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Ik vroeg me af of dit eerder door
iemand was gedaan met dit resultaat.
In mijn zoektocht naar andere helden
kwam ik wéér uit bij Van der Weijden.
In 2004 had hij al eens het IJsselmeer
over gezwommen en in 2017 het
wereldrecord 24 uur zwemmen
verbeterd. Die twee acties brachten
toen ‘slechts’ €20.000 en €8.500 op.
De publiciteit die Maarten dit jaar
kreeg was overweldigend en heeft
ongetwijfeld bijgedragen aan het
immense bedrag.

Mooie actie,
In deze periode van het
jaar zie je de bekende
lijstjes voorbijkomen.
Daarnaast natuurlijk
ook de gebruikelijke
overzichten wat 2018
heeft gebracht. Met alle
hoogte- en dieptepunten.
Het is bijna onmogelijk
deze te missen. Als het gaat om
een hoogtepunt die mij dit jaar is
bijgebleven en die te raakvlakken heeft
met waar de stichting Tegenkracht
voor staat, is het de fantastische
zwemtour van Maarten van der
Weijden in augustus van dit jaar. Hij
deed dit om geld in te zamelen voor
kankeronderzoek.

Sporten tegen kanker heeft iets
magisch. Bij Tegenkracht weten wij
natuurlijk als geen ander wat sport
kan betekenen in het herstelproces.
Het verhaal van Maarten vertelt
eigenlijk nog iets waar we bij
Tegenkracht van kunnen leren. Laat
de hele wereld weten wat de kracht
is van Tegenkracht en blijf de heldere
boodschap over sport en kanker
verkondigen. En als je laat zien dat
je met passie betrokken bent bij dit
onderwerp en weet te zorgen voor de
juiste publiciteit dan kan je inspanning
als stichting zo maar ineens heel veel
positieve aandacht krijgen, met alle
positieve gevolgen van dien.

Van der Weijden redde weliswaar
net niet de Elfstedentocht van 200 km
en kwam meer dood dan levend uit
het water, maar wat een held zeg:
zijn eenmansactie bracht in het totaal
maar liefst 5 miljoen Euro op bestemd
voor kankeronderzoek.

Jeroen Ranzijn
Bestuurslid Tegenkracht
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Jeroen Ranzijn

Voorwoord

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
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O r g a n i s at i e
Tegenkracht
Initiatiefnemer & oprichter
Jelle Wolthuizen †

Ambassadeurs
Kenny van Hummel
Fausto Marreiros

Coördinators Deelnemers
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Céline Engelen

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Marketing & Communicatie

Peter Smeets
Els van Dam
Marcel Glaser
Jeroen Ranzijn
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Stichting
Tegenkracht

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.

Wat biedt en doet
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:

1

2

3

Deze 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 van het sportmedisch
onderzoek 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.

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.

De kosten van sportbeoefening
bij de oncologisch fysiotherapeut
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.

Aanmelden
Als je aan alle voorwaarden voldoet
dan kun je het aanmeldingsformulier
invullen via onze website
www.tegenkracht.nl

Een eigen bijdrage van
de deelnemer voor de
sportbegeleiding indien kosten bij
Tegenkracht worden gedeclareerd.
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Het sportplan in 6 stappen
STAP 1

STAP 4

Aanmelding en intake

Sportlocatie

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

Aan de slag

Afspraak met sportarts of
oncologie fysiotherapeut

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.

Als de oncologische behandelingen
(bijv. operatie, chemo, bestraling)
nog gaan plaatsvinden, dan
zal de eerste afspraak met een
oncologisch fysiotherapeut zijn om
de belastbaarheid vast te stellen. Zijn
de behandelingen achter de rug, dan
kan een afspraak met een sportarts
worden gemaakt om een nog
nauwkeuriger beeld te krijgen van de
belastbaarheid.

STAP 6

Afronding

STAP 3

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.

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

Tegenkracht in het
bedrijfsleven

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.

Goed
werkgeverschap

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 € 2.400,- 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

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.

Voor vragen vanuit
(vrijwillig)
het werkveld

Dr. Tomas Rejda
Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd
in oncologie
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
Dr. Ingrid De Backer
Arts, specialiserend in longgeneeskunde
Canisius 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
Drs. Alfred Hendriks
Arts Rienks Arbodienst Leusden
Rosemarie Jansen
MANP, verpleegkundig specialist jong volwassenen oncologie/AYA zorg.
Radboud ziekenhuis Nijmegen
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Tegenkracht! De aantallen
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 2293 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 77 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 13 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 1042 sportbegeleiding locaties verdeeld
over heel Nederland.

2293

77

patiënten geholpen

sportartsen

13

1042

helpdesk specialisten

sportbegeleiders
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Minitour 2019, lustrumeditie
Voor de tiende keer zullen wij in het
voorjaar van 2019 met een groep
enthousiaste sportievelingen afzakken
naar het mooie Drôme gebied in
Frankrijk.
Daar zullen we dagelijks, naar eigen
kunnen, de mooiste fietsroutes
afleggen, cols beklimmen en onze
grenzen verleggen. Dit alles met
als doel om geld op te halen voor
Stichting Tegenkracht, zodat nog meer
kankerpatiënten kunnen worden
geholpen met een sportplan op maat!
De Minitour is een week fantastisch
fietsen. Maar ook gezelligheid,
genieten van de omgeving en heerlijk
eten en drinken zijn inbegrepen.
De Minitour is voor iedereen die van
fietsen houdt. Elke deelnemer kan
kiezen voor een niveau waar hij of
zij zich het prettigst bij voelt. Er is een
beginnersgroep, een tourgroep en
een snelle groep. Elke groep wordt
voorzien van een groepsleider die het
tempo bepaalt en die de route weet.
De fietsroutes bevatten dagelijks
één of meerdere cols en uiteraard

zal rekening gehouden met de
weersomstandigheden bij het bepalen
van de afstand en route.
De 10e editie van de Minitour is wat ons
betreft een groot hoogtepunt. Om dit
jubileum in stijl te vieren willen we een
ander hoogtepunt in het programma
opnemen; het beklimmen van de Mont
Ventoux! (Mits het daar open is en de
omstandigheden dat toelaten).
De Minitour vindt plaats van 27 april tot
en met 3 mei 2019, onze standplaats is
Camping The Fullers in Luc-en-Diois.
Voor meer informatie over de Minitour,
het programma, de kosten en
aanmelding voor deelname kijk op
www.tegenkracht.nl/minitour/
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AYA’s onder de aandacht

Adolescents & Young Adults

AYA's (Adolescents & Young Adults)
zijn jonge mensen die tussen 18 en 35
jaar voor het eerst te horen krijgen dat
ze kanker hebben. AYA’s vormen een
aparte groep met unieke medische en
psychosociale zorgbehoeften tijdens
en na kanker: leeftijdsspecifieke AYA
zorg.

AYA specifieke zorg aangeboden:
AMC, Vumc, Erasmus MC, LUMC,
UMCU, Radboudumc en UMCG.
In 2018 is Tegenkracht gestart om deze
doelgroep extra onder de aandacht
te brengen, omdat we opmerkten
dat de AYA de weg naar Tegenkracht
nog niet altijd vindt. Juist bij deze
doelgroep, die midden in het leven
staat, zien wij het belang van een
Sportplan op maat. Actief revalideren
helpt niet alleen voor de kwaliteit
van leven, maar ook in relatie tot
werkhervatting en re-integratie. We
zijn contacten aan het leggen met
de verschillende AYA-poli’s in het
land, om op het gebied van sport en
bewegen de specifieke zorg verder
in te vullen met onze kennis. In 2019
gaan wij hier actief mee verder.

Jaarlijks wordt in Nederland bij
ongeveer 2700 nieuwe patiënten in de
leeftijd van 18 tot 35 jaar de diagnose
kanker gesteld. Dit houdt in dat in
een UMC jaarlijks 300-350 AYA’s
behandeld worden.
In verschillende UMC’s zijn AYA
Kenniscentrums met onder andere
een AYA-poli en AYA-zorgteam
opgericht. Op dit moment worden in
de volgende zeven kenniscentrums
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Naast dat we de AYA’s onder de
aandacht willen brengen kunnen we
met de opbrengsten van de fietstocht
Enjoy the Ride (2017 en 2018) bij een
grote groep AYA’s een (ruim) deel
van het sportplan vergoeden. Op 14
april 2019 zal de 4de editie van Enjoy
the Ride plaatsvinden. Enjoy the Ride
is een fietstocht in de omgeving van
Nijmegen. Enjoy the Ride bestaat uit
vier verschillende routes: 10km, 30km,

60km en 100km. Naast een sportieve
dag, is het ook een hele gezellige dag.
Na een mooie fietstocht is er tijd voor
ontspanning en kun je genieten van
een lekker hapje en drankje, terwijl
een band muziek aan het maken is.
Het is een dag waarin het leven wordt
gevierd: een dag met een lach en een
traan. Heb je interesse? Houdt de site
http://www.enjoytheridetour.nl/ in de
gaten.

Naamswijziging uitgever

Nolin B.V. en Binnenhof Projecten B.V. gaan verder als DNB Groep B.V.

Nolin B.V. en Binnenhof Projecten B.V. zijn vanaf 1 januari 2019 DNB
Groep B.V. Zij zijn al jaren onze vaste partner voor het realiseren van
onze kwartaalberichten. Daarnaast verzorgen zij ons drukwerk. De
samenwerking met DNB Groep maakt het mogelijk dat wij elk kwartaal
ons nieuws over de bühne kunnen brengen. Tegenkracht levert de kopij
en de wensen aan; DNB Groep zorgt voor de acquisitie, het drukken
en de verspreiding. Op deze manier heeft Tegenkracht geen kosten
voor het kwartaalbericht. Wij houden zo de gelden beschikbaar voor de
sportbegeleiding op maat van (ex-)kankerpatiënten.
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Oud-deelnemers:
Oud-deelnemers
u kunt
helpen
U kuntons
ons helpen

Gelukkig kunnen we vaststellen dat
veel van de mensen die wij hebben
begeleid de draad van leven, werken
en sporten hebben opgepakt.

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.

Middels dit artikel wenden wij ons
speciaal tot de oud-deelnemers die
die actief
actief
zijn zijn
in het
in het
arbeidsproces.
arbeidsproces.
Wij
Wij zoeken
zoeken
namelijk
namelijk
werkgevers
werkgevers
die zich
die zichaansluiten
willen
willen aansluiten
bij de bestaande
bij de
bestaande
reeks
bedrijven
reekszoals
bedrijven
Pon, PepsiCo,
zoals Pon,
de
PepsiCo, Delta
nationale
politie,
Lloyd,
Accenture,
CountusENECO,
en
Rabobank.
UWV
en Rabobank.
Deze bedrijven
Deze bedrijven
hebben
‘ja’ gezegd
hebben
‘ja’ tegen
gezegd
hettegen
Sportplan,
het zij
stellen zichzij
Sportplan,
garant
stellenvoor
zichde
garant
kosten
voor
vankosten
de
het begeleidingstraject
van het begeleidingstraject
voor hun
werknemers.
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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Hang-On Obstacle race
Survivalgroep Hang-On doneert aan Tegenkracht

Het was medio november 2018. In een mail werd gevraagd of we eind november
een cheque in ontvangst wilden nemen, een donatie van € 3.700 van de
survivalgroep Hang-On. Natuurlijk doen we dat graag. We gingen kijken bij het
event in Driebergen.
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Oprichter en voorzitter Erik de Heer
vertelt met groot enthousiasme en
passie. Erik begon in 1992 aan zijn 1e
seizoen binnen de TSC (Top Survival
Circuit). Dit was ook het jaar waar de
survivalrun zijn bekendheid kreeg door
AVRO-uitzendingen in Gendringen en
Beltrum.
Wellicht was dat wel het allereerste
begin of de basis wat later de naam
survivalgroep Hang-On kreeg.
Door Erik zijn CIOS-achtergrond in
combinatie met zijn functie als docent
bij de Politie begon hij na het lopen in
Gendringen met veel enthousiasme in
het geven van survivaltrainingen aan
deelnemers zowel binnen als buiten
de Politie.

niet zomaar moet opgeven als het
even tegenzit in het leven en dat het
er niet omgaat dat iets tegen kan
zitten maar wel hoe je er mee om
kan gaan. Ook al is de survivalrun in
principe een individuele sport binnen
de trainingen werd vanaf het begin
veel groepsgericht gewerkt met veel
saamhorigheid.

De Hang-On Run
Een droom was nog niet
gerealiseerd: een eigen survivalrun.
De noodzakelijke vergunningen en
het verkrijgen van vrijwilligers is al
een uitdaging op zich. Maar met de
hulp van de club was het in 2014
dan eindelijk zover. De eerste echte
Hang-On Run! Het eerste tweedaagse
survivalevenement van midden
Nederland.
De eerste editie was al direct een
groot succes met veel lovende
woorden van de deelnemers. Van het
parcours, het enorme enthousiasme
van de vrijwilligers tot en met de
informatievoorziening via de website,
het was allemaal van hoogstaande
kwaliteit. De Hang-On Run is sindsdien
een van de meest toonaangevende
survival (en obstacle) runs van
Nederland.

Het ontstaan van de naam
Inmiddels had Erik zijn leven een
wending gekregen en werd hij
geconfronteerd door alvleesklierkanker
wat gevolgd werd door diverse
uitzaaiingen in de lever. Toen de
survivalgroep een naam nodig had,
was deze snel gemaakt door Erik, het
kreeg de toepasselijke naam; HangOn, Hou vol! Hou vast!
Naast het trainen en verbeteren van
de survivalrun conditie leerde Erik
nog iets waardevols en dat is dat je
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Stimuleren sport

inmiddels internationale aandacht
gekregen. Bij de Hang-On Run
van 2016 werd een eerste echte
OCR-wedstrijd georganiseerd waar
naast Nederlandse en Belgische
deelnemers ook Engelsen, Duitsers,
Zweden, Fransen en zelfs een
Canadees aanwezig waren. Bij de
laatstgehouden editie waren ook weer
veel buitenlandse deelnemers.

Hang-On zet zich in voor de
survivalsport. De organisatie beperkt
zich echter niet tot survivalrunning. De
clubleden doen ook mee aan Obstacle
Course Races (OCR). Er worden
clinics gegeven aan beginnende
survivalatleten en obstacle course
runners. Zowel survivalruns als
obstacleruns hebben beide hun
charmes.

Clinics en kinderfeestjes

Met het OCREC en door de
verschillende resultaten van
Hangonners in de wereldwijde
OCR wedstrijden heeft Hang-On

Survivalgroep Hang-On geeft
meerdere keren per jaar een Obstacleen Survivalrun clinic.
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over de lastigere hindernissen kunt
helpen. Naast deze technische kant
besteden we natuurlijk ook aandacht
aan kracht en conditie.

Bij de clinics wordt er gewerkt met
diverse thema’s en is er zoveel
mogelijk ruimte voor persoonlijke
doelstellingen en vragen. De focus
hierbij ligt op eenieder die aan zijn/
haar basistechnieken wil werken en/
of zichzelf wil verbeteren. Daarnaast
wordt er aandacht besteed aan de
buddytechnieken waarmee je elkaar

Op de locatie in Driebergen kun je
ook terecht voor kinderfeestjes: onder
begeleiding klimmen, klauteren,
kruipen, hollen, kortom lekker bezig zijn.

Een survivalrun is een hardloopwedstrijd waarin hindernissen genomen
moeten worden, die een natuurlijk karakter hebben. Daarbij moet je denken
aan een parcours over afstanden tussen de 7 en 18 kilometer door bossen,
weilanden, zandduinen, moerassen, sloten, kanalen en rivieren. Onderweg
worden de deelnemers geconfronteerd met verschillende hindernissen, die
ook in overlevingssituaties kunnen voorkomen.
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Promotie Suzanne Kaal (Radboud UMC)
De weg naar optimalisatie van leeftijd specifieke ondersteuning

De onderzoeken beschreven in het
proefschrift zijn grotendeels uitgevoerd
onder AYA-patiënten die het
AYA-poli zorgteam van het regionaal
AYA-kenniscentrum Radboud UMC in
Nijmegen hebben bezocht en onder
AYA’s uit heel Nederland die gebruik
maken van de online AYA community.
Het doel van het proefschrift is
om beter inzicht te krijgen in de
AYA-doelgroep om de zorg voor hen
te verbeteren.

De top 10 onderwerpen van AYA’s
versus die van de zorgprofessionals
overlappen elkaar op vijf van de tien
items. AYA’s scoorden significant lager
op negatief geformuleerde kwaliteit
van leven items zoals vermoeidheid,
problemen met omgaan met
kanker en zich geïsoleerd voelen.
Zij scoorden significant hoger op
positief geformuleerde onderwerpen
zoals steun van anderen, algemene
fysieke gezondheid en geluk in
vergelijking met de zorgprofessionals.
Geconcludeerd werd dat AYA’s de
kwaliteit van leven onderwerpen die
het meest negatief geformuleerd
waren minder problematisch ervoeren
dan zorgprofessionals meenden dat
AYA’s dat zouden ervaren.

Er deden 83 AYA’s en 34
zorgprofessionals mee aan dit
onderzoek. De belangrijkste
onderwerpen voor AYA‘s met kanker
waren ontvangen steun van anderen,
angst voor de initiële diagnose van
kanker, angst voor de impact op het
gezin, de algehele kwaliteit van leven
en geluk. Zorgprofessionals gaven
aan dat zij angst voor de initiële
diagnose van kanker, angst voor de
impact op het gezin, vermoeidheid,
angst voor de kankerbehandeling,
het interfereren van kanker en de
behandeling op werk of studie de
belangrijkste onderwerpen voor AYA’s
vonden die hun kwaliteit van leven
konden beïnvloeden.
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Conclusie in het proefschrift
AYA’s met kanker vormen een
aparte groep met unieke medische
en psychosociale zorgbehoeften.
Zorgprofessionals dienen meer zicht
te krijgen in factoren die specifiek zijn
voor de AYA-populatie om zowel de
leeftijdsspecifieke ondersteunende
zorg als de medische zorg te
verbeteren. Het is van groot belang
om te bepalen welke AYA-patiënten
meer risico hebben op psychosociale
problemen en dus baat kunnen
hebben bij (online) interventies.

Het proefschrift is een aanzet om te
komen tot proactieve psychosociale
AYA-zorg op maat waarbij verder
onderzoek zal uitwijzen of dit leidt tot
betere uitkomsten in de kwaliteit van
leven van AYA’s.

AYA's (Adolescents & Young
Adults) zijn jonge mensen die
tussen 18 en 35 jaar voor het eerst
te horen krijgen dat ze kanker
hebben. Plotseling staat de
wereld op z'n kop en zijn er hele
normale vragen in een abnormale
situatie. Denk aan vragen
over opleiding, werk, voeding,
sport, zelfstandigheid, relaties,
vruchtbaarheid en seksualiteit.
Juist dan is er zorg nodig die
stilstaat bij wat de AYA nodig
heeft tijdens en ook na kanker:
leeftijdsspecifieke AYA zorg. Zodat
de AYA de draad weer zo goed
mogelijk op kan pakken.

De laatste jaren is er grote
vooruitgang geboekt op het gebied
van AYA-zorg, -onderzoek en
-onderwijs, onder andere door
de oprichting van de Stichting
Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’
Platform. De Stichting Oncologische
Samenwerking (SONCOS), het
platform voor interdisciplinair overleg
en professionele samenwerking
in de oncologische zorg tussen
beroepsverenigingen, heeft het belang
van leeftijdsspecifieke AYA- zorg
onderkend.

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700
jongvolwassenen te horen dat zij
kanker hebben.
Tegenkracht kan, mede door de
steun en gift van Enjoy the Ride,
specifieke ondersteuning geven
aan AYA’s.

Omdat AYA-zorg inmiddels is
opgenomen in het SONCOS
normeringsrapport, wordt deze zorg
minder vrijblijvend en kan er in de
toekomst ook op getoetst worden.

21

Webshop
tegenkracht

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.

Kleding, polsbandjes,
boeken en nog veel meer…

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

Colofon

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
Céline Engelen
Postadres:
Postbus 1111
8001 BC Zwolle
Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26)
3723 MB Bilthoven
telefoonnr:
06-48525048 (Matijs Jansen)
06-19670640 (Maartje de Groot)
06-51910515 (Celine Engelen)
email:

info@tegenkracht.nl

internet:

www.tegenkracht.nl

bankgegevens:
Rabobank, Driebergen - Rijsenburg
IBAN: NL04RABO 0.11.57.85.779
Uitgever:
DNB Groep
www.dnbgroep.nl
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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