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VOORWOORD

DE BLIK VOORUIT
Natuurlijk, we kijken vooruit, maar
analyseren toch ook even het jaar
2017. Een jaar waarin best weer
veel gebeurde: we mochten 330
deelnemers verwelkomen, we
maakten een prachtige opstart van het
Oncopol-project (waarover later meer),
hadden weer mooie acties waar geld
voor Tegenkracht werd ingezameld.
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ONCOPOL-PROJECT
Het totale aantal aanmeldingen in 2017
ligt in lijn met het aantal deelnemers
van 2016, wel zien we een verschuiving
naar deelnemers die vanuit het
bedrijfsleven (de groep werkenden
dus) worden aangemeld. Het Oncopolproject heeft daar het grootste
aandeel in. De nationale politie stelt
(na een uitvoerige pilotperiode) vanaf
1 maart 2017 alle werknemers met de
diagnose kanker in de gelegenheid
om het sportplan Tegenkracht te
volgen. Vanuit die groep hebben we
109 aanmeldingen gekregen. De
politie stelt het sportplan middels een
werkgeversverzekering beschikbaar
aan werknemers, bij ons weten de
eerste grote werkgever die deze vorm
van ondersteuning op deze schaal aan
haar werknemers met kanker biedt.

en in sommige gevallen psychosociale
ondersteuning en dieetadviezen)
uiterst positief werkt op een snelle
terugkeer naar de werkomgeving.
En dat is kostentechnisch voor de
werkgever weer voordelig.
ACTIES EN EVENEMENTEN
Tegenkracht mocht een groot
aantal evenementen organiseren
in 2017, een aantal daarvan wordt
doorgetrokken naar 2018. Als zeer
succesvolle projecten mogen we
noemen: de Scancovery Trial, de Mini
Tour, de paardenclinics De Maand
van Tegenkracht, Enjoy-the-Ride in
Nijmegen, de Hiawatha City Swim
Zwolle, de Dam-tot-Damloop en de
actie van Jadoe geschenkenmakers.
Gelukkig waren er ook in verhouding
wat kleinere, maar wel zeer welkome
acties.

WERKGEVERS
Met Oncopol als basis gaan wij in
2018 op zoek naar andere grote
werkgevers. Daarbij is ‘goed
werkgeverschap’ niet het enige
argument, hoewel dit punt qua emotie
(voor de werknemer) wel erg belangrijk
is, het is ook een rationeel (financieel)
argument om je als werkgever
garant te stellen voor de kosten van
het sportplan. Wetenschappelijk
onderzoek heeft namelijk uitgewezen
dat deze soort revalidatie (bewegen,

PROJECTEN 2018
Ook voor 2018 hebben we weer een
aantal projecten in de planning.
Tegenkracht participeert in het
project ‘Veerkracht’ van het AvL in
Amsterdam, daarbij wordt een groep
borstkankerpatiënten die tevens
uitzaaiingen hebben, gevolgd om
de effectiviteit van de revalidatie te
bekijken. Uiteraard wordt ook gekeken
naar de gevolgen op hun kwaliteit van
leven.
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Al met al heel wat hooi op de vork!
Maar wel stuk voor stuk fantastisch
mooie projecten waar we graag onze
schouders onder willen zetten.

Een tweede project wordt gedaan met
AYA, de organisatie die zich inzet voor
jongeren met kanker, de leeftijdsgroep
van 18 tot 35. Op basis van de
opbrengsten van de Enjoy-the-Ride
tocht in Nijmegen is contact gezocht
met AYA, en specifiek de begeleiders
die vanuit het Radboud ziekenhuis in
Nijmegen deze groep helpt.
Mede dankzij een privé sponsor doen
we samen met het Nationaal Fonds
tegen Kanker (NFtK) een project waar
we een personal trainer kunnen
inzetten als sportbegeleider, een iets
intensievere manier van begeleiding.
Last but not least zijn we in gesprek
met de revalidatiemensen van het
Maxima Kinderziekenhuis in Utrecht,
we onderzoeken hoe Tegenkracht
jonge kinderen kan helpen als zij de
eerstelijnshulp vanuit het ziekenhuis
hebben gekregen.

TEVREDENHEID
Sinds een aardig aantal maanden
monitoren wij de tevredenheid van
onze deelnemers, zowel die van de
Oncopol-deelnemers als de overige.
Wij zijn inmiddels zo ver dat we
voldoende reacties hebben gekregen
om te kunnen concluderen dat onze
deelnemers zeer tevreden zijn met
onze dienstverlening, gemiddeld
komt de waardering uit op een 8,6.
Die waardering is ook onze minimale
doelstelling voor 2018.
PERSONELE BEZETTING
De groei van het aantal deelnemers
gekoppeld aan de eerdergenoemde
projecten betekenen dat we op korte
termijn uitbreiding gaan krijgen van
een derde coördinator, Céline Engelen
stelt zich voor op een van de komende
pagina’s. Bestuurlijk zijn we ook
bezig om de basis wat te verbreden.
Activiteiten op heel veel fronten.
We hebben er zin in!
Peter Smeets
Voorzitter
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OPBRENGSTEN KOMEN TEN GOEDE AAN STICHTING TEGENKRACHT

Datum
:
Afstanden :
Startplaats :

22 april 2018
10 km gezinsspeurtocht, 30 km, 60 km of de volle 100 km
Nijmegen

Inschrijven: http://www.enjoytheridetour.nl/inschrijven/
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O R G A N I S AT I E
Initiatiefnemer & oprichter
Jelle Wolthuizen †

Ambassadeurs
Leo Peelen †
Kenny van Hummel
Fausto Marreiros

Coördinators Deelnemers
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Céline Engelen

Vrijwillig bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Peter Smeets
Els van Dam
Marcel Glaser
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Onderzoek geeft bovendien aan dat
kankerpatiënten die sporten sneller
herstellen en sneller re-integreren in
het arbeidsproces. Daarnaast wordt
de fysieke en mentale weerbaarheid
vergroot en kan het de kwaliteit van
leven in die zware periode positief
beïnvloeden.

STICHTING
TEGENKRACHT

Sportplan op maat
Het sportplan op maat is een
sportmedisch begeleidingstraject
van zes maanden. Tegenkracht gaat
daarbij uit van de sportwens van de
deelnemer. Het sportadvies hangt af
van wat de deelnemer wil én kan.

De stichting heeft als doelstelling
om kankerpatiënten te helpen bij
het sporten voor, tijdens of na de
behandeling van kanker. Dit doet
Tegenkracht door middel van het
opstellen en helpen uitoefenen van
een sportplan op maat. Via giften en
allerlei acties wordt geld ingezameld
om het sporten onder professionele
begeleiding mogelijk te maken.

Kosten sportplan op maat
Aan het sportplan op maat zijn
kosten verbonden. Een aantal kosten
wordt gedeeltelijk of geheel vergoed
door jouw zorgverzekeraar. Worden
de kosten niet vergoed, dan kun
je aanspraak maken op financiële
ondersteuning uit het sportfonds
dat Tegenkracht ter
beschikking heeft.

Waarom kanker en sport?
Sporten tijdens verschillende fasen
van kanker kan een positieve bijdrage
leveren aan de voorbereiding
op en verwerking van operaties,
chemotherapie en bestraling.
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DE KOSTEN BESTAAN UIT DE
VOLGENDE ONDERDELEN:
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bedraagt € 15,00 per week. Dit
bedrag wordt mede gevraagd
om deelnemers te motiveren een
actieve houding aan te nemen
gedurende de maanden dat zij het
sportplan doen.
De deelnemers leveren kopieën
van de rekeningen en de
overzichten en nota’s van de
zorgverzekeraar aan Tegenkracht.

De factuur die je ontvangt kan
je eventueel declareren bij je
zorgverzekeraar. Het sportmedisch
onderzoek is over het algemeen
door de meeste zorgverzekeringen
opgenomen in de aanvullende
verzekering en wordt daarom
(deels) vergoed. Je kunt in je
polisvoorwaarden nakijken of jouw
verzekering een sportmedisch
onderzoek vergoedt en zo ja hoe
hoog deze vergoeding is. Je kunt
ook je zorgverzekeraar bellen
om dit na te vragen. Het deel
dat niet vergoed wordt door de
zorgverzekering komt voor eigen
rekening.

2

De kosten van sportbeoefening
worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed of gedeeltelijk
vergoed. Is dat niet het geval of
moeten er extra kosten worden
gemaakt, dan kan Tegenkracht
deze kosten vergoeden.
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Een eigen bijdrage van de
deelnemer voor de
sportbegeleiding
indien kosten bij
Tegenkracht worden
gedeclareerd. Deze

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de
dienstverlening die Tegenkracht biedt,
moet je voldoen aan de onderstaande
voorwaarden:
1. Je bent gemotiveerd om te sporten
2. Je bent bereid om een uitgebreid
sportmedische onderzoek te doen
3. Je gaat er mee akkoord dat de
desbetreffende sportarts verslag
van het uitgebreide sportmedische
onderzoek doorstuurt naar
Tegenkracht
4. Je bent bereid een eigen bijdrage
te betalen.
Aanmelden
Als je aan alle voorwaarden voldoet
dan kun je het aanmeldingsformulier
invullen via onze website
www.tegenkracht.nl
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Het sportplan in 6 stappen
STAP 1

STAP 4

Een geïnteresseerde deelnemer meldt
zich aan via onze website,
www.tegenkracht.nl. Daarna volgt een
gesprek met een van de coördinatoren
die de inhoud van het sportplan en
de benodigde administratieve zaken
bespreekt.

Tegenkracht gaat samen met
de deelnemer een passende
sportlocatie en begeleider zoeken,
die zo dicht mogelijk in de buurt
is. Tegenkracht heeft een groot
netwerk van sportscholen, trainers en
gespecialiseerde fysiotherapeuten.

STAP 2

STAP 5

Er wordt een afspraak met de
deelnemer en de dichtstbijzijnde
sportarts gemaakt, voor een
uitgebreid sportmedisch onderzoek
en inspanningstest. Het uitgebreide
sportmedische onderzoek duurt
ongeveer 1,5 uur.

Gedurende het traject van zes
maanden onderhoudt Tegenkracht
maandelijks telefonisch of via de
mail contact met de deelnemer. Met
de sportbegeleider is in ieder geval
contact bij het begin van het traject,
halverwege en aan het eind van het
traject. Daarin wordt de voortgang
besproken en kan gewenst het traject
aangepast worden.

Aanmelding en intake

Sportlocatie

Aan de slag

Afspraak met sportarts

STAP 3

Sportadvies
Naar aanleiding van de intake
en uitslag van het
sportmedische
onderzoek
stellen wij een
sportadvies op.

STAP 6

Afronding
Aan het eind van het traject volgt een
afrondend gesprek met deelnemer
en met de sportbegeleider. Het is
daarnaast mogelijk om een afsluitend
sportmedisch onderzoek af te nemen
bij de sportarts, waar het traject ook
mee is gestart.
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Kanker en sport
De kans dat een werknemer van u
kanker krijgt is aanzienlijk. Het aantal
nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren
met ongeveer 3% per jaar. In het
eerste decennium van de 21ste eeuw
is de stijging sterker geweest: 36 %.
Dat is een toename van 70.300 naar
108.000 kankerpatiënten per jaar. Naar
verwachting zal de groei doorzetten.
Gelukkig stijgen de overlevingskansen
voor vrijwel alle kankersoorten. Van
alle kankerpatiënten geneest nu 61%,
vergeleken met het begin van de vorige
eeuw, 4%. Daarnaast geeft onderzoek
aan dat kankerpatiënten sneller
herstellen door te sporten. Mensen
die actief revalideren zullen sneller
re-integreren in het arbeidsproces.

TEGENKRACHT IN HET
BEDRIJFSLEVEN

Tegenkracht leeft van giften, donaties
en acties die voor of door Tegenkracht
worden opgezet. Vooralsnog is de
ondersteuning van de particuliere
initiatieven noodzakelijk om gemiddeld
30 tot 40 kankerpatiënten per maand
te kunnen helpen. De ondersteuning
van de particuliere initiatieven is niet
voldoende om ook de financiële
ondersteuning te blijven doen.
Daarom benadert Tegenkracht het
bedrijfsleven. Goed werkgeverschap
is onverbrekelijk verbonden met
maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Bedrijven zijn gebaat
bij gemotiveerde, fitte werknemers.
Doelstelling is om het ziekteverzuim
zo laag mogelijk te houden, want
een lagere arbeidsproductiviteit kost
geld. Een werknemer die kanker
krijgt is vaak maanden afwezig en
doorloopt daarna een langdurig
re-integratieproces.

(bron: Nederlandse Kankerregistratie)
Wat levert het op?
Mensen die actief revalideren met
een sportplan op maat kunnen weken
en soms maanden sneller aan de
slag. Goed voor hen en goed voor de
werkgever. De snellere re-integratie
van Tegenkracht deelnemers ten
opzichte van het landelijk gemiddelde
levert werkgevers een besparing van
duizenden euro’s op. De kosten van
het sportplan op maat zijn in dat geval
snel terugverdiend.
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Wat kost het?

Resultaat

Gemiddeld kost een
sportplan op maat € 1.500,tot € 2.000,- afhankelijk van
de dekkingsgraad van de
aanvullende verzekering.
Het pakket bestaat uit:
• Sportmedisch onderzoek
• Kosten van oncologisch
fysiotherapeut en
sportbeoefening
• Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie

Het sportplan op maat heeft
veel positieve resultaten voor het
bedrijfsleven.
• Verbeterde kwaliteit van leven
van uw medewerker
• Snellere re-integratie,
medewerker kan gemiddeld 9
weken sneller aan de slag
• Minder verstoring van de
dagelijkse processen
• Minder managementaandacht

Als werkgever kunt u garant
staan voor het niet vergoede
deel van de kosten.

• Past bij goed werkgeverschap

Interesse
Bedrijfsarts en arbodienst

Heeft u als werkgever interesse in
deze aanpak? Vraag
dan het Tegenkracht
werkgevers
informatiepakket op
via info@tegenkracht.nl of maak
een afspraak met ons.

De coördinatoren van Tegenkracht
stemmen het proces voor een
sportplan op maat af met de
bedrijfsarts en de arbodienst.
Tegenkracht heeft een landelijk
netwerk van (oncologie)
fysiotherapeuten, sportfaciliteiten,
trainers en sportmedische
adviescentra. Zo kost het de
arbodienst weinig tot geen
inspanning om dit specifieke
stuk begeleiding/re-integratie
te bieden.
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HELPDESK
TEGENKRACHT
(vrijwillig)

Dr. Tomas Rejda
Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd
in oncologie Erasmus medisch Centrum
Dr. Goof Schep
Sportarts Sportmáx, Maxima Medisch Centrum
Drs. Jessica Gal
Sportarts, SMA, Jessica Gal sportartsen
Dr. Michael van der Werve
Sportarts, Sport Geneeskundige Afdeling (SGA),
Rijnland Ziekenhuis
MSc. Martijn M. Stuiver
Fysiotherapeut - klinisch epidemioloog, NKI-AVL

De helpdesk van
Tegenkracht is een
groep oncologie- en
sportspecialisten die
vanuit verschillende
invalshoeken
complexe vragen over
de sportmedische
begeleiding van
oncologiepatiënten
kunnen beantwoorden.
De helpdesk is
opgezet om vragen
te beantwoorden die
Tegenkracht krijgt van
sportbegeleiders die de
Tegenkracht deelnemers
begeleiden en vragen
van de deelnemers zelf
die aan het sporten zijn.

Dr. Ingrid De Backer
Arts, specialiserend in longgeneeskunde
Cansisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Dr. Simon Goedegebuure
Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas
Andreas Ziekenhuis
Griet van der Slagmolen
Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Mireille Lauret-Roemers
Oncologiefysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute, Oedeem- en
oncologiefysiotherapie Utrecht
Drs. Hanna van Waart
Onderzoeker - bewegingswetenschapper, NKI - AVL
Drs. Anneke Palsma
Voedingsdeskundige/sportdiëtist, Palsma Sportvoedingsadviesbureau
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TEGENKRACHT! DE AANTALLEN
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 1998 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 79 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 11 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 904 sportbegeleiding locaties verdeeld over
heel Nederland.

1998

79

PATIËNTEN GEHOLPEN

SPORTARTSEN

11

904

HELPDESK SPECIALISTEN

SPORTBEGELEIDERS
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VAN IJSHOCKEY-GOALIE NAAR PATIËNT EN TERUG
We spreken de dag na Kerst af in Zuid-Beijerland, 12.00 uur bij het
fysiotherapiepraktijk FysioFitt waar Tom Barendregt traint en begeleid wordt
door fysio Marjolein Broeder. Iets later dan afgesproken (“ja, dat is een
mindere eigenschap van me, ik kom meestal wel iets te laat”) gaan we in de
behandelkamer van Marjolein rustig zitten, en begint Tom zijn bijzondere verhaal.
plekken, onverklaarbaar. Ik weet nog
dat ik ook overdag ontzettend veel
lag te slapen.

‘Sporten zit in me, het ijshockeyen
heb ik van mijn vader Dick. Al op
jonge leeftijd speelde ik in nationale
teams. Ik was net geslaagd voor mijn
VWO, ik speelde bij de Zoetermeer
Panters in de BeNe-League, en
had een contract bij de Madison
Capitols getekend, vlak voor het
seizoen begon kreeg ik klachten,
pijn in mijn onderrug. Ik ben toen
bij verschillende dokters geweest,
die riepen allemaal iets anders. Op
een moment kreeg ik overal blauwe

We gingen jetskiën in een weekend,
ben natuurlijk een paar keer gevallen.
Ik had behoorlijk last, ben naar het
ziekenhuis gegaan, linea recta naar de
emergency room. Mijn HB bleek enorm
laag te zijn, ook de bloedplaatjes
waren waanzinnig laag. Eigenlijk
direct levensgevaarlijk. Het aantal witte
cellen had een achterlijke waarde, de
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moeder was inmiddels overgekomen,
samen met een van mijn vrienden.
In die tijd in Amerika had ik al
een enorm bedrag aan kosten
gemaakt, de (reis)verzekering wilde
dat ik zo spoedig mogelijk naar
Nederland zou komen. Uiteindelijk
moest de hele businessclass
van Delta worden opgekocht uit
veiligheidsoverwegingen.

diagnose acute lymfatische leukemie
(ALL) was snel gemaakt, we spreken
over 4 september 2016.
Ik had geen idee wat leukemie was,
of wat de ernst was. Het is dat ik
zo’n goede conditie had, anders was
het mogelijk heel anders gelopen.
Ik kon zelf het ziekenhuis inlopen,
ben toen naar Madison naar het
American Family and Children’s
Hospita getransporteerd, direct in
een isolatiekamer. Ik moest mijn
ouders bellen, mijn vader is direct
naar Amerika gevlogen. Ik kreeg
bloedtransfusies, dat was echt heel
erg nodig. Ik heb vrijwel alle denkbare
chemo’s gekregen, kreeg er soms 3 tot
4 op een dag, extreem veel. Het sloeg
gelukkig aan, ik heb ook prednison
gekregen, dat werkte heel goed. Er
waren ook tegenvallers: ik kreeg een
keer een allergische reactie op een
van de middelen.

In Nederland ben ik naar het Daniel
den Hoed Ziekenhuis gegaan,
direct weer in isolatie. De zorg is in
Nederland heel anders dan in Amerika
trouwens, de behandeling is in
principe hetzelfde (op de verdovingen
na, in Amerika krijg je voor alles een
volledige verdoving), maar de zorg is
anders. In Amerika had ik een, soms
twee persoonlijke verzorgers.
In het Daniel den Hoed kreeg ik een
intensieve chemo-behandeling,
uiteindelijk gevolgd door de
stamceltransplantatie. De kans op
complicaties bij een transplantatie
is wel aanwezig, maar ik koos toch
daarvoor. Het alternatief was een
chemotraject van 2,5 jaar, dat zag
ik niet zitten. 8 maart 2017 ging ik
het ziekenhuis in, ik kreeg de aller
zwaarste chemo’s, en een Total Body
Irradiation (bestraling). Je ziet de
gevolgen nog op mijn lijf.

Na drie weken was mijn situatie
zodanig verbeterd dat we naar
Nederland konden vliegen. Mijn
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andere focus hebben dan op mezelf.
Het was mijn gevecht. Later kwam
de stress naar buiten, die was toch
blijkbaar wel opgebouwd. Bij een
ijshockeykamp niet zo lang geleden
barstte mijn vader op een moment in
tranen uit, toen ik weer voor het eerst
op de schaatsen stond.’

Twee punten aan de voorkant en
vier aan de achterkant, ik was totaal
gesloopt. De dag daarna kreeg ik de
stamceltransplantatie, dat was op zich
niet spannend, je voelt daar niks van,
het duurde geloof ik maar 5 minuten.
Daarna was het afwachten of de
stamcellen het zouden gaan doen, ik
kreeg transfusies en na 9-10 dagen
werd duidelijk dat het aansloeg. Al
die tijd in een isoleerkamer trouwens.
Mijn kaak ging opzetten, had al overal
mijn haar verloren, echt overal, geen
wenkbrauwen meer, niks. Zelfs geen
haar op mijn arm meer. Twee weken
na de transplantatie mocht ik al naar
huis, dat is enorm snel, veel sneller
dan bij ‘gemiddelde patiënten.’

TERUGWEG NAAR BOVEN?
‘In april had ik de behandeling, na
verloop van tijd kreeg ik toch helaas
een terugslag, ik moest in die periode
echt waanzinnig veel pillen slikken, ik
geloof wel 30 per dag. Kreeg koorts,
moest naar het ziekenhuis, daar werd
een maagbiopt genomen omdat ik
zo vaak moest overgeven. Moest
toen (mei 2017) aan de prednison,
stootkuur gehad, heb dat 4,5 maand
moeten slikken, ik werd er depressief
van. Had een enorm dikke kop van die
medicatie gekregen, ben ook naar een
psycholoog gegaan. Eind augustus kon
ik gelukkig met die medicatie stoppen.’

BESEF JE IN DIE SLECHTE PERIODE
DAT JE DOOD KUNT GAAN?
‘Het klinkt misschien gek, maar daar
heb ik nooit over nagedacht, ik keek
niet verder dan een dag. Ik kon er niks
aan doen, je bent overgeleverd.
Je ondergaat je behandelingen.
Mensen op me heen konden er
moeilijk mee omgaan. Heb ook wel
gemerkt wie mijn echte vrienden
zijn, de groep mensen om me heen
werd kleiner en kleiner, so be it. Het
is absoluut zwaar voor mijn ouders
en zusje geweest, maar ik was heel
erg met mezelf bezig. Kon ook geen

Het trainen bij Marjolein begon in
juni 2017, op 20 mei werd het sport
medisch onderzoek gedaan in
Rotterdam bij de sportarts. Marjolein:
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kankerpatiënt. Bovendien trainde Tom
thuis ook nog, dus dat afremmen was
wel van belang.’

‘We konden het vergelijken met oude
sporttesten, maar er was toch wel een
dramatisch verschil.’ Tom vult aan:
‘Ik ben nu inmiddels al weer op 80
tot 85% van wat ik was. Heb wel last
van restverschijnselen: droge mond,
ik moet veel drinken, mijn smaak is
gelukkig weer terug, die bestraling
maakt zo veel kapot.’

Tom: ‘Je leert elkaar door en
door kennen door de persoonlijk
begeleiding. Het was en is voor mij
belangrijk dat we konden aanpassen,
Marjolein voelde dat prima aan.’
BEN JE NU WEER TOPSPORTER?
‘Dat weet ik niet, weet ook niet of ik het
wil, er is wel interesse vanuit Amerika
om bij een team te komen. Maarten
van der Weijden (zwemmer) keerde
vele jaren na zijn behandeling terug
op hoog niveau, ik al na een jaar.
Daar versla ik hem mooi!
Ik voel wel dat ik een successtory ben
of misschien wel ongelooflijk veel
geluk heb gehad, maar dat zal lang
niet bij iedereen het geval zijn. Mijn
jonge leeftijd en mijn getraindheid
hebben me enorm geholpen. Jonge
mensen herstellen blijkbaar sneller.’

Marjolein: ‘We zijn heel rustig gestart,
de uitslag van de test was leidend.
Tom is als topsporter meer en beter
belastbaar dan de gemiddelde andere
kankerpatiënt. Het was dus best
zoeken naar de juiste verhouding,
ook al omdat Tom nog bezig was
met de medicatie. Soms waren heel
erg simpele oefeningen lastig, maar
Tom vindt trainen leuk, en dus beet
en bijt hij door. Tom trainde tweemaal
per week bij mij, deed dan zelf de
warming-up, en dan deden we vooral
intervaltrainingen. De intensiteit werd
al snel behoorlijk opgevoerd. Het
maatwerk, de directe persoonlijke
begeleiding is wel belangrijk. Ik
moest de balans vinden tussen het
begeleiden van een topsporter en een

LOTGENOTEN?
‘Ik heb via Facebook en Instagram
wel contacten, je kunt elkaar toch
een beetje helpen, vertellen hoe is bij
jou is gegaan, ook al is ieder traject
verschillend. Ik post maar af en toe
wat, heb wel twee foto’s geplaatst
waar ik kaal ben, iedereen doet dat op
zijn of haar eigen manier.
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Via Annie Spelt (jongeren coördinator
in het Daniel den Hoed ziekenhuis)
ben ik met Tegenkracht en AYA in
contact gekomen, zij wees ons op de
mogelijkheden van Tegenkracht. Mijn
moeder Laura heeft overigens vrijwel
alles geregeld met Tegenkracht, en
ook de contacten onderhouden met
de coördinator.’

Twee van mijn vrienden zijn uit
solidariteit ook kaal geweest in mijn
behandelperiode. Het is wel tof als je
zulke goede vrienden hebt.’

VOEDING?
‘Ik ben verbaasd geweest over de
matige kwaliteit van het eten in het
ziekenhuis, zo weinig aandacht voor
echt goed en gezond eten. Ik lette altijd
al op mijn voedsel, daar zou best meer
aandacht voor mogen zijn. Ik kreeg
ook een “Nutridrink”, echt te vies voor
woorden, kon daar totaal niet tegen.’

Marjolein Broeder (24 jr), is
inmiddels drie jaar fysiotherapeut,
zij liep stage bij FysioFitt, daarna bij
een revalidatiecentrum gewerkt,
heeft zij de specialisatie oncologie
gedaan, dat was nog geen
specialisme bij FysioFitt. Behandelt
vooral mensen boven de 40/50,
ook veel borstkankerpatiënten.

ROL SPORTARTS?
Tom’s advies: ‘Maak zo’n sport
medisch onderzoek meer persoonlijk,
maak het een gesprek. En kijk naar
wie je voor je hebt, het onderzoek was
goed, aan de meegegeven schema’s
hadden we niks, dat was niet voor
goed getrainde mensen.’

SPORTEN TIJDENS DE
BEHANDELING?
‘Ik heb niet gesport tijdens mijn ziekte,
misschien had ik dat wel niet gekund,
maar niemand heeft me ooit op de
mogelijkheid gewezen. Misschien was
ik wel te ziek, maar ik heb toch ook
best goede dagen gehad. Heb alleen
heel af en toe gefietst, er is ook nooit
een fysio in de Daniel den Hoed bij mij
geweest.’

Het is inmiddels tegen 2-en, Marjolein
kijkt op de klok en spreekt Tom aan
om aan de training te beginnen. Dan
begint een strakke work-out, afzien
en toch plezier hebben, de weg terug
vinden.
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KENNISMAKING CÉLINE
operaties en bestraling ben ik genezen
verklaard. Ik heb geprobeerd zo snel
als mogelijk mijn volleybaltrainingen
weer op te pakken en heb dit 18 jaar
gedaan. Vorig jaar ben ik gestopt met
volleyballen en nu probeer ik jaarlijks
een sportief doel te stellen. Zo ben
ik afgelopen september met een stel
vrienden de Mont Ventoux opgefietst
om geld in te zamelen voor de strijd
tegen kanker. Ik merk dat het stellen
van een sportief doel mij zowel fysiek
als mentaal sterker maakt.
Dit fijne gevoel gun ik iedereen en wil
me hier graag voor inzetten.

Voor mij had 2018 niet beter kunnen
beginnen. Met trots wil ik jullie vertellen
dat ik het team van Tegenkracht
mag komen versterken, als nieuwe
Coördinator Deelnemers.

Naast het werk voor Stichting
Tegenkracht zal ik als vrijwilliger
blijven werken voor VOKK (Vereniging
Ouders Kinderen en Kanker). Binnen
deze vereniging organiseer ik
sportevenementen voor jongeren die
kanker hebben gehad. Daarnaast
deel ik binnen deze vereniging
geregeld mijn eigen ervaring door
te spreken op symposia en tijdens
groepsbijeenkomsten.

Mijn naam is Céline Engelen en kom
uit Arnhem. Ik ben afgestudeerd aan
de Sporthogeschool in Eindhoven en
ben gespecialiseerd in leefstijl- en
gedragsverandering op de werkvloer.
Ik voel me enorm vereerd dat ik me
mag gaan inzetten voor Stichting
Tegenkracht. Uit eigen ervaring weet
ik welke voordelen het heeft om te
bewegen of sporten tijdens en/of na
de behandeling van kanker.

Ik kijk er naar uit om voor Tegenkracht
aan de slag te gaan en mijn steentje
bij te dragen!

Op achtjarige leeftijd werd er bij mij
botkanker geconstateerd. Na een jaar
behandeld te zijn met chemotherapie,

Céline Engelen
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ONCOPOL

van pilot naar volledige uitrol

Als eerste beroepsgroep in Nederland
kunnen politiemensen (65.000 in
Nederland) gebruik maken van
vroegtijdige revalidatie na de diagnose
kanker. Ooit (in 2013) is het project
begonnen als pilotproject georganiseerd
door de drie politievakbonden ACP,
NPB en VMHP. Tegenkracht is vanaf het
begin van de pilot betrokken bij de pilot
als uitvoerder van het sportmedische
deel van de revalidatie.
Dit gold in de pilotperiode alleen voor de eenheden Amsterdam, Rotterdam,
Midden Nederland en Den Haag. Op grond van de vele positieve reacties
van deelnemers is in eind 2016 besloten het programma aan alle eenheden
beschikbaar te stellen. Dat heeft geresulteerd in een officiële start per 1 maart
2017.
HOE WERKT ONCOPOL?
Zodra bij een politiemedewerker de diagnose kanker wordt gesteld, ontwikkelt
Tegenkracht een op maat gemaakt sportmedisch en beroepsgericht
revalidatieprogramma. Kankerpatiënten krijgen arbeidsrelevante begeleiding en
advies. Bovendien worden er afspraken gemaakt over psychosociale begeleiding,
eventueel aangevuld door ondersteuning op het gebied van diëtetiek (voeding).
De politieorganisatie heeft de beschikking over een aantal trainingscentra (de
z.g. IBT-centra, IBT staat voor Integrale Beroepsvaardigheden Training) waar de
begeleiding op het gebied van bewegen en sporten kan plaatsvinden. Maar ook
op andere locaties kan de begeleiding plaatsvinden.
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ROL BEDRIJFSARTS
In het traject speelt de bedrijfsarts (iedere eenheid heeft een eigen bedrijfsarts)
een belangrijke rol. Begin 2017 is de groep bedrijfsartsen door David Bruinvels
(klinisch arbeidsgeneeskundige van IKA Ned) getraind in de begeleiding van
mensen die de diagnose hebben gekregen.
De bedrijfsarts geeft de doorverwijzing, en geeft op het aanmeldingsformulier
aan welke interventies (bewegen, sportarts, psychosociale ondersteuning of
diëtetiek) toegepast moeten worden. Tegenkracht gaat vervolgens samen met de
deelnemer op zoek naar geschikte locaties en begeleiding.
ERVARINGEN
Gerekend vanaf 1 maart 2017 heeft Tegenkracht van 109 politiemensen een
aanmelding gekregen. Van een aantal deelnemers is het programma inmiddels
afgerond, en hebben we de tevredenheid kunnen meten. Onderstaand een
aantal resultaten.

Ik heb door het regelmatig sporten meer energie
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In de periode dat ik deelgenomen heb aan het ‘Tegenkracht – Oncopol traject' is
mijn kwaliteit van leven:

Steeds weer blijkt dat de individuele begeleiding en de regelmatige contacten
die de coördinatoren met de deelnemers hebben zeer gewaardeerd worden
door de politiemensen. Tegenkracht gaat uiteraard door met het verzamelen van
gegevens over de tevredenheid.
ROL VERZEKERAAR
Bij het project is ook verzekeraar CZ
nauw betrokken, Oncopol is een
werkgeversverzekering, dat betekent in
dit geval dat de kosten verbonden aan de
revalidatieprogramma’s volledig gedekt worden door
de verzekering, m.a.w. dat de deelnemers geen kosten
hoeven te betalen.
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WORD DONATEUR VAN TEGENKRACHT
OF GEEF EEN GIFT
Naast het opzetten of initiëren van een acties voor
Tegenkracht kan je ook donateur worden of een gift geven.
Donateur van Tegenkracht ben je al vanaf 7,50 per maand.
Een bedrag dat je maandelijks, per kwartaal, half jaar of
jaarlijks kunt laten afschrijven.
Uiteraard is het geven van een gift ook een optie.
Tegenkracht heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde
Instelling) en daarmee zijn giften boven
de 60 euro fiscaal aftrekbaar. Donateur
worden of een gift geven?
Mail naar donateur@
tegenkracht.nl

ACTIES VOOR TEGENKRACHT DIE KOMEN GAAN
22 APRIL
ENJOY THE RIDE

NIJMEGEN

Enjoy the Ride is fietsen in en rondom Nijmegen. Voor iedereen die kan en wil
fietsen een mooie uitdaging verdeeld over 4 verschillende afstanden.
Er zijn 4 afstanden:
100km wielerronde, 60 km fietstocht, 30 km fietstocht of de 10 km gezinsfietstocht.
De tocht wordt afgesloten met muziek, feest, gezelligheid en mogelijkheid tot een
hapje eten.
Meer informatie enjoytheridetour.nl
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28 APRIL TOT EN MET 5 MEI
MINITOUR DE FRANCE

FRANKRIJK

De Minitour is een week fietsen in Drome te Frankrijk. Geschikt voor iedereen die
vaker op een racefiets zit. De groep wordt overdag tijdens het fietsen verdeeld
naar verschillende niveau groepen. Samen is het met z`n allen gezellig eten en
plezier maken.
Meer informatie op tegenkracht.nl/minitour

14 TOT EN MET 17 MEI
HARDLOOPAVOND4DAAGSE

AMSTERDAM

Inmiddels de 5 editie van de hardloopavond4daagse. Loop in 4 avonden een
halve of hele marathon. Elke avond 5 of 10 kilometer, elke avond een ander
parcours. Het is ook mogelijk om 1, 2 of 3 avonden te lopen. Naast een sportieve
uitdaging een geweldige gezellige avond gegarandeerd.
Meer informatie op hardloopavond4daagse.nl

18 EN 19 MEI
GROTE BONNEFOOITOCHT

LENT OF NADER TE BEPALEN

Niet alles in het leven is geregeld tot in het kleinste detail. En soms moeten we
bewust het avontuur opzoeken. Iets doen waarvan we eigenlijk niet wisten dat
we dat wilden of konden. En daarom niet-organiseren Marieke en Kees: De Grote
Bonnefooitocht.
De eerste Grote Bonnefooitocht was in 2017 vanuit Lent. Het was een mooi
gezelschap (10 man/vrouw), nieuwe vriendschappen werden geboren en de
route was onvoorspelbaar. Zeker toen we google maps gingen gebruiken.
Met Pinksteren 2018 (zaterdag 18 mei en zondag 19 mei) fietsen wij weer voor: de
gezelligheid, de vriendschap, een beetje avontuur en de stichting Tegenkracht.
Meer informatie op ikbonnefooi.nl
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ACTIES VOOR TEGENKRACHT DIE GEWEEST ZIJN
De afgelopen periode hebben meerdere bijzondere initiatieven en
acties plaatsgevonden waarmee door fantastische mensen geld is
opgehaald ten gunste van Tegenkracht.

ENJOY THE RIDE 2017
In Kwartaalbericht 2 van afgelopen jaar kondigden we hem al aan: de ‘Enjoy the
Ride’ fietstour!
‘Enjoy the ride’ betekent ‘geniet van het leven’. In het Engels heeft het nog een
extra betekenis; Geniet van het leven, vier het leven!
Deze toertocht door de prachtige omgeving van Nijmegen is in 2016 in het leven
geroepen door Tim en Bregje, twee dertigers die voor jonge mensen met kanker
een speciale sponsoractie wilden organiseren.
Op 2e paasdag, maandag 17 april 2017, vond de tweede editie plaats en fietste
Enjoy the ride € 15.000 euro bij elkaar om het sporten voor jongvolwassen
kankerpatiënten in de regio Nijmegen via stichting Tegenkracht op de kaart te
zetten.
Enjoy the Ride en Tegenkracht gaan de aankomende jaren de ‘samenwerking’
verder uitbreiden. Enjoy the Ride blijft fietsen voor Tegenkracht. Tegenkracht gaat
zoveel mogelijk jong volwassenen met kanker helpen aan een sportplan op
maat.
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DE GOEDE DOELEN MOLENTOCHT
Op 19 augustus jl. stond de Goede Doelen Molentocht op de agenda. Een
jaarlijkse terugkerende toertocht van DTC De Mol te Dordrecht, waar een goed
doel aan gekoppeld wordt. Dit jaar, op aandragen van Femke Spruit, mocht
Tegenkracht het goede doel zijn. Door weer en wind werd 19 augustus door vele
fietsers de toertocht van 40, 80 of 120 km voltooid. Tegenkracht mocht de cheque
daarvan in ontvangst nemen. Dit werd gekoppeld aan de seizoen afsluitende
Erwtensoep rit van 45 km.

Peter Smeets en Matijs Jansen mochten van Femke Spruit een geweldige cheque
van 820 euro in ontvangst nemen. Dit bedrag werd nog eens aangevuld tot
€ 1.000 door de verkoop van de Tegenkracht sportsokken. Ook een initiatief van
Femke Spruit.
We danken DTC De Mol en uiteraard Femke voor de actie, de opbrengst en de
heerlijke soep.
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NS LUNCH VOOR TEGENKRACHT
`Verbinden door samen te werken`, dat
is het motto waaronder het NS Service
Center Finance op 23 november een
lunch heeft georganiseerd met als doel
stichting Tegenkracht te sponsoren.
Samenwerken én tegelijk een doel
steunen was het thema: iedereen die
deelnam aan de lunch, maakte iets te
eten én doneerde een minimaal bedrag door het kopen van een schakel, welke
uiteindelijk tot 1 grote keten gevormd werd (ketting).
Aan de lunch werd door ongeveer 70 medewerkers van NS deelgenomen,
gezamenlijk hebben zij ruim € 550,- opgehaald!
Ina en Ronald Bergman en collega’s, hartelijk bedankt voor jullie inzet, de
gastvrijheid en de heerlijke lunch!

MIJOU 2017
Wat zijn we blij met de partners waar we al vele jaren een donatie van mogen
ontvangen.
MIJOU is een initiatief van JADOE Geschenkenmakers, een organisatie
met decennia ervaring met het selecteren en organiseren van alles rond
kerstgeschenken of kado’s bij een speciale aanleiding. Met MIJOU geven
bedrijven hun medewerkers een (kerst)geschenk; een geschenk waar de
ontvanger oprecht blij mee is. Blij omdat hij of zij zélf mag kiezen, uit producten
van uitsluitend lokale winkeliers (zoals een bakker, een slager, een woonwinkel,
enzovoort). Daarnaast kunnen medewerkers de waarde van hun geschenk
geheel of gedeeltelijk doneren. Stichting
Tegenkracht is het vaste goede doel van
MIJOU blijmakers.
Dit jaar betekende dat voor Tegenkracht een
geweldig bedrag van € 3.646,10
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SCANCOVERY TRIAL 2018
Ze zijn pas nét weer in ons kikkerlandje, de deelnemers van de Scancovery Trial
2018. Maar wat zijn we trots op hen.
De ScanCovery Trial vond plaats van 5 – 14 januari jongstleden en is een
autotourtocht waarin de deelnemers in ruim één week tijd kris kras door het
prachtige Scandinavië rijden. Tijdens deze tocht hebben ze ruim 7.000 kilometer
gereden en dat onder omstandigheden met veel sneeuw, ijs en temperaturen die
kunnen dalen tot wel min 47 graden Celsius.
Rakinah Butner heeft deze Trial al twee keer eerder gereden en daarmee geld
opgehaald voor stichting Tegenkracht, maar deze editie deed ze er nog een
stapje bovenop.
Niet alleen had Rakinah voor deze editie een nieuwe partner/navigator, ze heeft
zelfs een tweede team weten mee te krijgen!
Rakinah, Carolien, Dick en Kristel; van harte gefeliciteerd met jullie beider
teamprestaties en dank voor alle inzet voor stichting Tegenkracht!

Een reisverslag, inclusief bekendmaking van het opgehaalde bedrag, zal terug te
lezen zijn op onze website en/of volgend kwartaalbericht.
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OUD-DEELNEMERS:
U KUNT ONS HELPEN

Wij hopen altijd dat oud-deelnemers
automatisch een beetje onze
ambassadeurs worden voor het
product dat Tegenkracht biedt. Als
geen ander kunt u vertellen wat het
Sportplan voor u betekend heeft, hoe
het geholpen heeft in het proces van
kankerbehandeling en revalidatie. En
wat voor baat u er bij heeft gehad.

Gelukkig kunnen we vaststellen dat
veel van de mensen die wij hebben
begeleid de draad van leven, werken
en sporten hebben opgepakt.
Middels dit artikel wenden wij ons
speciaal tot de oud-deelnemers
die actief zijn in het arbeidsproces.
Wij zoeken namelijk werkgevers
die zich willen aansluiten bij de
bestaande reeks bedrijven zoals Pon,
PepsiCo, Delta Lloyd, Countus en
Rabobank. Deze bedrijven hebben
‘ja’ gezegd tegen het Sportplan, zij
stellen zich garant voor de kosten
van het begeleidingstraject voor hun
werknemers.

Wij willen u vragen mee te denken
hoe we meer werkgevers ‘aan boord’
kunnen krijgen, en dat begint meestal
het meest gemakkelijk in de eigen
werkomgeving.
Als u een ‘opening’ weet te maken
bij uw werkgever, heel graag.
Waar nodig komen wij het verhaal
toelichten. Mail of bel ons gerust.
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Wilt u ook graag een steentje
bijdragen aan Tegenkracht, stichting
kanker en sport? Sport je graag? En
ben je op zoek naar een sportshirt,
broek, pet, jas, wielerkleding, bidon of
polsbandje. of polsbandje? Geef aan
wat je wensen zijn en wij bestellen
graag wat u wenst en drukken daar
het logo van Tegenkracht op waar u
dat wilt.

WEBSHOP
TEGENKRACHT

20% korting op alle
hardloop en fietskleding
in de webshop van
Tegenkracht.

Zie de webshop op
www.tegenkracht.nl welke items al
te koop zijn. Maar er zijn uiteraard
nog veel meer mogelijkheden, zoals
handdoeken, zweetbandjes en nog
veel meer.

TEGENKRACHT ARTIKELEN

Hardlopen

Polsbandjes Tegenkracht

Wielrennen
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TEAMS VOOR TEGENKRACHT
Sport jij in teamverband? En willen
jullie dat doen voor Tegenkracht?
Neem een voorbeeld aan het Avanti
Tegenkracht tafeltennis team en
speel met het logo op jullie shirt voor
Tegenkracht. Uiteraard is het mogelijk
om shirts en/of broeken te bedrukken
voor jullie team of club, of dat nu tafeltennis, voetbal of volleybal is, alles is
mogelijk, we horen het graag.
Tegenkracht Avanti Tafeltennisteam

TEGENKRACHT:
Het verhaal van Jelle
Wolthuizen
Naast de bovengenoemde items
die te koop zijn in de webshop van
www.tegenkracht.nl is ook het
boek “Tegenkracht, het verhaal van
Jelle Wolthuizen” te koop. Het boek
is het verhaal van Jelle Wolthuizen
de oprichter en initiatiefnemer van
de stichting. Lees in dit boekwerk de
beweegredenen en “Tegenkracht”
van Jelle Wolthuizen.
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DANK
Tegenkracht is de mensen en bedrijven heel dankbaar voor het plaatsen van
de advertenties. Met de brochure bereiken wij een breed publiek en na elke
verspreiding melden zich ook veel (ex)kankerpatiënten bij Tegenkracht voor het
Sportplan op Maat. Zonder deze advertentieplaatsers is het drukken en verspreiden
van het kwartaalbericht een kostbare investering. Investeringen die Tegenkracht te
allen tijde probeert te vermijden. Tegenkracht probeert elke binnengekomen of niet
uitgegeven Euro om te zetten in sportmogelijkheden voor kankerpatiënten. Ook
jullie leveren daarin een belangrijke bijdrage, advertentieplaatsers, bedankt!
Deelnemers Coördinators:
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Postadres:
Postbus 1111
8001 BC Zwolle
Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26)
3723 MB Bilthoven
telefoonnr:
06-48525048
06-19670640

(Matijs Jansen)
(Maartje de Groot)

email:
info@tegenkracht.nl
internet:
www.tegenkracht.nl
bankgegevens:
Rabobank, Driebergen - Rijsenburg
IBAN: NL04RABO 0.11.57.85.779
Uitgever:
Binnenhof Projecten B.V.
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de advertenties. Niets uit de advertenties
mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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