft Group Nederland. In 2009 werd de naam 

veranderd in Stichting Contactgroep GIST. In 2007 sloot de Belgische GIST-organisatie 

zich bij ons aan.

De Stichting Contactgroep GIST is statutair gevestigd te Utrecht en opgenomen in het 

Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder dossiernummer 

2011471. De Contactgroep is door de belastingdienst gewaarmerkt als een Algemeen  

Nut Beogende Instelling (ANBI).

1 INLEIDING
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GIST is vaak, maar niet altijd, een tumor in de weke delen 

van het maag-darmkanaal, die pas sinds het begin van deze 

eeuw eenduidig kan worden gediagnostiseerd. De ziekte 

ontstaat meestal bij mensen boven 50 jaar, zelden bij 

jongeren. Experts schatten dat er per 1 miljoen mensen 

jaarlijks 15 nieuwe gevallen van GIST voorkomen; dat 

betekent voor de hele Nederlandse bevolking ca. 240 

gevallen, in België iets minder. Omdat GIST een zeldzame 

ziekte is zijn er weinig oncologen die ervaring hebben met 

de behandeling ervan. Om die reden adviseert de CGG aan 

GIST patiënten om zich te laten behandelen in een 

gespecialiseerd ziekenhuis. Deze ziekenhuizen vindt men 

hieronder (punt 9.5).

2 GIST

Gastro Intestinale Stromale Tumor (GIST) is een vorm van kanker die, in tegenstelling tot de 
meeste vormen van kanker, niet behoort tot de carcinomen, maar tot de sarcomen. Sarcomen 
zijn met 1.5% van alle kwaadaardige tumoren zeldzame vormen van kanker.

Sinds het begin van deze eeuw is GIST, waaraan men 

vroeger binnen enkele jaren stierf, een in vele gevallen 

goed behandelbare ziekte geworden door de ontwikkeling 

en toepassing van zgn. tyrokinase-remmers, imatinib 

(Glivec), sunitinib (Sutent) en regorafenib (Stivarga).  De 

laatste jaren worden steeds meer verschillende typen van 

GIST ontdekt. Helaas zijn deze niet altijd even goed 

behandelbaar.
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De missie van de Contactgroep GIST is  
het bevorderen van de kwaliteit van leven  
van mensen met GIST.

Met kwaliteit van leven bedoelen we: een toestand van 

zoveel mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden als 

met de ziekte GIST mogelijk is. Hierbij sluiten wij aan bij de 

definitie van welzijn van de World Health Organisation (WHO).

• Fysiek: door lotgenoten te helpen zo lang mogelijk een 

normaal leven te leiden met GIST. Verder door voorlichting 

te geven over GIST, GIST- behandelcentra en 

-behandelmethoden en door het bevorderen van en 

participeren in wetenschappelijk onderzoek naar GIST.

• Mentaal: door elkaar te ondersteunen door middel van 

lotgenotencontact.

• Sociaal: door aandacht te schenken aan naasten en 

mantelzorgers en aan maatschappelijke aspecten van  

het leven met de ziekte GIST, zoals het al dan niet  

kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN

Voor ons staat de mens met GIST centraal. 

Wij zijn er om zijn of haar belangen te behartigen.

De CGG tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

• Het opzetten van netwerken ten behoeve van 

lotgenotencontact,

• Het geven van informatie door middel van een website  

  en nieuwsbrieven,

• Het onderhouden van een online forum, waar GIST-

patiënten in een beschermde omgeving contact kunnen 

hebben over hun ziekte en de gevolgen daarvan,

• Het organiseren van een jaarlijkse contactdag,

• Het onderhouden van een telefonische hulpdienst,

• Het deelnemen aan de NFK, de koepelorganisatie van 

kankerpatiëntenorganisaties,

• Het bevorderen van een goede samenwerking met andere 

op sarcomen en andere vormen van kanker gerichte 

organisaties, zowel nationaal als internationaal,

• Het waar mogelijk inzetten van deskundigen op het 

gebied van GIST, andere sarcomen en kanker in het 

algemeen

• Participatie op internet.

Werking van medicijn 
bij GIST

Dia uit de lezing prof. Ferry Eskens 

op de Contactdag 2017.
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Niet iedereen stond op z’n plek bij de groepsfoto gemaakt op de contactdag 2016

4 LEDEN

Juridisch gezien heeft een stichting geen leden maar donateurs. Het bestuur heeft echter ooit 
besloten om de term leden te gebruiken, aangezien dat aansluit bij het spraakgebruik. Mensen 
die de stichting met hun bijdrage begunstigen noemen we naar het spraakgebruik donateurs.

Op 1 januari 2016 had onze organisatie 340 leden, op  

31 december 2016 waren dat er 374. 21 leden werden 

in dat jaar afgemeld (waarvan 9 wegens overlijden),  

53 nieuwe leden meldden zich aan. 

We hadden per 1 januari 2016 36 donateurs;  

op 31 december 2016 waren dat er  35. 

Onze Vlaamse vleugel had per 1 januari 2016 23 leden,  

eind december waren dat er 31.

64 van onze leden zijn al langer dan 10 jaar lid. Totaal  

zijn 291 van onze leden 3 jaar of langer dan 10 jaar lid.  

Deze getallen zeggen iets over de overlevingskans, die de 

laatste tijd steeds groter is geworden door de introductie 

van nieuwe geneesmiddelen.

Sinds 3 jaar vragen we bij aanmelding in welk ziekenhuis 

men wordt behandeld. Van de 83 leden die zich sindsdien 

aanmeldden, weten we van 58 leden dat ze behandeld 

worden in een gespecialiseerd ziekenhuis. 26 van deze 

leden worden behandeld in een regionaal ziekenhuis. Dat 

betekent dat nog steeds niet iedereen gehoor geeft aan 

onze oproep om zich te laten behandelen in een 

gespecialiseerd GIST-centrum.
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5 BESTUUR

Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Gerard van Oortmerssen

voorzitter Nederland

Kris Heyman

voorzitter België

Ton Jansen

vice-voorzitter

Hendrik van Rooijen

secretaris

Henk Mijnsbergen

penningmeester

Gerry Degen-Jansen

algemeen bestuurslid

1-1-2016

Bij de bestuursvergadering van 6 juni is tot onze 

verheugenis toegetreden tot het bestuur Paul van Kampen, 

die al langere tijd bij ons vrijwilliger was als deskundige op 

het gebied van medische en farmaceutische kennis.

Ton Jansen heeft officieel per 30 juni 2016 zijn taak als 

vice-voorzitter neergelegd. Op de contactdag in september is 

afscheid van hem genomen. Hij heeft meer dan 6 jaar deel 

uitgemaakt van het bestuur. Hij vertegenwoordigde ons 

bestuur in de ledenraad van de NFK. Na zijn aftreden als 

vice-voorzitter is hij benoemd tot lid van de Raad van 

Toezicht van de NFK, waar ze blij zijn met zijn talenten.  

Ton blijft zijn huis in Hellouw voor ons openstellen voor 

vrijwilligersdagen.

Onze Belgische voorzitter Kris Heyman, die al sinds 2009 

actief was voor onze organisatie, heeft in november zijn 

bestuurstaken neergelegd. Zijn taken zijn overgenomen 

door Marleen Dhondt, die al voor ons werkte als vrijwilliger 

voor de telefonische hulpdienst.
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Na alle wijzigingen in 2016 zag ons bestuur er op 31 december 2016 als volgt uit:

Gerard van Oortmerssen

voorzitter Nederland

Marleen Dhondt

voorzitter België

Hendrik van Rooijen

secretaris

Henk Mijnsbergen

penningmeester

Gerry Degen-Jansen

algemeen bestuurslid

Paul van Kampen

bestuurslid 

wetenschappelijke kennis

31-12-2016

Vier van deze bestuurders zijn (ex-) GIST-patiënt, één ervan 

een naaste. De bestuurders zijn onbezoldigd. Ze krijgen 

slechts een vergoeding van gemaakte kosten.

In 2016 kwam het bestuur zevenmaal bijeen. De 

vergaderingen van 25 januari, 4 april, 6 juni, 5 september  

en 21 november waren regulier gepland; op 27 oktober en 

19 december werden extra vergaderingen bijeengeroepen 

vanwege op handen zijnde organisatorische veranderingen.

Het jaar 2016 was een jaar van bruisende activiteit. Zowel 

nationaal als internationaal waren we vertegenwoordigd  

bij tal van acties om de belangen van GIST en andere 

kankerpatiënten te behartigen.

Zoals in voorafgaande jaren bleef de ledenadministratie  

en de financiële administratie in handen van onze 

koepelorganisatie NFK.
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Afgezien van de bestuursleden telde de contactgroep begin 2016 elf vrijwilligers:

6 VRIJWILLIGERS

Paul van Kampen 

informatievoorziening  

medische onderwerpen

Gonny Panis 

forumbeheer en administratieve 

ondersteuning

René Lammers 

eindredactie magazine

Ronald Postma

organisatie contactdag

Jo Gabriëls 

organisatie contactdag

Rob Buzink 

organisatie contactdag

Gert-Jan van den Hurk 

lid redactiegroep

Gert Jan Govers  

fotograaf

Joosje van Velzen-Mels 

forum

Peter Gombeir

columnist

Marijke Maas-Overmars

telefonische hulpdienst

An Wouters

telefonische hulpdienst
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YinYin Vinke

telefonische hulpdienst

Marleen Dhondt

telefonische hulpdienst

Jasper Smit

IT website en forum

Marianne Schoute 

redactie magazine

Peter Verhaagen

vrijwilliger voor fondsverwerving

Aparte vermelding verdienen: 

Susan Boereboom, medewerker van de NFK, die deel 

uitmaakt van onze commissie voor de contactdag.

Sheima Farag, onze medisch adviseur, werkzaam bij het 

Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, Nederlands Kanker 

Instituut in Amsterdam.

Gonny Panis, die jarenlang voor ons het forum heeft 

beheerd nam afscheid van ons. We zijn haar veel dank 

verschuldigd.

Afscheid namen ook Ronald Postma die vele jaren lid is 

geweest van de commissie voor de contactdag en Marijke 

Maas- Overmars, die ons in 2015 geholpen heeft met het 

opzetten van de telefonische hulplijn. Beiden zijn wij 

dankbaar voor hun inzet.

Ton Jansen, die afscheid nam van het bestuur, blijft met 

ons verbonden als gastheer voor toekomstige 

vrijwilligersdagen.

Zoals hierboven vermeld werden twee van de vrijwilligers 

in 2016 bestuurslid.

1-1-2016
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René Lammers 

eindredactie magazine

Jo Gabriëls 

organisatie contactdag

Rob Buzink 

organisatie contactdag

Gert-Jan van den Hurk 

lid redactiegroep

Gert Jan Govers  

fotograaf

Joosje van Velzen-Mels 

forum

Peter Gombeir

columnist

An Wouters

telefonische hulpdienst

YinYin Vinke

telefonische hulpdienst

Jasper Smit

IT website en forum

Marianne Schoute

redactie magazine

Peter Verhaagen

vrijwilliger voor fondsverwerving

Susan Boereboom

organisatie contactdag

Sheima Farag

medisch adviseur

Zo restten er eind 2016 de volgende vrijwilligers (buiten het bestuur), alle in dezelfde functie als in het begin van het jaar:

31-12-2016
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Incidenteel
Andere leden vervulden incidenteel taken voor onze  

organisatie. Vele vrijwilligers waren aanwezig op de twee 

door ons georganiseerde vrijwilligersdagen, op 12 maart  

en op 13 augustus, ten huize van Ton Jansen in Hellouw.  

Het blijkt dat het moeilijk is om de redactionele taken voor 

de digitale nieuwbrief en het magazine te verdelen. Er zijn 

te weinig mensen met ICT-vaardigheden en bovendien 

vallen er geregeld mensen uit vanwege door ziekte 

beperkte mogelijkheden.

Aan het eind van het jaar werd contact gemaakt met  

Marcel Bernards, een lid van onze organisatie woonachtig in 

Almere, die mogelijk redactionele taken op zich kan nemen. 

Hij zal in 2017 officieel vrijwilliger worden.

De werkzaamheden van de vrijwilligers worden beschreven 

in ons Handboek Vrijwilligers, waarvan onze secretaris dit 

jaar een revisie verzorgde. De vrijwilligers tekenen een 

vrijwilligersovereenkomst. Bij hun werkzaamheden voor 

onze contactgroep zijn de vrijwilligers verzekerd. Ze 

ontvangen behalve een vergoeding van gemaakte onkosten 

ook een kleine vrijwilligersvergoeding.

Steeds blijven er taken onvervuld. We doen ons best om 

meer leden te vinden die willen meewerken. Oproepen 

worden geregeld gedaan op de contactdagen en in het 

magazine. Ook wordt op het aanmeldingsformulier aan 

nieuwe leden gevraagd of zij zich eventueel beschikbaar 

willen stellen als vrijwilliger.

Behalve koffie gedronken werd er ook gewerkt op de vrijwilligersdagen
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7.1 Website en Forum
De Contactgroep probeert zoveel mogelijk te voorzien in  

de informatiebehoefte van onze leden en geïnteresseerde 

buitenstaanders. Telefonisch zijn we bereikbaar via ons 

telefoonnummer bij de NFK, en voor dringende zaken  

via onze telefonische hulplijn. Onze website, waarop veel 

informatie over GIST is opgeslagen, bepaalt voor een groot 

deel ons gezicht naar buiten. Volgens gegevens van Google 

zijn er ongeveer 50 unieke bezoekers per maand. 

Contact met ons kan ook worden gemaakt via e-mail  

info@contactgroepgist.nl. Medische vragen kunnen  

worden gesteld via een apart e-mailadres 

medisch@contactgroepgist.nl. De vragen worden dan 

beantwoord door onze medisch adviseur Sheima Farag. 

Voor alle vragen kan ook gebruik gemaakt worden van het 

contactformulier op de website.

Sheima Farag heeft dit jaar 18 medische vragen gekregen  

en beantwoord. Het onderwerp van de vragen is vaak: 

vervolgbehandeling na een operatie, of een operatie terecht 

is of juist niet moet plaatsvinden, over bijwerkingen van 

behandelingen, en over vervolgbehandeling bij progressie 

van de ziekte. Er waren opvallend veel vragen over 

wietolie(!). Verder vragen of een patiënt bij het juiste 

ziekenhuis in behandeling is.

Onze website was in het begin van dit jaar nog onderge-

bracht achter het portaal van Kanker.NL, maar werd in de 

loop van het jaar verzelfstandigd, dit vanwege de wens van 

de bij de NFK aangesloten organisaties om autonoom te 

beschikken over de content. Op deze wijze is de informatie 

beter up to date te houden. Grafisch gezien bleef de website 

verbonden met de huisstijl van de Patiëntenbeweging Leven 

met Kanker, die later in het jaar weer gewoon NFK heette.

Ons besloten forum is een echte ontmoetingsplaats voor 

lotgenoten. Voor elk nieuw lid is er een hartelijk welkom. 

Daar worden vragen van leden over hun ziekte, over 

medicijnen, over bijwerkingen, enzovoort beantwoord door 

lotgenoten, meest in bemoedigende zin. Ons forum is altijd 

het warme hart van de organisatie geweest, maar de 

betekenis ervan lijkt helaas te verminderen.

7 LOTGENOTENCONTACT
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In januari 2016 is het forum gecrasht. De data van het  

oude forum zijn veilig gesteld, maar het is nog steeds niet 

gelukt deze te integreren met het nieuwe forum. Eind 2014 

waren 307 van de 314 leden op het forum aangesloten. 

Vanwege de crash zijn er geen cijfers over het jaar 2015 en 

het begin van 2016. Merkwaardig is dat er eind 2016 slechts 

171 lotgenoten aangesloten waren bij het forum, waarvan  

40 regelmatig bij discussies betrokken waren. Veel leden 

hebben blijkbaar niet de moeite genomen om zich opnieuw 

aan te melden nadat het forum opnieuw was gestart.

Apart hiervan dient nog genoemd te worden het GIST-blog 

van René Stender, waaraan ook andere leden van onze 

organisatie deelnemen.  René is ook degene die de 

aanmeldformulieren voor de Life Raft Group in het 

Nederlands vertaald heeft. We raden onze leden aan  

zich voor deze organisatie aan te melden en zo mogelijk 

ook deel te nemen aan de weefselbank van de Life  

Raft Group, die de basis vormt van veel medisch en 

statistisch onderzoek.

De in 2015 opgestarte telefonische hulpdienst is een 

aanwinst. Elk nieuw lid wordt in de eerste maanden na de 

aanmelding telefonisch benaderd. Bovendien komen er 

gemiddeld per maand 2 telefoontjes binnen op de hulplijn. 

Veel van de bellende mensen zijn (nog) geen lid van onze 

organisatie, maar kampen met acute hulpvragen.

Vanuit het bestuur is er aandacht voor lotgenoten in alle 

fasen van hun ziekte, vooral wanneer die terminaal is. Na 

een sterfgeval wordt steeds de familie gecondoleerd. Als 

een lid veel betekend heeft voor de groep, sturen we een 

bloemstuk en/of we gaan naar de uitvaart. 

De 13e contactdag van onze Contactgroep werd gehouden 

op zaterdag 24 september 2016 op dezelfde locatie als het 

jaar daarvoor: Landgoed Zonheuvel in Doorn, qua ligging 

een fantastische plek. Er waren ongeveer 129 bezoekers, 

iets meer dan vorig jaar. Dagvoorzitter was, zoals reeds vele 

jaren, Rob Buzink. 

Ferry Eskens in actie (foto's Gert Jan Govers)Opening Contactdag: Rob Buzink en Gerard van Oortmerssen
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Onze voorzitter Gerard van Oortmerssen sprak een 

welkomstwoord. Er werd stil gestaan bij de negen leden die 

ons ontvielen sinds de vorige contactdag. Uit de evaluatie van 

de contactdag is gebleken is dat het opnoemen van de 

overledenen bij mensen die voor het eerst aanwezig waren 

een beetje rauw op het dak viel. We zullen proberen in het 

vervolg deze confrontatie beter in te leiden en toe te lichten.

Het ochtendprogramma bestond uit een lezing door prof. 

dr. Ferry Eskens van het Erasmus MC te Rotterdam, 

gespecialiseerd in sarcomen. De titel van zijn lezing was 

GIST: gisteren, vandaag en morgen, een onderwerp dat al 

jarenlang als eerste op de agenda staat, maar dat dan 

steeds wordt bezien vanuit een andere medische 

gezichtshoek. Het betoog van Dr. Eskens concentreerde zich 

op vroeg-klinische studies, waaraan altruïstische lotgenoten 

kunnen deelnemen, niet alleen om er mogelijk zelf van 

beter te worden, maar ook om kansen te bieden aan 

toekomstige GIST-patiënten. De tekst van deze lezing is 

gepubliceerd op onze website

Het gazon en de heesters rond het kasteeltje Zonheuvel 

vormden het decor voor groepsfoto, die u in dit jaar- 

verslag aantreft. Gelukkig was het tijdens de fotosessies 

even droog. 

In de middag ging een deel van de aanwezigen uit 

wandelen zonder de boswachter, die in tegenstelling tot de 

vorige jaren hiervoor niet was ingehuurd. Binnen waren de 

deelnemers verdeeld over een aantal groepen, die 

halverwege wisselden. Dat is een veranderde opzet, die we 

ook op volgende contactdagen willen gebruiken. Door de 

geringe grootte van de groepen konden de deelnemers 

gemakkelijker aan het woord komen over zaken die zij 

belangrijk vinden. Helaas gingen de groepen met als thema 

Bijwerkingen en voeding niet door, vanwege afwezigheid 

van Anne Miek Koenen, die deze groep zou leiden tezamen 

met Neeltje Steeghs. Dit had tot gevolg dat de andere 

groepen nogal aan de grote kant waren.

De andere thema’s (men had zich daarvoor via het 

aanmeldingsformulier kunnen opgeven) waren: 

• GIST-onderzoek en medicijnen, geleid door Sheima Farag 

en Paul van Kampen,

• Naasten van patiënten, geleid door Pety Toutenhoofd  

en Gerry Degen-Jansen,

• Nieuwe leden die kortgeleden de diagnose GIST hebben 

gekregen, geleid door Joosje van Velzen-Mels en  

Hendrik van Rooijen, 

• Informeel contact met patiënten, onder leiding van  

Ton Jansen.

De themazittingen over GIST-onderzoek en medicijnen  

ging met name over de inbreng van onze leden ten behoeve 

van het Patiëntenparticipatie-project van het Erasmus MC. 

Voor het eerst in de geschiedenis is door wetenschappers 

gevraagd om structurele inbreng van patiënten bij 

onderzoek. De slides van de presentaties van Paul en Sheima 

zijn gepubliceerd op onze website. Aan het Patiënten-

participatie-project is ook de coverstory gewijd van ons 

Magazine 2e jaargang nr.2 (juli 2016).

De zittingen van Gerry Degen-Jansen en Pety Toutenhoofd 

(een speciaal hiervoor gevraagde deskundige op dit terrein) 

over naasten waren overvol, een teken dat de naasten van 

patiënten ook wel eens centraal willen staan. Niemand is 

immers in zijn eentje ziek!

De groepen van mensen die kortgeleden de diagnose GIST 

gekregen hebben waren zeer geanimeerd. Het blijkt dat juist 

bij de diagnose de meeste behoefte aan informatie bestaat. 

Voor veel mensen is het een openbaring om te horen dat 

anderen datzelfde ondervinden. De uitwisseling van 

ervaringen was levendig, maar soms ook heel emotioneel.
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Bij de groepen van Ton bleek dat er veel onderwerpen 

bestaan waarover lotgenoten en naasten met anderen 

willen bijpraten. Het ging daar bijvoorbeeld over medicatie, 

over bijwerkingen, over alternatieve middelen en 

behandelmethoden en vooral veel over emoties.  

Verslagen van de ervaringen in de verschillende groepen 

zijn gepubliceerd in het bovengenoemde nummer van  

ons Magazine.

Tussendoor werd aandacht gevraagd voor Ton Jansen, die 

als medebestuurder onze organisatie in moeilijke en minder 

moeilijke tijden gediend heeft. Hem werd een door vrienden 

en lotgenoten samengesteld Album Amicorum aangeboden 

ter gedachtenis aan zijn minzame aanwezigheid in het 

bestuur van onze contactgroep.

Typerend voor deze contactdag was de openheid waarmee 

de aanwezigen in staat bleken hun ervaringen te kunnen 

delen met lotgenoten. Dit ging nog door tijdens het 

afsluitende diner, aan tafel en tussen de gangen door.  

Het is ons opgevallen dat het aantal toetjes en het aantal 

aanwezigen precies met elkaar overeenkwam, waarover de 

commissie voor de contactdag nauwgezet waakte.

Naderhand is aan de bezoekers van de contactdag gevraagd 

via een evaluatieformulier hun mening te geven over deze 

dag. Het formulier werd ingevuld door 47 mensen. De 

nieuwe opzet blijkt veel waardering te oogsten.

Afscheid van Ton Jansen. Links in beeld Wim de Goei, de partner van Ton
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Vanaf mei 2016 verscheen op ongeregelde 
tijden vijfmaal onze digitale Nieuwsbrief, 
steeds wanneer dat nodig is om onze leden 
over iets concreets te informeren. 

Uiteraard was er aandacht voor de contactdag. Via een 

nieuwsbrief werd ook het vragenformulier verzonden met 

het verzoek aan onze leden om onderwerpen aan te leveren 

voor verder wetenschappelijk onderzoek: het patiënten-

participatie-project van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De laatste Nieuwsbrief van 2016 was gewijd aan de  

introductie van generieke imatinib op de Nederlandse 

markt, waarmee GIST-patiënten in de toekomst zeker 

geconfronteerd zullen worden

Dit jaar werd een nieuwe versie van onze brochure 

gepubliceerd die speciaal gericht is op Vlaamse lotgenoten.

8  INFORMATIEVOORZIENING,  
BELANGENBEHARTIGING EN  
PUBLIC RELATIONS

De 3 nummers van ons Magazine die in 2016 verschenen

Het Patiëntenhandboek GIST, een vertaling van een Duitse 

tekst van Das Lebenshaus, is ongewijzigd herdrukt in een 

oplage van 100 exemplaren. De gestage stijging van ons 

ledental en veel vraag naar het boek door artsen en andere 

behandelaars, maakten dat we niet konden wachten op een 

vernieuwde Duitse editie. Wel werd er een inlegvel aan deze 

nieuwe oplage toegevoegd, waarin de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van GIST, behandeling en 

medicatie kort worden samengevat.

Er moet speciaal melding gemaakt worden van het project 

tekstanalyse van patiënten- fora (Patient Forum Miner, 

PFM), opgezet onder leiding van onze voorzitter Gerard van 

Oortmerssen. Formeel was het een project van de NFK, in 

feite echter was de Contactgroep GIST projectleider. 

Analyse van de discussies op patiëntenfora kan tot nu toe 

onbekende verbanden aan de oppervlakte brengen, die 
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AIME 2017 (Artificial Intelligence in Medicine, Wenen, juni)

Dit project krijgt een vervolg in een voucherproject van de 

patiëntenvereniging Hematon, Stichting Melanoom, BVN en 

de belangenvereniging Von Hippel Lindau. Er is voor de 

jaren 2017/2018 een subsidie van €252.000 beschikbaar.

Een project dat in dit jaarverslag al enkele malen ter sprake 

is gekomen is het Patiëntenparticipatie-project van het 

Erasmus UMC.  Er werd een vragenlijst rondgezonden aan 

onze bijna vierhonderd leden met de vraag welke 

onderwerpen betreffende GIST noodzakelijk verder 

onderzocht moesten worden.  Daartoe was een longlist 

samengesteld met onderwerpen in 4 categorieën:  

(a) behandelingen van uitzaaiingen; (b) bijwerkingen  

van medicijnen; (c) optimale werkingen van medicijnen;  

(d) diverse thema’s. Er kwam antwoord van 75 leden. 

Uiteindelijk werden twee onderwerpen gekozen: lange 

termijn bijwerkingen van imatinib en het in beeld krijgen 

van patiënten in perifere ziekenhuizen. Paul van Kampen, 

die met onze voorzitter deelnam aan de organisatie van  

het project, heeft op de contactdag de resultaten  

besproken in zijn themagroep. De slides daarvan zijn 

gepubliceerd op onze website. In ons Magazine (jaargang 2 

nr. 3) wordt het project uitgebreid toegelicht.

Op 9 en 10 september vond in Harderwijk de tweede 

Samenloop voor Hoop plaats, 24 uur wandelen om 

sponsorgeld te verkrijgen voor KWF Kankerbestrijding. 

 De Contactgroep GIST was aanwezig met een kraam, 

bemand door onze vrijwilliger Marianne Schoute en haar 

moeder. Dit ter nagedachtenis aan hun vader/man die  

aan GIST is overleden. Dit soort evenementen is goed  

om GIST nader onder de aandacht te brengen.

verder wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. De 

informatie die op de fora rondgaat, wordt zo breder benut 

dan nu het geval is. Juist bij een zeldzame ziekte als GIST  

is het optimaal benutten van beschikbare informatie extra 

interessant. Op deze wijze komt bijvoorbeeld informatie 

naar boven die aan artsen en patiënten suggesties kan 

geven over het tegengaan van bijwerkingen van de 

medicamenten die worden voorgeschreven bij GIST.  

Mogelijk komen er ook gegevens in zicht die zouden 

kunnen wijzen op een genetisch bepaalde component  

van sommige typen GIST.

In ruimer verband is het doel van dit project om via 

automatische analyse van patiëntenfora informatie uit 

discussies tussen patiënten te destilleren. Eindproduct 

zullen worden: software-modules die gebruikers in staat 

stellen om snel discussies te analyseren. Discussies worden 

geannoteerd, zoekresultaten gevisualiseerd en relevante 

discussies automatisch samengevat. Dit project, dat vorig 

jaar al op kleine schaal was gestart, werd dit jaar succesvol 

afgerond met een workshop bij TNO in Den Haag.

Voor dit project was een subsidie van €75.000 verkregen 

van SIDN-Fonds. Het project werd uitgevoerd door TNO en 

de Radboud Universiteit met actieve betrokkenheid van 

vrijwilligers van de Contactgroep GIST, de BVN 

(Borstkankervereniging Nederland) en de Stichting Olijf. 

Ook oncologen werkten mee.

Het project werd nationaal en internationaal gepresenteerd 

(o.a. op symposia bij AMC en KNAW, bij een groep 

onderzoekers van het LUMC en bij SPAEN) en krijgt veel 

belangstelling. Heeft geleid tot een wetenschappelijke 

publicatie die is ingediend bij het internationaal symposium 
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9.1 Onze Vlaamse vleugel
Onze Vlaamse vleugel organiseerde dit jaar in juni een 

ledencontactdag in Westmalle. Namens de Noord-Neder-

landers was daarbij onze vice-voorzitter aanwezig, Ton 

Jansen. Daar werden voorbereidingen getroffen om de 

Vlaamse organisatie te revitaliseren en beide vleugels van 

onze organisatie beter te doen samenwerken. Daar is 

besproken dat Kris Heyman het voorzitterschap zou 

doorgeven aan Marleen Dhondt, die inmiddels regelmatig 

aanwezig is bij onze bestuursvergaderingen. Ook hebben 

Marleen en Gerard van Oortmerssen in november  

samen overlegd met de Belgische organisatie Kom op  

tegen Kanker teneinde voor onze Vlaamse afdeling 

opnieuw subsidie te krijgen. Daaruit is reeds een kleine 

startsubsidie voortgekomen.

9.2 NFK/LevenmetKanker
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

is korte tijd getooid geweest met de naam Patiënten- 

beweging Levenmetkanker. In de loop van het jaar 2016  

heeft men de oude naam NFK in ere hersteld om weer 

duidelijk te maken wat de functie is van deze organisatie: 

een koepelorganisatie van kankerpatiëntenorganisaties.  

Er was ook een directiewisseling: Annemone Bögels werd 

vervangen door Arja Broenland.

De Contactgroep GIST is lid van de NFK. Daarnaast zijn  

de NFK en onze contactgroep op velerlei wijze nauw met 

elkaar verbonden. We zijn sterk vertegenwoordigd bij de 

activiteiten van de NFK op het gebied van collectieve 

belangenbehartiging van kankerpatiënten. Zo nemen wij 

deel aan de Raad voor Verbinden en Positioneren, later 

hernoemd tot Raad voor Strategie en Beleid; verder zijn  

wij vertegenwoordigd in de Raad voor Belangenbehartiging 

9  SAMENWERKING EN ANDERE 
 EXTERNE ACTIVITEITEN

en de Stuurgroep Voucherprojecten. Wij zijn betrokken  

bij het voucherproject Actieve Belangenbehartiging. 

Paul van Kampen maakt deel uit van de Commissie 

Geneesmiddelen. Ook participeren wij actief in het  

voucherproject Reflecteren op goede kankerzorg.

Zoals reeds vermeld wordt het merendeel van onze 

bureauwerkzaamheden verricht door medewerkers van de 

NFK: de ledenadministratie en de financiële administratie. 

Ons postadres is daar ondergebracht evenals onze telefoon. 

Onze bestuursvergaderingen en ook sommige commissie-

vergaderingen vinden plaats op het kantoor van de NFK. 

Susan Boereboom, een medewerker van NFK, is lid van de 

commissie voor onze contactdag. Incidenteel worden ook 

andere werkzaamheden door ons in samenwerking of in 

overleg met LMK vervuld. 

Ton Jansen is vele jaren onze vertegenwoordiger geweest 

bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NFK, waar 

hij belangrijke functies vervulde. Toen halverwege dit jaar 

de herstructurering van de NFK was geregeld, is hij 

toegetreden tot de Raad van Toezicht van de NFK. 

 Aangezien die functie niet verenigbaar is met het lidmaat-

schap van enig bestuur van één der deelnemende 

patiënten organisaties, is hij per 1 juni teruggetreden als  

lid van ons bestuur. Na het aftreden van Ton heeft Gerard 

de deelname aan de ALV van hem overgenomen. 

Onze voor zitter neemt deel aan de werkgroep zeldzame 

kankers van NFK.

 

Onze penningmeester heeft deelgenomen aan de Raad 

Shared Services van de NFK. Aan het eind van dit jaar bleek 
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dat de NFK de financiële administratie voor deelnemende 

patiëntenorganisaties niet langer wil doen. Er is nog niet 

besloten wie dit gaat overnemen. 

De secretaris heeft in het kader van zijn deelname aan het 

project actieve belangenbehartiging, deelproject toegang 

tot dure geneesmiddelen, samen met Pauline Evers van de 

NFK gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars, met name 

Menzis en Zilveren Kruis Achmea. Mede hieruit is een 

publicatie ontstaan: De reis van het medicijn. 

9.3  KWF, Kanker NL
Hoewel KWF Kankerbestrijding de subsidiegever is van de 

NFK, die daarna de subsidies doorgeeft aan de patiënten-

organisaties, is de werkrelatie tussen KWF Kankerbestrij-

ding en de NFK niet optimaal. Dat geldt eveneens voor de 

samenwerking met Kanker NL, sinds vorig jaar een zelf - 

standige stichting onder auspiciën van KWF Kanker-

bestrijding. Ton Jansen heeft deelgenomen aan overleg 

over verbetering, met name op een werkconferentie  

op 26 en 27 mei in Soesterberg. Aan het eind van dit  

jaar leek de goede verhouding tussen beide organisaties 

hersteld te zijn.

Vanaf het begin van Kanker NL is het onduidelijk geweest 

wie er eigenaar was van de door de patiëntenorganisaties 

geleverde content op de informatiewebsite van Kanker NL. 

Dat heeft ertoe geleid dat halverwege het jaar onze eigen 

website niet langer ondergebracht bleef bij Kanker NL.  

Aan het einde van het jaar is er nog steeds onduidelijkheid 

over onze toekomstige relatie met Kanker NL.

Onze voorzitter is lid van de Patiënten Advies Commissie 

(PACO) van KWF en van het voorzittersoverleg van de  

adviesraad van KWF. Op 17 juni woonde hij de installatie  

van deze adviesraad bij.

Publicatie Reis van het medicijn
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9.4 Contactgroep Sarcoma,  
 Chordoma Foundation
In de loop van het jaar is er op verschillende tijden contact 

geweest met de Contactgroep Sarcoma en met individuele 

bestuurders van die groep. Deze contactgroep bestaat al 

enkele jaren, maar heeft zich nooit weten op te werken tot 

een substantiële organisatie. Het blijkt moeilijk om als 

nieuwe patiëntenorganisatie boven een kritisch minimum 

te groeien. Daarbij zijn er vele soorten sarcoom, elk met een 

kleine groep patiënten. Zeer kleine patiëntenorganisaties 

hebben geen toegang tot subsidies. 

In de loop van het jaar is er samenwerking gegroeid. Er  

is door ons in het begin van het jaar een extra subsidie 

aangevraagd bij de NFK om de Contactgroep Sarcoma te 

helpen om voor de sarcoompatiënten een folder te laten 

verschijnen. Hieraan is gewerkt, maar de folders zullen  

niet eerder dan in het voorjaar van 2017 verschijnen. 

Gaandeweg is het idee ontstaan dat de belangen van de 

zeer diverse groep van sarcoompatiënten het best kunnen 

worden behartigd door één organisatie. Nauwe samen-

werking is daarom de beste oplossing.

Patienten Forum Miner: Gerard legt uit
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9.5 Andere binnenlandse relaties  
 en externe activiteiten
Tot de hoofdtaken van het bestuur van onze organisatie 

behoort het onderhouden van externe relaties. Daarmee 

worden twee doelen nagestreefd: ten eerste het uitwisselen 

van kennis over GIST, andere vormen van sarcomen en de 

geneeswijzen daarvan; ten tweede het bundelen van 

krachten om zo sterk mogelijke pressiegroepen te vormen 

die de belangen van onze patiënten en andere kankerpati-

enten behartigen.

Onze voorzitter ondernam, behalve de reeds genoemde 

werkzaamheden in het kader van het project Patienten 

Forum Miner en het Patiëntenparticipatie-project van het 

Erasmus UMC, de volgende activiteiten:

• participatie in prioriteitstelling onderzoeksagenda 

MaagDarmLever Kennisinstituut (medische beroeps-

groep),

• input onderzoeksagenda Maag Lever Darm Stichting,

• participatie namens NFK in workshop Big Data in kanker-

onderzoek, Universiteit Leiden (24 maart),

• (met Hendrik): overleg met de farmaceut Bayer (29 april), 

• deelname Patiëntenorganisatiedag van de farmaceut 

Roche (12 mei),

• deelname symposium Big Data in Healthcare,  

georganiseerd door Philips, Amsterdam (7 juni),

• deelname Ronde Tafel Bayer, Breukelen (30 juni),

• (met Gerry, Hendrik en Paul) aan de vergadering van het 

GIST-Consortium in    Utrecht (6 juli),

• (met Paul) overleg met de farmaceut Pfizer  

(19 september),

• (met Marleen) overleg met de Belgische Kanker-

organisatie Kom op tegen kanker (november),

• presentatie over big data bij symposium over sarcomen 

van IKNL, Leiden (14 nov.)

• (met Paul en Hendrik) deelname aan IKNL- overleg over 

registratie sarcoom-patiënten (6 december).

Nederlandse leden van de internationale Chordoma 

Foundation hebben contact met ons gemaakt. Een  

chordoom (Engels: chordoma) is een zeldzame, zeer 

langzaam groeiende tumor die ontstaat in de schedelbasis 

of in een wervel, een vorm van een sarcoom. Het aantal 

Nederlandse patiënten is zo gering dat het vormen van een 

eigen organisatie nauwelijks tot de mogelijkheden behoort. 

Evengoed is men erin geslaagd om in september 2016 een 

meeting te organiseren van Nederlandse patiënten, 

mantelzorgers en behandelaars. In de nasleep ervan 

ontstond er contact tussen de organisatoren van deze 

meeting en onze contactgroep. We kenden elkaar al goed 

van ontmoetingen bij SPAEN. Hans Keulen, een oprichter 

van de Chordoma Foundation Europe, enige jaren geleden 

overleden, was een persoonlijk bekende van ons. De 

chordoma-patiënten zoeken naar een vorm om bij een 

groter publiek meer bekendheid te krijgen voor hun ziekte. 

Vanwege het geringe aantal mensen, zou een aparte 

Nederlandse organisatie niet in aanmerking komen voor 

bijvoorbeeld het lidmaatschap van de NFK en ook niet voor 

enige vorm van subsidie. Het lag daarom voor de hand dat 

men zich tot ons zou wenden, vooral daar er al een kiem 

gelegd was voor een uitbreiding van onze organisatie tot 

een pleitbezorger van alle vormen van sarcomen. 

Na veel informeel contact is vanaf beide kanten besloten 

dat de Nederlandse leden van de Chordoma Foundation een 

plek zullen gaan vinden onder de koepel van een nieuw op 

te richten Patiëntenplatform Sarcomen, statutair een 

opvolger van onze Contactgroep GIST. Onder deze koepel 

zullen ook de mensen verenigd worden die voorheen 

georganiseerd waren in de Contactgroep Sarcoma. De 

Stichting Contactgroep Sarcoma zal worden opgeheven. 

Het is de bedoeling dat deze organisatorische wijzigingen in 

het begin van het jaar 2017 zullen worden doorgevoerd. 

Caroline Kooy zal namens de chordoma-patiënten een 

plaats krijgen in ons bestuur.
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Hendrik van Rooijen bezocht:

• besturenmiddag van PGO-support op 11 maart in  

Slot Zeist,

• congres Ervaringskennis toepassen van PGO-support, 

Amersfoort 12 april.

Leden van het bestuur van onze contactgroep waren ook 

aanwezig bij verschillende recepties, zoals de nieuwjaars-

receptie van de Nederlandse Patiënten Federatie en de 

afscheidsreceptie van Anemone Bögels van de NFK.

9.6 Internationale activiteiten
Voor een organisatie van patiënten met een zeldzame 

ziekte is het onderhouden van internationale contacten  

Gerry Degen vertegenwoordigde ons bij:

• een bijeenkomst van diverse patiëntenorganisaties  

in het Jaarbeursgebouw te Utrecht (8 januari),

• het jubileumcongres 50 jaar VUmc rond het  

thema Kanker.

Paul van Kampen was aanwezig bij:

• overleg over de introductie van generieke imatinib, 

onder andere bij NFK, waar hij ook geregeld deelneemt 

aan de vergadering van de Commissie Geneesmiddelen.

Henk Mijnsbergen was, behalve bij het penningmeesters-

overleg van de NFK ook aanwezig bij enkele bijeenkomsten 

van PGO-support over de subsidies van VWS

Internationale samenwerking is nodig om zeldzame kankers op de kaart te zetten
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9.7 Een overzicht van alle externe  
 contacten

Binnenland

• Ministerie van VWS (subsidiegever via fonds PGO),

• KWF Kankerbestrijding (subsidiegever via NFK),

• PGO-support,

• Patiëntenbeweging NFK,

• Nederlandse Patiënten Federatie (NPF),

• Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL),

• Kanker.NL

• GIST-centra in Amsterdam (AvL-NKI), Groningen 

(UMCG), Leiden (LUMC), Nijmegen (Radboud UMC) en 

Rotterdam (Erasmus MC /Daniël den Hoed Oncologi-

sche Centrum); artsen uit deze centra vormen het 

Nederlandse GIST Consortium.

• Stichting IMPAQTT (verpleegkundige zorg),

•  Farmaceutische industrie: Novartis Nederland, Pfizer 

Nederland, Bayer Nederland, Roche Nederland.

Buitenland

• Kom op tegen kanker, vroeger:  

Vlaamse Liga tegen kanker,

• GIST-Centra Antwerpen (UZA), Leuven (UZL),

• New Horizons GIST,

• Sarcoma Patients EuroNet (SPAEN),

• European Cancer Patient Coalition (ECPC),

• Life Raft Group USA,

• GIST support international, 

• Das Lebenshaus (Duitse lotgenoten),

• RareCarenet.eu

een hoofdzaak. Onderzoek naar de beste behandelings-

wijzen van GIST kan het beste op internationale schaal 

plaats vinden vanwege de kleine aantallen patiënten  

die voor onderzoek beschikbaar zijn. Oorspronkelijk was 

onze organisatie een tak van de Amerikaanse Life Raft 

Group, waarmee we uiteraard allerhande verbindingen 

hebben gehouden.

Sarcoma Patients Euro Net (SPAEN) is op Europees gebied 

de vertegenwoordiger van patiënten van alle sarcomen. 

Daar troffen we ook steeds de vertegenwoordigers van de 

Contactgroep Sarcoma en de Chordoma Foundation. Op de 

annual meeting van SPAEN (Warschau, 8-10 september), 

die hij bezocht in gezelschap van Paul van Kampen, is onze 

voorzitter gekozen tot lid van het bestuur (board) van 

SPAEN. Later in het jaar woonde hij een bestuursvergade-

ring daarvan bij in Sitges, Spanje (1-3 december).

Andere internationale activiteiten

• Gerard van Oortmerssen met Ton Jansen: deelname 

aan New Horizons GIST in Sitges, Spanje (18-22 mei),

• Gerard van Oortmerssen met Hendrik van Rooijen: 

General Meeting ECPC in Brussel (3-5 juni). Op deze 

bijeenkomst startte de joint action on rare cancers. 

Daaraan doen wij mee.

• Gerard van Oortmerssen met Paul van Kampen:  

Life Fest Meeting van de Life Raft Group, in Los Angeles, 

California (18-18 juli),

• Gerard van Oortmerssen: Summit van GIST Support 

International in het M.D. Andersen Hospital, Houston, 

Texas (17 september),

• Gerard van Oortmerssen: Conferentie van de European 

Society for Medical Oncology (ESMO). Kopenhagen  

(7-10 oktober).
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• De belangrijkste inkomstenbronnen van de Stichting Contactgroep GIST zijn een subsidie van  

het Ministerie van VWS, een subsidie van KWF Kankerbestrijding, ledenbijdragen en donaties. 

• Onze leden betalen minimaal € 25. - per jaar, een voorwaarde van het Ministerie van VWS.  

Deze bijdrage wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

• Onze jaarrekening wordt aangeboden aan onze subsidiegevers en gepubliceerd op onze website.

10 FINANCIËN

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Contactgroep GIST Nederland-België  

op 5 juni 2017. Het is het laatste jaarverslag van de Stichting onder deze naam. Per 24 april 2014 is de 

naam veranderd in Stichting Patiëntenplatform Sarcomen.

Namens het bestuur ondertekend door

Hendrik van Rooijen,

Secretaris.

Het bestuur (Marleen Dhondt ontbreekt)
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ADRESSEN EN INFORMATIE

De CGG maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), die voorafgaande jaren 

bekend was onder de naam Patiëntenbeweging Leven met Kanker. Officieel zijn wij gevestigd ten huize van de NFK.

 

Bezoekersadres

p.a.: NFK

Churchilllaan 11, 4e etage 

3527 GV Utrecht

t 03291 60 90 (secretariaat)

t 030-7603967 (telefonische hulplijn) 

Postadres

3503 RD Utrecht

Postbus 8152

webadres: www.contactgroepgist.nl, vanaf 24 april 2017: www.patientenplatformsarcomen.nl

e-mailadres: info@contactgroepgist.nl, vanaf 24 april 2017: info@patientenplatformsarcomen.nl

sociale media:   https://www.facebook.com/ContactgroepGIST        https://twitter.com/LevenmetGIST
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