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Lotgenotencontact is een belangrijke doelstelling 
van de Contactgroep GIST. Hoe kan dat beter 
worden gerealiseerd dan door elkaar te ontmoeten? 
Daar hadden we weer alle gelegenheid voor 
op de landelijke Contactdag op 19 september, op  
het prachtige landgoed Zonheuvel in Doorn.  
Deze editie was weer een groot succes. De 
inhoudelijke bijdragen, het aantal bezoekers  
en de sfeer waren allemaal uitstekend. 

Daarom	ruim	aandacht	in	deze	editie	van	ons	magazine	
voor	deze	dag.	Het	was	goed	om	elkaar	te	ontmoeten,	
verhalen	uit	te	wisselen	en	ervaringen	en	emoties	te	
delen.	Er	werd	gelachen,	maar	ik	heb	ook	tranen	gezien.	
In	de	lezingen	kregen	we	veel	informatie,	onder	andere	
over	het	onderzoek	van	het	GIST	Consortium.	In	dit	
magazine	vindt	U	een	groepsinterview	waar	nog	verder	
op	dit	onderzoek	wordt	ingegaan.	We	zien	al	weer	uit	
naar	de	volgende	editie!

In	het	vorige	nummer	noemde	ik	ons	streven	om	sterker	
betrokken	te	worden	bij	onderzoek.	Op	dat	gebied	is	de	
afgelopen	drie	maanden	veel	gebeurd.	Op	uitnodiging	
van	prof.	Stefan	Sleijfer	van	het	Erasmus	MC	hebben		
we	een	bijeenkomst	bijgewoond	waar	verkend	is	hoe		
de	invloed	van	patiëntenorganisaties	op	onderzoek		
naar	behandeling	van	Sarcomen	en	GIST	vergroot	kan	
worden.	Die	bijeenkomst	heeft	geleid	tot	een	project-
voorstel	van	het	Erasmus	MC	en	de	VU	in	Amsterdam		
dat	voor	subsidie	bij	KWF	Kankerbestrijding	zal		
worden	ingediend.	

Ook	ben	ik	toegetreden	tot	de	Patiënten	Advies		
Commissie	(PACO)	die	KWF	vanuit	het	patiënten		-	
per	spectief	adviseert	over	het	toekennen	van		
subsidie	aan	onderzoeksprojecten.

Naast	meepraten	over	onderzoek	kunnen	we	zelf	ook	
actief	bijdragen	aan	onderzoek,	door	onze	ervarings-
deskundigheid	en	informatie	over	onze	eigen	ziekte-
geschiedenis	beschikbaar	te	stellen	aan	de	wetenschap.	
Dat	kan	bijvoorbeeld	door	mee	te	werken	aan	de		
patiëntenregistratie	van	de	Life	Raft	Group.	

Ook	het	project	dat	TNO	in	onze	opdracht	aan	het	
uitvoeren	is	richt	zich	op	het	verzamelen	van	informatie	
van	patiënten	zelf.	Het	project	maakt	goede	voortgang,	
op	19	oktober	heeft	een	vergadering	plaatsgevomden	
om	de	stand	van	zaken	met	deskundigen	te	bespreken,	
hiervoor	waren	ook	de	GIST-specialisten	uitgenodigd.		
In	het	volgende	nummer	zullen	we	ongetwijfeld		
concrete	resultaten	kunnen	laten	zien.	We	denken	al	
aan	vervolgonderzoek,	er	zijn	twee	projectvoorstellen	
geformuleerd	waarvoor	subsidie	is	aangevraagd.

voorwoord

Sterker betrokken 
bij onderzoek

	VOORzITTER	|	GERARD	VAN	OORTMERSSEN
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Tijdens de Contactdag hebben Sheima Farag en Pieter Boonstra presentaties gegeven over hun 
promotie onderzoek dat in het kader van het Nederlandse GIST Consortium wordt uitgevoerd.  
Het leek ons een goed idee om wat uitvoeriger uiteen te zetten wat het onderzoek precies  
inhoudt. Dat doen we in de vorm van een interview met de direct betrokkenen: Neeltje Steeghs, 
An Reyners, Sheima Farag en Pieter Boonstra.

Neeltje	Steeghs	promoveerde	in	2009	in	Leiden	bij	prof.	
Hans	Gelderblom	en	werkt	nu	al	weer	zes	jaar	bij	het	
Antoni	van	Leeuwenhoek-ziekenhuis	in	Amsterdam,	waar	
ze	gespecialiseerd	is	in	de	behandeling	van	sarcomen	en	
GIST.	zij	is	voorzitter	van	het	Nederlands	GIST	Consortium.	

Ik vRAAG HAAR wAT DAT GIST CoNSoRTIum PReCIeS INHouDT 

“Het	GIST	Consortium	is	vorig	jaar	van	start	gegaan	en		
is	eigenlijk	een	formalisering	van	de	al	jaren	bestaande	
goede	samenwerking	tussen	de	vijf	GIST	expertise	centra	
in	Nederland.	Onze	samenwerking	is	erop	gericht	om	de	
behandeling	van	GIST	te	verbeteren	en	op	elkaar	af	te	
stemmen.	We	willen	dat	alle	GIST-patiënten	in	onze	vijf	
centra	op	dezelfde	manier	behandeld	worden.	Er	is	een	
Europese	richtlijn	voor	behandeling	van	GIST,	opgesteld	
door	ESMO,	maar	die	richtlijn	laat	op	een	aantal	gebieden	
nog	ruimte	voor	interpretatie	door	de	specialist.	In	
Nederland	hebben	we	binnen	het	Consortium	voor	die	
grijze	gebieden	duidelijke	afspraken	gemaakt.”	

Het Nederlandse  
GIST Consortium 
In	gesprek	met	dr.	Neeltje	Steeghs,		
dr.	An	Reyners,	Sheima	Farag	en		
Pieter	Boonstra

TEKST:	GERARD	VAN	OORTMERSSEN

An	Reyners,	in	GIST	en	sarcomen	gespecialiseerd	internist-
oncoloog	bij	het	UMCG	in	Groningen,	bevestigt	de	bestaan-
de	goede	samenwerking:	“We	weten	elkaar	heel	gemak-
kelijk	te	vinden.	Als	we	met	een	dilemma	zitten	rond	een	
behandeling,	dan	bellen	we	elkaar	om	te	overleggen.”

Vorming van Expertise Centra
Er	is	op	dit	moment	een	beweging	gaande	binnen	de	zorg	
om	expertise	centra	aan	te	wijzen	voor	de	behandeling	
van	zeldzame	ziekten.	We	zijn	als	Contactgroep	GIST		
recent	gevraagd	om	onze	mening	te	geven	over	welke	
centra	wij	als	expertise	centra	voor	GIST	zien.	Dat	was	niet	
moeilijk:	de	5	centra	van	het	GIST	Consortium	zijn	wat	ons	
betreft	dé	expertise	centra	voor	GIST	in	Nederland.	

mAAR wAT BeTekeNT DIe FoRmele eRkeNNING? 

Neeltje:	“De	vorming	van	expertise	centra	wordt		
van	bovenaf,	ook	vanuit	Europa,	gestimuleerd,	maar		
we	weten	nog	niet	wat	het	feitelijk	in	de	praktijk	zal	
betekenen.	zullen	er	in	de	toekomst	meer	GIST-	
patiënten	naar	de	centra	doorstromen?	Dat	is	nu	nog	
niet	duidelijk.”
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GIST Registratie en GALLOP
Neeltje	en	An	leggen	uit	dat	de	GIST	Registratie	en	
GALLOP	twee	afzonderlijke	projecten	zijn	van	het	
Nederlands	GIST	Consortium,	die	samenhangen	en	die	
beide	gericht	zijn	op	het	verbeteren	van	de	behandeling	
van	GIST.	De	GIST	Registratie	brengt	vooral	de	standaard	
behandeling	in	kaart	met	als	doel	op	relatief	korte	
termijn	verbeteringen	te	kunnen	aanbrengen	in	de	
standaard	zorg	van	GIST-patiënten.	Het	GALLOP-project	
kijkt	verder	vooruit,	richt	zich	op	langere	termijn	
verbetering	van	de	behandeling	door	het	in	een	vroeger	
stadium	vaststellen	van	resistentie	van	de	tumor	tegen	
medicijnen.	Voor	het	opzetten	van	de	GIST	Registratie		
is	er	€	400.000	financiering	verkregen	van	de	farma-
ceutische	bedrijven	Novartis,	Pfizer	en	Bayer,	die	de	
GIST-medicijnen	imatinib,	sunitinib	en	regorafenib	op		
de	markt	brengen.	Het	budget	(€ 1,4	miljoen)	voor	het	
GALLOP	project	komt	uit	het	Alpe	d’Huzes/KWF-fonds.	

GIST Registratie
Sheima	Farag,	arts	en	onze	medisch	adviseur,	werkt		
aan	het	GIST	Registratie-project.	Deze	Registratie	is		
een	databank	waarin	alle	klinische	gegevens	van	de	
GIST-patiënten	van	de	vijf	expertise	centra	vanaf	2009	
worden	opgenomen.	Het	gaat	daarbij	om	gegevens	van	
de	tumor,	of	er	een	operatie	heeft	plaatsgevonden,	
resultaten	van	CT-scans	en	laboratorium	onderzoek,	
behandeling,	toegepaste	medicijnen,	enz.	Per	patiënt	
zijn	er	in	totaal	ongeveer	200	gegevens	geregistreerd.		
Al	deze	gegevens	kunnen	worden	gebruikt	om	de	
effecten	van	de	behandeling	te	analyseren,	met	als		
doel	uiteindelijk	tot	betere	behandelmethoden	te	

komen.	Sheima	is	begin	2014	begonnen	met	het		
invoeren	van	gegevens,	op	dit	moment	is	het	werk		
voor	zo’n	75%	klaar.	

Er	lopen	al	twee	onderzoeken	die	gebruik	maken	van		
de	Registratie.	Eén	project	richt	zich	op	de	behandeling	
van	de	zeldzame	PDGFRA	exon	18	mutatie,	het	andere	
project	op	de	behandeling	van	oudere	GIST-patiënten	
(ouder	dan	75	jaar).	Uit	de	Registratie	blijkt	dat	er	bij	
oudere	GIST-patiënten	minder	vaak	geopereerd	wordt,	
en	dat	de	patiënten	met	een	hoog	risico	tumor	minder	
vaak	adjuvant	worden	behandeld	met	imatinib	in	
vergelijking	met	jongere	patiënten.	Waarom	dat	zo		
is,	is	niet	duidelijk	en	daar	zal	nader	onderzoek	naar	
moeten	worden	gedaan.	

De	patiënten	gegevens	worden	anoniem	in	de	Registra-
tie	opgenomen.	Sheima	hoopt	binnen	een	paar	jaar	op	
dit	onderzoek	te	promoveren	bij	prof.	Hans	Gelderblom,	
met	Neeltje	Steeghs	als	copromotor.

Het	is	wel	jammer	dat	alleen	de	patiënten	die	in	de		
5	expertisecentra	worden	behandeld	opgenomen	worden	
in	de	GIST	Registratie.	GIST-patiënten	die	in	andere	
ziekenhuizen	worden	behandeld	komen	zo	niet	in	beeld.	
We	weten	overigens	niet	precies	hoeveel	dat	er	zijn.	
Geschat	wordt	dat	het	toch	nog	om	ongeveer	een	kwart	
tot	de	helft	van	alle	patiënten	gaat.	Jammer,	want	bij	
een	zeldzame	ziekte	als	GIST	is	het	belangrijk	om	de	
gegevens	van	zoveel	mogelijk	patiënten	beschikbaar		
te	hebben	voor	wetenschappelijk	onderzoek.	

IntervIew

V.l.n.r. Sheima Farag en Pieter Boonstra en Neeltje Steeghs. An Reyners ontbreekt.
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Ik vRAAG NeelTje wAARom eR GeeN euRoPeSe ReGISTRATIe IS 

“Dat	is	in	de	praktijk	heel	moeilijk	te	realiseren,	de	
regelgeving	over	bijvoorbeeld	privacy	bescherming	zijn	
streng	in	Europa	en	kunnen	van	land	tot	land	verschil-
len.	Bovendien	zou	zo’n	project	heel	kostbaar	zijn,	dat	
geldt	ook	al	voor	onze	Nederlandse	Registratie,	dat	
kunnen	we	alleen	doen	omdat	we	daar	speciale	financie-
ring	voor	hebben	gekregen.”	Dit	project	loopt	tot	2017,	
hoe	het	daarna	moet	gaan	is	nog	niet	duidelijk.	Er	zal	
nieuwe	financiering	moeten	komen	om	nieuwe	patiënten	
in	de	database	te	kunnen	blijven	registreren.

GALLOP Project
Pieter	Boonstra	werkt	sinds	augustus	vorig	jaar	in	
Groningen	aan	het	GALLOP-project.	Pieter	heeft	een	
studie	geneeskunde	aan	de	VU	in	Amsterdam	gevolgd,	en	
heeft	daarna	2	jaar	ervaring	opgedaan	in	oncologische	
chirurgie	als	arts-assistent.	Ook	hij	zal	op	termijn	op	het	
GALLOP-onderzoek	promoveren.	Na	zijn	promotie	hoopt	
hij	zich	verder	te	specialiseren	tot	oncologisch	chirurg.	
Pieter	wordt	begeleid	door	prof.	Ed	Schuuring,	molecu-
lair	patholoog	bij	het	UMCG,	en	An	Reyners,	die	de	
leiding	over	GALLOP	heeft.	

Waar	de	GIST	Registratie	naar	de	huidige	situatie	kijkt,	
is	GALLOP	op	de	toekomst	gericht:	nieuwe	technieken	
voor	de	behandeling	van	uitgezaaide	GIST.	In	het	bloed	
komt	DNA	van	tumorcellen	voor.	Met	een	nieuwe	tech-
niek	die	met	een	Engelse	term	liquid	biopsy	wordt	
genoemd,	kan	de	mutatie	in	het	DNA	in	het	bloed	
opgespoord	worden.	Wordt	er	een	nieuwe	mutatie	
gevonden,	dan	betekent	dat	dat	de	tumor	resistent	voor	
imatinib	is	geworden	en	kan	worden	besloten	om	over	te	
gaan	op	een	tweedelijns	medicijn.	Het	voordeel	van	deze	
nieuwe	methode	zou	zijn	dat	de	resistentie	kan	worden	
vastgesteld	nog	vóórdat	er	tumor	groei	op	de	CT-scan	
wordt	gezien.	De	behandeling	kan	dan	eerder	worden	
aangepast.	Voordat	het	in	de	praktijk	zover	is,	moet	er	
nog	veel	gebeuren:	de	liquid	biopsy	techniek	staat	nog	
in	de	kinderschoenen	en	het	zal	nog	een	aantal	jaren	
duren	voordat	de	behandeling	daadwerkelijk	zal	veran-
deren.	Aan	het	GALLOP-project	kunnen	alle	patiënten	
uit	de	5	expertisecentra	met	uitgezaaide	GIST	van	het	
type	KIT	exon	11	en	die	met	imatinib	worden	behandeld	
meedoen.	In	de	praktijk	betekent	het	dat	er	bij	de	
periodieke	controle	een	paar	extra	buisjes	bloed	worden	
afgenomen	voor	de	bepaling	van	het	tumor	DNA.		

Wordt	er	een	nieuwe	mutatie	geconstateerd,	dan	wordt	
de	patiënt	om	toestemming	gevraagd	voor	het	nemen	
van	een	biopt	uit	het	tumorweefsel.	

De	gegevens	die	uit	het	bloedonderzoek	komen	(mutatie	
in	tumor-DNA	en	bloedspiegel	van	de	imatinib)	worden	
in	een	databank	opgeslagen	om	later	geanalyseerd	te	
kunnen	worden.	Ook	in	deze	databank	worden	evenals		
in	de	GIST	Registratie	alle	gegevens	anoniem	verwerkt.	
De	gegevens	van	de	twee	databanken,	die	van	GALLOP	
en	de	Registratie,	vullen	elkaar	aan.

Ik vRAAG PIeTeR wAT Hem AANTRekT IN HeT GAlloP PRojeCT

“Het	doel	van	het	project	is	heel	concreet.	We	zijn	op	
zoek	naar	het	tumor	DNA	in	het	bloed	en	de	voor	GIST	
specifieke	mutaties.	Wanneer	we	die	kennen,	kunnen		
we	de	behandeling	heel	gericht	aanpassen.”

Pieter	en	Sheima	werken	nauw	samen	en	hebben	regel-
matig	contact.	Pieter	helpt	bijvoorbeeld	ook	bij	het	
vullen	van	de	GIST	Registratie	waar	het	UMCG	patiënten	
betreft.	In	de	komende	tijd	zullen	Sheima	en	Pieter	
samen	publicaties	gaan	schrijven	over	resultaten	van		
het	onderzoek.

Onze	Contactgroep	GIST	is	vanaf	het	eerste	begin	
betrokken	geweest	bij	het	GALLOP-project.	Wij	hebben	
commentaar	kunnen	geven	op	het	onderzoeksvoorstel.	

Hoe kuNNeN wIj veRDeR BIjDRAGeN AAN HeT oNDeRzoek? 

Neeltje	Steeghs:	“Het	is	goed	dat	we	de	GIST-patiënten	
regelmatig	op	de	hoogte	houden	van	de	voortgang	van	
het	onderzoek.	Als	patiënten	dan	gevraagd	worden	om	
mee	te	doen	weten	ze	waarover	het	gaat	en	waarom	
deelname	voor	henzelf	en	voor	alle	GIST-patiënten	
belangrijk	is.”	Pieter:	“Het	was	fijn	om	op	de	Contactdag	
een	presentatie	te	geven.	Ik	denk	dat	het	goed	is	om	dat	
ieder	jaar	te	herhalen,	zodat	iedereen	de	laatste	stand	
van	zaken	kent.”

We	mogen	ons	gelukkig	prijzen	dat	we	als	patiënten-
organisatie	zo’n	nauwe	samenwerking	met	de		
GIST-specialisten	hebben!



' �Het�is�goed�dat�we�
de�GIST-patiënten�
regelmatig�op�de�
hoogte�houden�van�
de�voortgang�van�
het�onderzoek.'
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uIt de ContaCtgroep gISt

Vrijwilligersbijeenkomst

In	de	Contactgroep	GIST	zijn	nogal	wat	mensen	die	zich	
actief	inzetten.	zo	zijn	er	mensen	die	door	het	schrijven	
of	redigeren	de	Nieuwsbrief,	thans	het	blad	“Leven	met	
GIST”,	mogelijk	maken,	anderen	zetten	zich	in	voor	het	
forum	of	zijn	bezig	met	de	website.	Een	vaste	commis-
sie	bereidt	de	jaarlijkse	Contactdag	voor,	weer	anderen	
werken	aan	de	achterbanraadpleging	en	dan	is	er	ook	
nog	een	groepje	dat	zich	bezig	houdt	met	bestuur,	
beleid	en	externe	contacten	en	nog	is	deze	opsomming	
niet	uitputtend.	Die	mensen	komen	elkaar	tegen	op	
Contactdagen	of	soms	op	het	forum	en	verder	kennen	
ze	elkaar	nauwelijks.

Daarom	heeft	het	bestuur	hen	allemaal	uitgenodigd	
voor	een	ontmoetingsdag.	Die	vond	plaats	op		
22	augustus	ten	huize	van	de	vicevoorzitter	in	het	
Betuwse	dorpje	Hellouw.	Ruim	20	mensen	hadden	
zich	daarvoor	opgegeven.	Het	is	een	prachtige	dag	
geworden,	niet	alleen	omdat	het	schitterend	weer	
was,	waardoor	een	groot	deel	van	de	dag	zich	kon	
afspelen	in	de	ruime	kleurrijke	tuin	maar	vooral	door	
de	onderlinge	contacten,	gesprekken	en	afspraken.	

Na	een	ronde	waarin	iedereen	iets	over	zichzelf		
vertelde	gaf	het	bestuur	uitleg	over	hun	doen	en		

laten,	het	beleid,	de	activiteiten,	de	internationale	
contacten	en	ontwikkelingen	betreffende	GIST	en	
onderzoeken	daarnaar.

Er	werd	verslag	gedaan	van	de	activiteiten	van		
de	diverse	werkgroepen	en	suggesties	en	plannen		
werden	besproken	betreffende	nieuwe	activiteiten.

Iedereen	vond	het	een	nuttige	en	zinvolle	dag	en		
we	hebben	besloten	het	niet	bij	één	dag	te	laten.		
Vanaf	nu	zullen	een	keer	per	half	jaar	alle	vrijwilligers		
uitgenodigd	worden	om	bijeen	te	komen,	want,	zo		
is	de	overtuiging	dat	komt	de	onderlinge	samenhang,	
het	werk	van	de	Contactgroep	GIST	en	uiteindelijk		
alle	lotgenoten	ten	goede.
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De	(telefonische)	hulpdienst

Al	een	tijd	bestonden	er	plannen	om	een	telefonische	
hulpdienst	op	te	zetten.	Uit	diverse	signalen	bleek	dat	
daar	behoefte	aan	bestaat,	zeker	bij	mensen	die	recent	
de	diagnose	hebben	gekregen.	Op	oproep	in	het	
Magazine	had	aanvankelijk	niet	zo	veel	effect;	slechts	
één	belangstellende	meldde	zich.	Op	de	vrijwilligers-
dag,	direct	daarna	en	tijdens	de	contactdag	bleek		
een	aantal	leden	belangstelling	hiervoor	te	hebben.		
Op	10	oktober	is	de	groep,	waarin	inmiddels	zes	
personen	geïnteresseerd	waren,	voor	het	eerst		
bijeengeweest.	Daar	is	direct	vastgesteld	dat	de	
telefoon	niet	het	enige	middel	is	waarmee	je	elkaar		
als	lotgenoten	helpen	kunt.	Het	gebeurt	al	middels		
het	forum,	het	kan	per	e-mail,	op	Skype	en	ja,	ook		
door	middel	van	de	telefoon.	Daarom	laten	vanaf		
nu	“telefonische”	weg	en	noemen	we	de	werkgroep	
gewoon:	Hulpdienst.	De	bedoeling	is	om	geleidelijk		
te	beginnen	en	gaandeweg	ervaring	op	te	doen	en	de	
activiteiten	verder	te	ontwikkelen.	Nieuwe	leden	kregen	
tot	voor	kort	alleen	een	welkomsbrief,	informatiemate-
riaal	en	toegang	tot	het	forum	waar	zij	geïntroduceerd	
worden	en	vaak	welkom	geheten	worden	door	andere	
lotgenoten.	De	secretaris	van	het	bestuur	was	daar-
naast	al	een	tijd	gewoon	om	nieuwe	leden	nog	eens	
telefonisch	te	benaderen.	Dit	werd	altijd	zeer	op	prijs	
gesteld	en	vaak	bleek	behoefte	aan	nader	contact.		
Voor	dit	laatste	zal	de	werkgroep	zich	gaan	inzetten:	
lotgenoten	die	tot	steun	willen	zijn	voor	lotgenoten.		
De	hulpdienst	gaat	met	haar	activiteiten	beginnen.	

Werkgroep	Fondswerving

Al	enkele	keren	is	in	het	Magazine	gemeld	dat	de	
subsidie	van	het	KWF	en	het	ministerie	geen	auto-
matisme	is	en	in	de	huidige	omvang	zeker	niet		
gegarandeerd	blijft.	Hoewel	er	bij	onze	Contactgroep	
GIST	geen	sprake	is	van	financiële	problemen,	blijft	
regeren	toch	vooruitzien.	Bovendien	zijn	er	nu	al	
specifieke	(onderzoeks)projecten	die	zeer	gebaat	zijn	
bij	extra	financiële	middelen.	Ook	vanuit	LMK	wordt	er	
aan	fondswerving	aandacht	gegeven.	Er	zijn	al	enkele	

In	memoriam	Tym	Kortekaas

Als	enkele	jaren	maakte	Tym	Kortekaas		
deel	uit	van	de	werkgroep	die	de	Contactdag		
organiseert.	Ook	was	zij	betrokken	bij	de	
‘achterbandraadpleging’,	de	enquête	die		
twee	jaar	terug	en	onlangs	onder	de	leden	is	
gehouden.	Kort	geleden	heeft	zij	laten	weten	
dat	zij	mee	wilde	werken	aan	de	opzet	van		
de	Telefonische	Hulpdienst.	Vlak	voor	de	
vrijwilligersdag,	waarop	zij	zich	verheugde,	
moest	zij	afzeggen	omdat	zij	zich	te	ziek		
voelde,	maar	op	de	Contactdag	zouden	we	weer	
helemaal	kunnen	bijpraten.	zo	ver	is	het	niet	
gekomen.	Kort	daarvoor	belde	ze	me	met	de	
mededeling	dat	ze	te	horen	gekregen	had	dat	
ze	was	‘uitbehandeld’	en	haar	nog	maar	een	
korte	tijd	in	het	vooruitzicht	was	gesteld.	
Spoedig	daarna	ontvingen	we	het	bericht	dat	
Tym	op	29	september	was	overleden.

We	leven	zeer	mee	met	haar	man,	haar	
kinderen	en	andere	dierbaren.	Wij	blijven		
haar	dankbaar	voor	haar	inzet	voor	en	haar	
betrokkenheid	bij	de	Contactgroep	GIST.

bijeenkomsten	voor	patiëntenorganisaties	geweest	
waaraan	ook	wij	hebben	deelgenomen.	Ons	bestuur	
heeft	daarom	besloten	een	Werkgroep	Fondswerving		
in	het	leven	te	roepen.	Er	zijn	al	enkele	mensen	
bereid	gevonden	hieraan	mee	te	werken.	Een	datum	
voor	een	eerste	bijeenkomst	wordt	thans	gezocht.	
Leden	die	hiervoor	interesse	hebben	zijn	van	harte	
welkom	en	kunnen	zich	melden	bij	één	van	de	
bestuursleden.
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Het mooiste van de lotgenotencontactdag is 
voor mij steeds dat ik er weer bij mag zijn.  
Het was de zevende of achtste keer. Ik herinner 
me nog de eerste keer dat ik er kwam, toen  
ik dacht dat ik spoedig zou moeten sterven. 
Niets daarvan. Toen al waren er vele lotgenoten 
die door Glivec, of door andere behandelingen 
jarenlang in leven bleven. Dat gaf toen hoop 
en nog steeds, telkens weer.

De	eerste	lezing	van	deze	12e	Contactdag	heette	
traditiegetrouw	GIST: gisteren, vandaag en morgen.		
Aan	het	woord	kwam	professor	Kees	Verhoef	van	het	
Erasmus	UMC	te	Rotterdam.	Om	onze	aandacht	te	
trekken	verdeelde	hij	de	zaal	zogenaamd	in	drie		
groepen,	die	om	de	beurt	19	minuten	moesten	luisteren,	
terwijl	de	anderen	dan	mochten	soezen.	Deze	retorische	
truc	werkte	perfect:	de	professor	had	een	uur	lang	
ieders	aandacht.	De	lezing	was	zo	boeiend	dat	ik	voor	
het	eerst	in	mijn	leven	durfde	te	kijken	naar	bloederige	
foto’s	van	opengeklapte	buikholten	met	daarin	een	
GIST.	Daarbinnen	zagen	we	behalve	de	enge	GIST	ook		

Contactdag 2015 
Een	impressie

de	in	blauwe	handschoenen	gestoken	vingers	van	de	
chirurg	of	diens	assistent.	Vooral	voor	de	mensen	die	
het	eerst	op	onze	Contactdag	waren	was	het	belangrijk	
dat	prof.	Verhoef	zoveel	inzicht	gaf	in	de	behandeling	
van	GIST.

Daarna	kwam	het	optreden	van	twee	jonge	weten-
schappers	die	zich	met	GIST	bezighouden.	Het	feit	
dat	er	mensen	zijn	die	zich	willen	specialiseren	in	
onze	ziekte	en	dus	de	behandeling	ervan	verbeteren,	
doet	ons	deugd	en	geeft	ons	hoop.

Allereerst	sprak	Sheima	Farag,	arts-onderzoeker	bij		
het	Antoni	van	Leeuwenhoek-ziekenhuis	in	Amsterdam.	
zij	is	sinds	enkele	maanden	onze	medisch	adviseur.		
ze	werkt	in	samenwerking	met	alle	GIST-centra	in	ons	
land	aan	een	landelijke	GIST-registratie.	Het	samen-
brengen	van	zoveel	patiëntgegevens	is	een	unicum	in	
ons	land.	Het	is	de	bedoeling	dat	door	een	kritische	
analyse	van	deze	gegevens	nieuw	inzicht	verworven	
wordt	zodat	behandeling	en	medicatie	verder	verbeterd	
kunnen	worden.

verSlag
TEKST:	HENDRIK	VAN	ROOIJEN
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De	tweede	jonge	geleerde	was	Pieter	Boonstra,	arts-
onderzoeker	te	Groningen	bij	het	KWF-project	GALLOP.	
Hij	gaf	een	korte	schets	van	zijn	werkzaamheden.	In	
het	GALLOP-project	wordt	gekeken	naar	circulerend	
tumor-DNA	bij	patiënten	met	GIST,	met	het	doel	de	
behandeling	te	kunnen	verbeteren.	Deze	studie	loopt	nu	
in	het	UMCG,	Antoni	van	Leeuwenhoek	-ziekenhuis,	het	
Erasmus	UMC,	en	binnenkort	ook	in	Leiden	en	Nijmegen.

Voor	de	lunch	met	allerhande	lekkere	broodjes,	zette	
Gert	Jan	Govers	ons	op	de	foto,	met	het	kasteeltje	
zonneheuvel	op	de	achtergrond.	Gelukkig	was	het	toen	
even	droog.	Eerlijk	gezegd	weet	ik	niet	hoelang	het	
droog	gebleven	is,	en	of	de	groep	die	was	gaan	wande-
len	met	de	boswachter	de	tocht	zonder	paraplu’s	heeft	
kunnen	volvoeren.	zo	druk	was	ik	bezig	met	het	volgen	

van	de	lezing	van	mevrouw	Natascha	Schrama,	dat	ik	
het	buitengebeuren	totaal	vergat.

Mevr.	Schrama,	een	verpleegkundige	met	de	mastertitel,	
sprak	over	bijwerkingen	van	medicijnen,	van	imatinib,	
sunitinib	en	regorafinib.	Deze	middelen	werken	hebben	
bijwerkingen	op	de	huid,	omdat	ze	aangrijpen	op	de	
c-kit	receptoren	die	ook	zorgen	voor	de	aanmaak	van	
huidcellen.	Er	werden	zalven	en	smeersels	genoemd	die	
deze	bijwerkingen	kunnen	verzachten.	Eén	daarvan	was	
een	spotgoedkope	cocos-crême	van	Action,	waarvan	een	
beetje	de	zaal	rondging,	zodat	op	een	gegeven	ogenblik	
de	hele	zaal	gevuld	was	met	een	verfrissende	cocosgeur.	

Voor	mij	was	hoogtepunt	van	de	dag	het	optreden	van	
de	theatergroep	Alaska Unlimited,	twee	acrobatische	
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heren	die	een	zeer	herkenbaar	verhaal	te	zien	gaven:	
een	man	die	zich	door	zijn	kanker	ontwikkeld	heeft	tot	
een	zeer	egocentrisch	persoon,	die	een	vreemde	
snoeshaan	geworden	is	voor	zijn	vrouw.	Op	zichzelf	
geen	vrolijk	onderwerp,	maar	door	een	snelle	wisseling	
van	rollen	tussen	de	twee	personages	en	de	acrobati-
sche	toeren	die	de	acteurs	uithaalden,	was	het	toch	een	
humoristisch	tafereel.	Twee	taboes	werden	doorbroken:	
dat	je	om	kanker	niet	mag	lachen,	en	dat	je	niet	mag	
zeggen	dat	kankerpatiënten	soms	onuitstaanbaar	zijn.	

Vooral	in	dat	laatste	herkende	ik	iets	van	mijzelf.	
Ik	denk	dat	dit	voorbeeld	ons	kan	leren	dat	zelfs	
het	leed	dat	kanker	heet	een	beetje	te	relativeren	
is.	Voordat	we	om	7	uur	afscheid	van	elkaar	
moesten	nemen,	was	er	nog	een	maaltijd	met	
veel	gelegenheid	tot	onderling	contact.	

Ik	ben	blij	dat	er	ook	dit	jaar	zoveel	lotgenoten	
zijn	geweest	die	kracht	gaven	aan	onze	leus:	
Niemand hoeft alleen te zijn in de strijd tegen GIST!
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European Task  
Force on Generics

De	eerste	vergadering	heeft	inmiddels	plaats	gevonden,	
op	15	juli,	in	München.	Wanneer	het	patent	van	een	
geneesmiddel	afloopt,	kunnen	andere	fabrikanten	
hetzelfde	middel	op	de	markt	brengen,	dat	noemen	we	
dan	een	generic.	Het	bekendste	voorbeeld	is	aspirine,	
oorspronkelijk	door	Bayer	op	de	markt	gebracht,	maar	
tegenwoordig	in	talloze	vormen	te	koop	bij	de	drogist	of	
supermarkt.	Daarbij	staan	we	niet	meer	stil	dat	het	niet	
het	oorspronkelijke	middel	is.	Maar	bij	een	levensred-
dend	middel	als	Glivec	(imatinib)	ligt	dat	gevoelsmatig	
wel	anders.	Op	dit	moment	is	naast	Glivec	nog	geen	
imatinib	van	andere	fabrikanten	te	koop	in	Nederland,	
maar	over	een	paar	jaar	gaat	dat	veranderen.	In	enkele	
Europese	landen	is	dat	nu	al	het	geval.

Een	generic	is	in	het	algemeen	een	stuk	goedkoper,		
dat	is	natuurlijk	een	goede	zaak,	en	de	kwaliteit	hoeft	
niet	minder	te	zijn.	Maar	kunnen	we	daar	zeker	van	zijn?	
We	moeten	er	op	kunnen	vertrouwen	dat	het	medicijn	
van	vergelijkbare	kwaliteit	is	als	het	originele	middel.	

Daar	gaat	de	taskforce	zich	mee	bezig	houden.	We	gaan	
informatie	verzamelen	over	de	verschillende	varianten	
van	imatinib	die	op	de	markt	zijn	of	komen,	en	willen		
de	GIST-	patiënten	van	informatie	voorzien	over	de	
betrouwbaarheid	van	die	varianten.	We	moeten	erop	
kunnen	vertrouwen	dat	de	juiste	werkzame	stof	in	
voldoende	concentratie	in	het	bloed	zal	worden	opge-
nomen.	De	Task	Force	zal	samenwerken	met	Europese		
en	nationale	instanties	en	met	GIST-specialisten.		
Bij	de	vergadering	in	München	waren	leden	vanuit	
diverse	Europese	landen	aanwezig,	maar	ook	de	Duitse	
GIST-specialist	dr.	Peter	Reichardt	(o.a.	auteur	van	ons	
patiëntenboek)	en	een	vertegenwoordiger	van	de	Life	
Raft	Group	uit	Amerika.

op uitnodiging van SPAeN, de europese koepelorganisatie van patientenorganisaties  
voor sarcomen en GIST, ben ik lid geworden van de Task Force on Generic Imatinib. 

verSlag
TEKST:	GERARD	VAN	OORTMERSSEN
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De term zelfmanagement, waar het hier over 
gaat, is al ongeveer 50 jaar geleden geïntrodu
ceerd om te beschrijven welke rol een patiënt 
zou moeten hebben in zijn eigen behandeling. 
Twee studenten van de vrije universiteit 
hebben in samenwerking met kwF kanker
bestrijding een studie gedaan naar hoe  
ouderen dit zelfmanagement opvatten.

De	wetenschappelijke	definitie	van	zelfmanagement 
luidt: Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de 
chronische aandoening (symptomen, behandeling, 
lichamelijke, psychische en sociale consequenties en 
bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening 
optimaal wordt ingepast in het leven.	Voor	studenten		
is	dit	heldere	taal,	maar	het	is	niet	verwonderlijk	dat	
veel	patiënten	niet	helemaal	begrijpen	wat	er	nu	van	
hen	gevraagd	wordt.	Het	blijkt	dat	veel	mensen	denken	
dat	zelfmanagement	betekent	dat	ze	alles	zelf	moeten	
doen,	zonder	hulp.	Het	probleem	is	dat	er	meestal	geen	
behandelaar	is	die	de	patiënt	uitlegt	wat	er	van	hem	
verwacht	wordt.	Dokters	doen	dit	al	helemaal	niet,	
omdat	ze	dat	niet	als	hun	taak	zien.

Het	onderzoek	van	deze	VU-studenten,	Charlotte	
Bagchus	en	Christine	Dedding,	is	toegespitst	op	
ouderen	met	kanker.	Ook	hier	heerst	er	al	direct	een	
misverstand:	ouderen	met	kanker	zien	zichzelf	niet	als	
een	groep	met	gelijke	problemen.	Bovendien	ervaren	
velen	van	hen	zichzelf	niet	als	ouderen.	Veel	ouderen	
vinden	zichzelf	niet	oud,	maar	hebben	wel	een	zeer	
negatief	beeld	van	de	mensen	die	men	ouderen	noemt.	
Het	gevolg	van	deze	onduidelijkheden,	is	dat	het	
overheidsbeleid,	dat	gericht	is	op	meer	zelfmanagement	
bij	de	oudere	(kanker-)patiënt	de	doelgroep	niet	bereikt.	
zonder	uitleg	van	wat	zelfmanagement	inhoudt	en	wat	
daarbij	van	de	mensen	verwacht	wordt,	maakt	het	
spreken	over	zelfmanagement	de	oudere	onzeker	over	
eigen	kunnen.	De	eigen	verantwoordelijkheid	wordt	
dan	niet	als	een	recht	maar	als	een	zware	plicht	gezien.

Beleidstaal als hinderpaal
zelfs	als	men	wel	begrijpt	wat	zelfmanagement	inhoudt	
is	het	vaak	voor	de	patiënt	een	te	zware	opgaaf	om	de	
regie	over	de	eigen	ziekte	en	behandeling	te	houden.	
De	ziekte	kan	zoveel	inspanning	vergen	dat	de	inspan-
ning	die	nodig	is	om	de	controle	te	houden	over	wat	er	
met	je	gebeurt	te	groot	wordt.	Dat	betekent	dat	men	in	
feite	overgeleverd	wordt	aan	de	beslissingen	van	
anderen,	die	vaak	niet	weten	wat	de	uitwerking	van		
die	beslissingen	voor	de	patiënt	zullen	zijn.	De	eigen	
verantwoordelijkheid	van	de	patiënt	voor	het	krijgen	
van	goede	zorg	bestaat	feitelijk	in	vele	gevallen	niet.
De	vraag	is	wie	er	de	patiënt	duidelijkheid	moet	geven	
over	wat	er	van	hem	verwacht	wordt.	Ook	mantelzorgers	
hebben	vaak	het	idee	dat	ze	alles	alleen	moeten	doen.	
De	verantwoordelijkheid	die	dat	beeld	met	zich	meebrengt	
wordt	ook	door	hen	als	zwaar	ervaren	en	maakt	hulp	vragen	
op	het	moment	dat	de	last	te	zwaar	wordt,	moeilijk.

Eigenlijk	zou	de	huisarts,	die	een	breed	beeld	heeft		
van	de	problemen	waarmee	men	te	maken	heeft,	een	
grotere	rol	in	dit	geheel	moeten	spelen.	Maar	voor	veel	
mensen	is	de	huisarts	niet	of	beperkt	in	beeld.	Ook	dat	
is	het	gevolg	van	het	feit	dat	men	niet	weet	op	welke	
hulp	men	een	beroep	kan	doen	als	men	het	alleen	niet	
verder	aankan.	Wat	absoluut	ontbreekt	is	duidelijke	
informatie	over	de	mogelijkheden	die	er	zijn.	Het	
gevolg	is	dat	het	oppakken	van	het	dagelijks	leven	na	
de	behandeling	vaak	een	worsteling	is,	of	een	zoek-
tocht	waarop	veel	mensen	slecht	zijn	voorbereid.
Het	verslag	van	de	studie	eindigt	met	een	aantal	
aanbevelingen,	die	ik	hier	enigszins	bekort	weergeef:
1.	 	Presenteer	zelfmanagement	niet	als	iets	nieuws,	

maar	als	iets	dat	mensen	al	doen.
2.	 	In	de	communicatie	over	zelfmanagement	moet	

aandacht	zijn	voor	wederzijdse	en	vaak	steeds	
	 weer	veranderende	verwachtingen,	taken,	
	 mogelijkheden	en	verantwoordelijkheden.
3.	 	Benoem	casemanagers,	die	op	verschillende	

momenten	inzicht	kunnen	geven	in	wat	er	in	
	 de	praktijk	moet	gebeuren.
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4.	 	Spreek	ouderen	niet	aan	op	hun	leeftijd,	maar		
op	hun	problematiek,	rekening	houdend	met	

	 hun	levensvisie	en	kennis.
5.	 	zorg	voor	een	brede	overdracht	van	kennis	
	 over	de	persoonlijke	problematiek	tussen	de		 	
	 verschillende	behandelaars.
6.	 	Ontwikkel	mensgerichte	tools	om	de	zorg	beter	
	 af	te	stemmen	op	het	individu	en	zijn	specifieke		
	 situatie	en	behoeften.

zoals	uit	de	laatste	zin	al	blijkt	gebruiken	de	onder-
zoekers	zelf	ook	beleidstaal,	maar	het	schijnt	on-
mogelijk	te	zijn	om	dat	na	te	laten.	In	elk	geval		
hebben	ze	goed	duidelijk	gemaakt	hoe	het	niet	moet.	

Mede	in	verband	met	dit	onderzoek	is	de	patiënten-
beweging	Levenmetkanker,	waarbij	wij	aangesloten	
zijn,	begonnen	met	een	project	getiteld	Grip	op	Leven,	
dat	bedoeld	is	om	kankerpatiënten	beter	te	leren	de	

regie	over	hun	eigen	leven	te	houden,	ondanks	de	
ziekte.	Gedacht	wordt	aan	een	grotere	rol	voor	de	
huisarts	gedurende	het	hele	ziekteproces	en	vooral	aan	
een	veel	betere	voorlichting	over	hoe	men	keuzes	kan	
maken	bij	de	behandeling	en	daarna.	Nieuw	is	daarbij	
dat	men	gaat	kijken	naar	wat	e-health	daarbij	voor	rol	
kan	spelen:	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	contact	met	
hulpverleners	via	internet.	Het	grootste	probleem	op		
dit	moment	is	de	vergrijzing,	waardoor	er	steeds	meer	
kankerpatiënten	bijkomen	terwijl	de	zorgverlening	
daartoe	nog	niet	helemaal	geschikt	is.	Vooral	op	het	
punt	van	informatie	zou	het	internet	een	voorname		
rol	kunnen	spelen.

onderZoeKSverSlag

Dit	onderzoek	is	gepubliceerd	in	brochure-vorm.	
Op	Kanker.nl	staat	een	elektronische	versie,		
met	als	titel:	zelfmanagement.	De	kloof	tussen	
beleidstaal	en	de	ervaringen	van	ouderen	met	
kanker,	adres:	www.kanker.nl/uploads/
file_element/content/12701/zM_digitaal_
spreads.pdf
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Het zijn en waren roerige tijden bij LMK. Ik schreef  
er al over in het julinummer van ons magazine. Niet 
alleen roerige, maar ook onzekere tijden zijn het.

Allereerst het KWF, dat LMK financiert. Een zeer groot 
deel van de middelen die we als patiëntenorganisatie 
voor ons werk nodig hebben komt van het KWF. Tot 2014 
kregen we dat rechtstreeks op grond van een subsidie-
regeling die enkel jaren daarvoor door het KWF in het leven 
was geroepen. Vanaf vorig jaar zijn alle subsidies die voor 
LMK en de afzonderlijke patiëntenorganisaties bestemd 
waren in één bedrag overgeheveld naar LMK, met de 
opdracht zelf voor de verdeling zorg te dragen. Daarvoor 
moeten de organisaties die bij LMK aangesloten zijn een 
nieuwe regeling opstellen. Vorig jaar konden we ermee 
volstaan om de oude KWF-regeling nog eenmaal toe te 
passen. In die tijd zou aan een nieuwe worden gewerkt. 

We moeten toegeven dat daar nog geen begin mee is 
gemaakt, en het bestuur van LMK stelde voor om nog 
een maal de subsidiegelden toe te delen zoals in 2014 is 
gebeurd. Daarbij hoopte men dat de extra gelden die het 
KWF voor 2015 eenmalig had toegestaan ook nu weer 
beschikbaar zouden komen. In een recente brief maak het 
KWF duidelijk dat er van dit alles geen sprake kan zijn. LMK 
wordt gehouden aan de gemaakte af spraken en extra geld 
zit er niet in. Dat betekent ook dat de patiëntenorganisatie 
die als nieuw lid tot LMK is toegetreden aanspraak maakt 
op subsidie uit dat ene budget dat vooralsnog niet groter 
zal worden. Mede op grond hiervan moeten alle patiënten-
orga nisaties en dus ook de Contactgroep GIST voor het 
volgend jaar rekening houden met een korting van 
10 tot 11 procent. 

Op zeer korte termijn moet er een begin gemaakt 
worden met de opstelling van een nieuwe subsidie-
regeling voor de kankerpatiëntenorganisaties en het 
bureau van LMK. Daarbij is het mijn mening dat het 
bestuur van LMK de afhandeling en toekenning van  
alle subsidieaanvragen in handen moet leggen van  
een zelfstandige eenheid (binnen of buiten de eigen 
organisatie) die kan werken zonder directe bemoeienis 
van het bureau en bestuur van LMK. Ik heb dit al enkele 
malen voorgesteld. De discussies over de opzet van de 
subsidieregeling en de verdeling der gelden zijn nog in 
volle gang en de onzekere tijden duren nog even voort.

Dan de organisatie van LMK. Al vaker is in onderzoeken 
en discussies vastgesteld dat organisatie en werkwijze 
van het bureau niet meer passen bij de eisen van deze 
tijd en de wensen van de leden. De vele bijeenkomsten 
en het aantrekken van een “verandermanager” hebben 
nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Bij het zoeken 
naar oplossingen is het bestuur van LMK in contact 
gekomen met het bureau McKinsey & Company uit 
Amsterdam. Dit bureau heeft ter wille van hun maat-
schappelijke betrokkenheid (dus gratis) aangeboden  
om LMK te ondersteunen bij het ontwerpen van de 
nieuwe organisatiestructuur. Wat McKinsey precies  
gaat doen heeft men als volgt omschreven:

Graag ondersteunen we jullie bij het ontwerpen van  
een nieuwe governance- en organisatiestructuur voor 
Levenmetkanker. We helpen jullie graag, omdat we een 
continu verbeterende gezondheidszorg in Nederland en 
een krachtige stem van patiënten belangrijk vinden. In 
dit document vinden jullie een korte beschrijving van 
ons begrip van de context van jullie vraag, de doelen  
van jullie bestuursopdracht en ons voorstel voor hoe  
we jullie kunnen ondersteunen.

De Patiëntenbeweging 
Leven met Kanker (LMK)

vervolgverhaal afleverIng
TEKST:	TON	JANSEN
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LMK wordt gehouden aan de gemaakte 
af spraken en extra geld zit er niet in
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Een van de dingen die de onderzoekers aanbieden is  
het ‘faciliteren van een workshop met de ALV’. Dat wil 
zeggen dat McKinsey een dag apart gaat zitten met alle 
voorzitters van de aangesloten patiëntenorganisaties  
om er achter te komen wat men nu precies wil en hoe 
het verder moet. Die bijeenkomst heeft op 25 september 
plaats gevonden. Namens de Contactgroep GIST was 
onze voorzitter Gerard van Oortmerssen aanwezig.  
De bijeenkomst is in goede sfeer verlopen en men is  
het eens geworden over de organisatiestructuur die  
LMK nodig heeft. McKinsey zal ‘een eerste schets van  
een nieuwe structuur’ voor 9 oktober aan het bestuur 

van LMK voorleggen, dat daarover op 12 oktober  
besluiten neemt. Om het een en ander in goede banen  
te leiden zal zeer waarschijnlijk een interim-directeur 
worden aan getrokken. Als alles volgens plan verloopt  
zal die al bij het verschijnen van dit magazine met de 
werkzaam heden begonnen zijn.

Ik volg de gebeurtenissen met interesse en houd 
u op de hoogte.

Context en doelen
Levenmetkanker is het samenwerkingsverband van 21 
autonome kankerpatiëntenorganisaties (KPOs) en wordt 
grotendeels gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. 
Het centrale bureau van Levenmetkanker richt zich op 
het vergroten van de invloed en zichtbaarheid van 
kankerpatiënten door professionele lobby en op het 
verlenen van (administratieve) diensten aan de KPOs 
(shared services).

Zoals beschreven in de ‘Bestuursopdracht Herstructu-
rering Levenmetkanker’, willen jullie de structuur van 
de governance en interne bureauorganisatie onder de 
loep nemen en opnieuw ontwerpen, om als krachtige 
en professionele organisatie aansluiting te houden bij 
externe ontwikkelingen en beter aan te sluiten bij de 
wensen en behoeften van de leden.

Ondersteuning
Jullie vragen hulp bij het beantwoorden van twee 
vragen: (1) Wat is een passende governancestructuur 
voor het samenwerkingsverband van de autonome 
KPOs? en (2) Hoe ziet een professionele bureauorgani-
satie er uit die past bij de governancestructurur en de 
nieuwe koers en ambities? We stellen voor om jullie op 
weg te helpen met het beantwoorden van deze vragen 
aan de hand van een aantal stappen:
n	 	Faciliteren van een workshop met de ALV waarin 
 we tot gedeelde ontwerpprincipes voor een nieuwe  
 governance- en bureauorganisatiestructuur komen

n	 	Opstellen van een eerste schets van de nieuwe 
structuur en bijbehorende rollen en verantwoorde-
lijkheden op basis van deze ontwerpprincipes

n	 	Terugkoppelen van deze schets als input voor de ALV

We willen met jullie toewerken naar vier eindproducten:
n	 	Ontwerpprincipes die gedeeld worden door de ALV
n	 	Schets van de potentiële nieuwe governancestructuur
n	 	Schets van een bijpassende bureauorganisatie
n	 	High-level beschrijving van rollen en verantwoor-

delijkheden en bijbehorende functieprofielen

Naast deze stappen is uiteraard meer nodig om tot een 
breed gedragen structuur met passende invulling van 
de rollen te komen en te implementeren. De verdere 
uitwerking en implementatie zal buiten het bestek van 
onze ondersteuning vallen. Hopelijk geven de stappen die 
we wel met jullie doorlopen een goede basis voor verdere 
gesprekken met alle stakeholders, een gedetailleerd 
implementatieplan en concrete invulling van de rollen.

Praktisch
We bieden deze ondersteuning aan om niet in het kader 
van onze maatschappelijke betrokkenheid bij de zorg 
en gezondheid in Nederland. De vervolgstappen en de 
timing van de ondersteuning kunnen we inplannen in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid in jullie 
en onze agenda’s. Bij het plannen van de vervolgstappen, 
zoals de workshop met de ALV, doen we graag een 
beroep doen op jullie organisatie.
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Eenzaamheid is 
dodelijker dan roken
Deze titel heb ik niet zelf verzonnen. De hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi westendorp  
heeft hem bedacht: een klein sociaal netwerk, zo zegt hij, is in de moderne tijd een van de  
meest levensbedreigende zaken. 

kookclub.	Verder	organiseert	'Het	Nije	Huis'	allerlei	
bewegingsactiviteiten.	De	huiskamer	is	altijd	gratis,	
voor	de	andere	activiteiten	wordt	hoogstens	de		
kostprijs	berekend.

Wat	mij	vooral	opviel,	ook	bij	het	andere	inloophuis		
(in	Medemblik),	waar	ik	per	ongeluk	langskwam,	was		
de	ongedwongen	sfeer.	Er	hoeft	niet	gepraat	te	worden	
over	de	enge	ziekte,	maar	als	het	nodig	is	kan	dat.	
Degenen	die	de	inloophuizen	runnen	zijn	doorgaans	
lotgenoten.	Het	huis	in	Hengelo	is	in	vijf	jaar	zo	
gegroeid	dat	er	twee	dames	met	elk	een	halve	baan		
zijn	aangenomen	voor	bureauwerkzaamheden.

De	werkzaamheden	van	inloophuizen	verschillen	nogal	
van	die	van	de	gespecialiseerde	instituten	voor	psycho-
sociale	oncologie.	Inloophuizen	zijn	ontstaan	uit	
particuliere	initiatieven,	worden	vaak	gefinancierd	uit	
schenkingen,	particuliere	fondsen	en	soms	ondersteund	
door	gemeenten	en	provincies.	Er	zijn	verschillen	in	de	
grootte,	in	het	aantal	dagen	dat	het	huis	open	is,	in	het	
activiteiten-	en	begeleidingsaanbod	en	in	de	omvang	
van	het	aantal	bezoekers.	De	waardering	ervan	door	de	
bezoekers	is	zeer	hoog,	zo	blijkt	uit	een	onderzoek	van	
KWF	Kankerbestrijding.	De	instituten	voor	psychosociale	
zorg,	zoals	het	Helen	Dowling	Instituut	(dat	zich	al	
enkele	malen	gepresenteerd	heeft	op	onze	contactdag),	
werken	uitsluitend	met	professionals	en	ze	worden	

Gezinnen	zijn	kleiner	geworden,	familieleden	wonen	
steeds	verder	van	elkaar,men	zit	achter	de	computer		
in	plaats	van	naar	een	verenigingsavond	te	gaan.	
Kankerpatiënten	kunnen	steeds	minder	een	beroep	
doen	op	hun	omgeving,	voor	steun,	of	soms	gewoon	
voor	de	gezelligheid.

Om	gezelligheid	te	verschaffen	zijn	her	en	der	in	het	
land	inloophuizen	opgericht,	die	de	(ex-)	kankerpatiënt	
willen	opvangen	en	hem	of	haar	een	beetje	geborgen-
heid,	vermaak	en/of	lotgenotencontact	bieden.	Ik	heb	
er	deze	maand	twee	bezocht:	naar	ééntje	was	ik	in		
mijn	functie	als	bestuurslid	namens	onze	Contactgroep	
afgevaardigd,	bij	het	andere	liep	ik	binnen	omdat	ik		
er	per	ongeluk	langskwam.	In	beide	gevallen	werd	
ik	enthousiast	ontvangen	met	koffie	en	een	praatje.
Mijn	indruk	is,	dat	deze	inloophuizen	oorspronkelijk	
veelal	gericht	waren	op	vrouwen	met	borstkanker.		
Alle	vrijwilligers	die	ik	ontmoette	waren	vrouwen.		
Ik	besefte	me	dat	ik	als	man	een	beetje	drempelvrees	
had.	Onnodig.	De	ontvangst	was	hartelijk.

Het	inloophuis	'Het	Nije	Huis'	in	Hengelo	(Ov),	waar	ik	
op	uitnodiging	was,	biedt	behalve	een	huiskamer,	o.a.	
creatieve	workshops,	massage,	hulp	bij	het	vinden	van	
een	schoonmaakster	(of	–maker)	en	een	pruikenmakerij	
voor	mensen	met	haarverlies	na	chemokuren.	Er	is	een	
kookclub	en	er	wordt	gedacht	aan	een	aparte	mannen-



gefinancierd	door	structurele	subsidies.	De	aanpak	van	
deze	instituten	is	ook	formeler	dan	die	van	de	inloop-
huizen.	Men	moet	er	afspraken	voor	maken	en	heeft	
een	verwijsformulier	van	de	huisarts	of	oncoloog	nodig.	
De	inloophuizen	en	de	formele	psychosociale	instituten	
vullen	elkaar	aan.	Dat	is	ook	de	reden	dat	ze	samen	
verenigd	zijn	in	een	koepelorganisatie:	IPSO	(Inloop-
huizen	en	Psycho-oncologische	centra,	Samenwerking	
en	Ondersteuning).

TEKST:	HENDRIK	VAN	ROOIJEN

verSlag

Een complete lijst van bij de IPSO aangesloten inloophuizen staat op Kanker.nl  
www.kanker.nl/organisaties/longkanker-nederland--2/3277-inloophuizen.
Men kan ook zoeken op de website van de IPSO: www.ipso.nl

zoals	altijd	heeft	men	kennis	nodig	om	te	weten	waar	
men	moet	zijn	in	de	hulpverlening.	Mensen	met	een	
lagere	opleiding,	maar	ook	mensen	met	weinig	contac-
ten,	beschikken	vaak	niet	over	voldoende	informatie	
over	de	mogelijkheden	van	opvang	en	begeleiding	die	
er	zijn.	Huisartsen	worden	tegenwoordig	gelukkig	
opgeroepen	om	potentiële	cliënten	te	wijzen	op	het	
bestaan	van	inloophuizen.	Patiëntenorganisaties		
doen	dat	ook.	Bij	deze!
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TEKST:	PAUL	VAN	KAMPEN

juist toen een flink deel van de inwoners van 
milaan de zomerhitte in hun stad ontvlucht 
was, werd er in die Italiaanse stad een bij
eenkomst georganiseerd over onderzoek naar 
zeldzame soorten van kanker, waar GIST dus 
ook onder valt.

De	bijeenkomst	werd	georganiseerd	door	RCE	(Rare	
Cancers	Europe),	een	Europese	organisatie	waarin	
artsen,	patiënten,	industrie,	onderzoekers	en	over-
heden	samenwerken	rond	het	thema	van	zeldzame	
kankersoorten.	RCE	wijst	daarbij	op	de	speciale	
belangen	van	patiënten	met	een	zeldzame	vorm	van	
kanker.	Door	de	kleine	aantallen	patiënten	is	bijvoor-
beeld	onderzoek	doen	extra	moeilijk	en	is	er	voor	
nieuwe	medicijnen	maar	een	kleine	afzetmarkt.	Verder	
is	het	voor	een	patiënt	met	een	zeldzame	vorm	van	

kanker	soms	lastig	goede	informatie	te	krijgen	en	is	
toegang	tot	voldoende	gespecialiseerde	medische	zorg	
niet	altijd	vanzelfsprekend.	Een	interessante	uitspraak	
van	RCE	is	dat	zeldzame	kankersoorten	niet	zeldzaam	
zijn.	Daarmee	bedoelen	ze	dat	er	zoveel	vormen	van	
zeldzame	kanker	zijn,	dat	die	allemaal	samen	toch	goed	
zijn	voor	20%	van	alle	kankerpatiënten.	En	dat	
er	met	een	dergelijke	grote	groep	terdege	rekening	
gehouden	zou	moeten	worden.

De	RCE-bijeenkomst	deze	zomer	in	Milaan	ging	over	de	
methodologie	van	klinische	studies	bij	zeldzame	vormen	
van	kanker.	Er	waren	ongeveer	veertig	deelnemers	uit	
een	groot	aantal	Europese	landen.	Bijna	alle	deelnemers	
waren	net	als	ik	vertegenwoordiger	van	een	patiënten-
organisatie.	Uit	Nederland	was	behalve	de	Contactgroep	
GIST	ook	de	Chordoma	Stichting	vertegenwoordigd.	
Chordoma	is	een	nog	veel	zeldzamere	vorm	van	kanker	
dan	GIST.

RCE	heeft	eind	vorig	jaar	een	document	gepubliceerd	
waarin	een	flink	aantal	aanbevelingen	wordt	gedaan	
over	waar	zoal	rekening	mee	gehouden	zou	moeten	
worden	bij	klinisch	onderzoek	bij	zeldzame	vormen	van	
kanker.	Een	aantal	van	deze	punten	werd	uitgelegd	en	
toegelicht	tijdens	de	bijeenkomst.	Ik	noem	een	paar	
voorbeelden:

n	 	Het	belang	dat	patiëntenorganisaties	betrokken	zijn	
bij	het	opzetten	van	het	onderzoek.	Dat	kan	zijn	om	
het	onderzoek	zo	patiëntvriendelijk	mogelijk	te	laten	
zijn,	maar	ook	om	te	zorgen	dat	het	onderzoek	echt	
relevant	is.	Als	de	fondsen	beperkt	(en	dat	zijn	ze,	
zeker	bij	zeldzame	ziektes)	is	het	van	belang	dat	het	
geld	gestopt	wordt	in	dat	onderzoek	dat	het	meeste	
kans	heeft	concreet	iets	toe	te	voegen	aan	de	
behandelmogelijkheden	of	bij	te	dragen	aan	de	
kwaliteit	van	leven	van	de	patiënten.

n	 	Een	probleem	is	dat	er	vaak	weinig	patiënten	te	
vinden	zijn	om	aan	een	klinische	studie	mee	te	doen.	
Dit	leidt	soms	tot	voortijdig	afbreken	van	een	studie	
en	in	andere	gevallen	betekent	het	dat	het	extra	lang	
duurt	voordat	er	genoeg	informatie	verzameld	is.	

Onderzoek 
bij zeldzame 
vormen van 
kanker
bijeenkomst	RCE
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Voor	veel	patiënten	van	nu	té	lang.	RCE	stelt	voor
om	in	het	geval	van	zeldzame	vormen	van	kanker	
bijvoorbeeld	de	strenge	statistische	vereisten	om	te	
kunnen	bewijzen	dat	een	middel	wel	of	niet	werkt,		
te	versoepelen.	Hierdoor	zou	volstaan	kunnen	
worden	met	lagere	aantallen	deelnemende	patiënten.

n	 		Vanwege	de	lage	aantallen	mogelijke	deelnemers		
aan	de	klinische	studies,	zou	de	drempel	om	eraan		
	deel	te	nemen	zo	laag	mogelijk	moeten	worden	
gemaakt.	Te	denken	valt	aan	het	schrappen	van	

European Cancer Congress 2015

Op uitnodiging van SPAEN en de Chordoma Foundation 
heb ik van 25 tot 29 september het European Cancer 
Congress 2015 (ECC 2015) in Wenen bijgewoond. 
Dit congres werd bijgewoond door ongeveer 17.000 
oncologen, radiologen, oncologisch chirurgen,  
kankeronderzoekers en vertegenwoordigers van de 
farmaceutische industrie. Het programma bestond  
uit een groot aantal lezingen die parallel in diverse 
zalen werden gepresenteerd. Daarnaast waren er 
postersessies, waarbij de resultaten van onderzoek  
in de vorm van een poster (enkele honderden!)  
worden gepresenteerd. De auteur is tijdens de sessie 
bij de poster aanwezig om uitleg te geven. 

Er waren speciale sessies voor patiëntenorganisaties.  
Ook was er een tentoonstellingshal waar alle bekende 
fabrikanten van medicijnen aanwezig waren. In voor-
gaande jaren was het patiënten verboden om op de 
tentoonstelling te komen, maar dat verbod is gelukkig 
met ingang van dit jaar afgeschaft. Patiënten hebben 
recht op alle informatie, van artsen maar ook van 
farmaceutische bedrijven. 

verSlag

Vanuit Nederland was er een grote delegatie, met 
veel ons bekende namen: Winette van der Graaf, 
Hans Gelderblom, Stefan Sleijfer, An Reyners, Rick Haas, 
Sheima Farag. Het was een uitgelezen gelegenheid om 
tussen de lezingen door met hen te praten en de banden 
te versterken. Onze medisch adviseur Sheima Farag gaf 
een posterpresentatie over onderzoek dat is gedaan 
naar het imatinib-niveau in het bloed, en hoe dat varieert 
tussen verschillende patiënten, of van moment tot 
moment bij één patiënt.

onnodige	vereisten	om	mee	te	mogen	doen	aan	de	
studie	en	aan	het	optimaliseren	van	de	informatie	
over	de	klinische	onderzoeken,	zodat	alle	patiënten	
en	artsen	op	het	moment	dat	deelname	een	optie		
wordt,	van	het	bestaan	van	dat	onderzoek	op	de	
hoogte	zijn.	

De	Contactgroep	GIST	wil	de	komende	tijd	een	actief	
beleid	voeren	met	betrekking	tot	onderzoek.	Een	aantal	
van	de	aanbevelingen	van	RCE	zullen	hierbij	prima	van	
pas	kunnen	komen.

TEKST:	GERARD	VAN	OORTMERSSEN



even voorStellen

Graag stel ik mij na een korte introductie op 
de Contactdag van afgelopen september wat 

uitgebreider voor: 

Gerry Degenjansen 
68	jaar	geleden	geboren	in	Wijchen	

woonachtig	in	Beers	
getrouwd	met	Frans	

3	zonen,	3	schoondochters,		
5	kleinkinderen	

lees	en	kook	graag,	
bridge	en	geniet	van	film,	

muziek	en	theater.	

Mijn	werkzame	leven	heeft	zich	in	verschillende	vormen	
van	onderwijs	afgespeeld.	Ik	heb	in	die	jaren	naast	
les		gevende	ook	leidinggevende,	coördinerende	en	
coachende	taken	vervuld.Bij	dit	alles	liep	gezondheids-
zorg	als	rode	draad	mee	in	mijn	leven.	Bij	kruisvereni-
gingen	en	de	cliëntenraad	van	een	ziekenhuis	ben	ik	
bestuurlijk	en	adviserend	actief	geweest.	Op	dit	moment	
ben	ik	lid	van	de	klachtencommissie	van	een	brede	
zorginstelling,	maak	ik	deel	uit	van	de	ledenraad	van	een	
zorgcoöperatie	en	geef	ik	geheugentraining	aan	senioren.	

Mijn	betrokkenheid	bij	GIST	is	begin	2007	ontstaan.		
Mijn	man	Frans	werd	na	een	operatie	GIST-patiënt.		
Al	heel	snel	wisten	we	dat	we	of	in	Rotterdam	
(professor	Jaap	Verwey)	of	in	Groningen	(professor	
Winette	van	der	Graaf)	moesten	zijn.	Toen	Van	der	
Graaf	naar	Nijmegen	kwam,	werd	zij	na	een	jaar	
Rotterdam	de	nieuwe	behandelaar	van	Frans.	Alle	
consulten	van	de	afgelopen	jaren	hebben	we	samen	
gedaan.	Nauwgezet	hebben	we	steeds	de	mogelijk-
heden	en,	helaas	op	dit	moment	de	onmogelijkheden,	
op	een	rijtje	kunnen	zetten.

'De�sfeer�in�die�eerste�bijeenkomsten�heb�ik��
als�heel�plezierig�en�constructief�ervaren'�

De	taken	die	ik	het	bestuur	zal	gaan	vervullen	zullen		
in	het	begin	algemeen	van	aard	zijn.	In	een	paar	
vergaderingen	is	mij	al	wel	duidelijk	geworden	dat	er		
een	veelheid	aan	onderwerpen	opgepakt	kan	worden.		
De	kunst	zal	zijn	om	daaruit	de	meest	relevante	voor	
GIST-patiënten	te	selecteren.

De	sfeer	in	die	eerste	bijeenkomsten	heb	ik	als	heel	
plezierig	en	constructief	ervaren.	Ik	hoop	dan	ook	van	
harte	dat	ik	mijn	steentje	kan	bijdragen	aan	de	verdere	
uitbouw	van	zo	goed	en	aangenaam	mogelijk	kunnen	
leven	met	GIST.	GIST-patiënt	ben	je	namelijk	niet	alleen:	
je	naasten	vibreren	mee	in	het	proces	van	ziek	zijn.	
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Alles	komt	goed,	zei	de	dokter.	Heel	goed	vastzetten.	
En	die	pink,	waarvan	het	onderste	bot	helemaal	naar	
de	filistijnen	is,	plakken	we	in	een	brace	vast	aan	je	
ringvinger.	Want	samen	zijn	ze	sterk.	Sindsdien	loop		
ik	rond	met	een	exoskelet	rond	mijn	rechterhand.		
Het	klinkt	allemaal	retecool,	recht	uit	Star	Wars.		
Maar	het	is	het	allerminst.	Sindsdien	hangt	mijn	
ringvinger	er	maar	werkeloos	bij.	Te	bengelen.		
Steun	te	geven.	Wachten	op	betere	tijden.

'Gelukkig�heb�ik�een�sterk�iemand�
naast�me.�Net�als�mijn�ringvinger�de�
gebarsten�pink�ondersteunt'

Auto	rijden	lukt	niet.	Al	was	dat	wel	te	verwachten.	
Maar	ook	andere,	simpele	dingen	worden	plots	een	
lijdensweg.	Koffie	zetten,	bijvoorbeeld.	Hoe	je	de	helft	
van	de	gemalen	koffie	al	kwijt	bent	nog	voor	je	aan	de	
machine	bent.	Eten,	ook	grappig,	hoe	het	exoskelet	
een	onbedwingbare	neiging	heeft	om	eventjes	in	de	
soep	te	baden.	Met	een	nog	half	verbrande	vingertop	
tot	gevolg.	De	eerste	keer	is	dat	wel	grappig.	De	
volgende	30	maaltijden	iets	minder.	Eventjes	gestopt	
met	soep	eten.	Alle	vuil	(en	soepresten)	blijven	hangen.	

Geen	mogelijkheid	om	vlug	eens	je	handen	te	wassen.	
Douchen	gebeurt	met	een	plastic	zak.	En	hulp.	
Een	kleuter	van	vier,	zo	voel	ik	me	ongeveer.

Gelukkig	heb	ik	een	sterk	iemand	naast	me.	Net	als	
mijn	ringvinger	de	gebarsten	pink	ondersteunt,	kan	ik	
rekenen	op	een	hoop	goede	hulp.	Maar	in	tegenstelling	
tot	mijn	ringvinger,	hangt	die	er	niet	werkeloos	bij.	
Alleen	lukt	het	misschien	wel,	maar	toch	alleszins	niet	
zo	goed	als	samen.	Dat	heb	ik	wel	geleerd.	Het	gefrus-
treerde	gevloek	moeten	aanhoren	als	er	weer	eens	iets	
niet	lukt.	Geduldig	kijken	hoe	traag	ik	een	trui	over	
mijn	hoofd	trek.	Wachten	tot	ik	klaar	ben.	Mij	iets	laten	
proberen	terwijl	ze	weet	dat	het	veel	te	lang	zal	duren.	
Iets	laten	doen	terwijl	het	meer	in	de	weg	lopen	is	dan	
iets	anders.	zonder	morren.	Integendeel.	Doe	maar.	
Probeer	maar.	Het	lukt	je	wel.	En	anders	help	ik	je.	
Samen	zijn	we	sterk.

Binnen	een	paar	weken	worden	mijn	pink	en	ringvinger	
gescheiden.	Moeten	ze	het	weer	alleen	zien	te	redden.	
Wat	wel	zal	lukken.	Ik	ben	blij.	Niet	alleen	het	vooruit-
zicht	om	niet	langer	nodeloos	koffie	naast	de	machine	
te	dumpen	of	van	een	onverbrande	vingertop.	Maar	
vooral	omdat	ik	weet	dat	mijn	steun	niet	wegvalt.	
Eender	wat	er	aan	komt.	Samen.	Samen	zijn	we	sterk.

PETER	GOMBEIR

Een schobbelingetje
Het was me het maandje wel... Stomweg 
gestruikeld. een schobbelingetje zeggen  
wij daartegen. wat eerst allemaal wel leek 
mee te vallen, werd plots toch iets ernstiger.  
een hand die twee keer zo dik werd als  
normaal. en een pink die alle richtingen 
uitwees. we hebben wel erger meegemaakt, 
dus eventjes de pijn verbijten. morgen is het 
wel beter. een slapeloze nacht later, was een 
bezoek aan de dokter toch de enige optie. 
koppige ikke... ziekenhuis. Röntgenfoto's. 
ja, gebroken. Heel goed zelfs. Al hadden  
de paar luide knakjes tijdens de val dat wel 
al verraden.
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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	Levenmetkanker	

(LMK),	een	samenwerkingsverband	van	21	kankerpatiënten-

organisaties	en	wordt	gesubsidieerd	door	KWF	Kanker-

bestrijding,	het	Ministerie	van	VWS	en	de	Vlaamse	Liga		

tegen	Kanker	(VLK).
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Contactgegevens

Stichting	Contactgroep	GIST

Postbus	8152

3503	RD	Utrecht

030	291	60	90	(secretariaat)

KvK-nummer:	20112471

Nederland:	info@contactgroepgist.nl 

Belgie: info@contactgroepgist.be

Nederland: www.contactgroepgist.nl 

België: www.contactgroepgist.be

Facebook: ContactgroepGIST

Twitter:	@LevenmetGIST

Bestuur

Voorzitter:	Gerard	van	Oortmerssen

voorzitter@contactgroepgist.nl

Vice-voorzitter:	Ton	Jansen

vicevoorzitter@contactgroepgist.nl

Secretaris:	Hendrik	van	Rooijen

secretaris@contactgroepgist.nl

Penningmeester:	Henk	Mijnsbergen

penningmeester@contactgroepgist.nl

Algemeen	bestuurslid:	Gerry	Degen

lid of donateur worden?

De	jaarlijkse	ledenbijdrage	is	e	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@levenmetkanker-beweging.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


