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VOORWOORD
JORGE
LABADIE

Beste lezer,
De omstandigheden dwingen mij om
het voorwoord op te rekken naar ruim
twee pagina’s. Ik hoop dat u mee gaat
in mijn verhaal en ziet waarom ik iets
meer woorden nodig heb.
Het begon allemaal in februari 2005.
De oprichter van Tegenkracht, Jelle
Wolthuizen, was net terug van een
dienstreis naar Indonesië voor Novib.
Jelle was een fervent wielrenner,
maar wellicht een nog betere
schaatser. Hij had zelfs als tertiaire
arbeidsvoorwaarde dat als er natuurijs
lag in Nederland, hij niet op dienstreis
hoefde. We troffen elkaar bij de Jaap
Eden baan en praatten ‘al babbelende
vort’. Het viel me op dat hij voor het
eerst achter me kroop, in plaats van
mij ronden lang pijn te doen voor ik er
stilletjes af wapperde.

en fit lijf, dat kon niet. Maar het was
waar. Zoals altijd informeerde Jelle
zich tot in de kleinste details. Woog zijn
opties. Luisterde naar zijn artsen en
specialisten en koos voor een operatie
gevolgd door chemo en bestraling.
Jelle wilde fit blijven, liever nog fitter
worden. Zijn gedachte was even
simpel als steekhoudend: “Hoe fitter ik
ben als ik aan de behandeling begin,
hoe meer kans ik heb.”
Jelle vroeg, hangend aan vier
slangen, de dag na zijn operatie om
een hometrainer. Hij wilde trainen,
herstellen. Dat kon niet, de fitnessruimte
was op de 6e verdieping, Jelle lag
op 1. De dag daarna zat Jelle op de
hometrainer, een dag later deed hij

Een jetlag, een voedselvergiftiging,
weinig getraind. Twee weken later
bleek het darmkanker te zijn. Een
schok. Kon niet waar zijn. Zo’n sterk
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wisseldiensten met zijn medepatiënten.
Moed, doorzettingsvermogen,
overredingskracht. Dat had Jelle. Maar
hij kon ook bedenken dat niet iedereen
dat heeft. En zo ontstond het idee van
Tegenkracht: zo fit mogelijk beginnen
en door de behandeling heen en zo
goed mogelijk herstellen daarna. Even
aan iets anders denken dan kanker en
doodgaan.

te trekken, de dagelijkse contacten
met kankerpatiënten te hebben en
voor continuïteit te zorgen (red: Matijs
is jarenlang de enig betaalde kracht
geweest). Jelle wist dat hij het niet ging
halen, maar zei eens: “Ook als ik het
niet haal, heb ik alsnog gewonnen
want ik heb Tegenkracht opgericht;
Tegenkracht kan kanker wel een flinke
douw geven”.

Want alles wat Jelle tegenkwam
bij de instanties van OLVG tot AVL
ademde dood uit, zo zag hij dat. Over
stervensbegeleiding waren talloze
boeken te vinden in de bieb van het
AVL. Maar over sportbegeleiding voor
kankerpatiënten helemaal niets. Dat
wilde Jelle veranderen. En daarom
richtte hij Tegenkracht op. Hij kreeg, als
vele anderen, te maken met de een na
de andere tegenslag. Onvermoeibaar
ging hij door met Tegenkracht, omdat
hij een diepe urgentie voelde om te
realiseren wat er niet was en drempels
weg te nemen, zodat iedereen die
kanker heeft verantwoord kan sporten.

Jelle had grote verwachtingen van
Tegenkracht. In het eerste jaar hebben
we twintig kankerpatiënten aan een
sportplan op maat geholpen. Wat
dat betekent voor deelnemers kan
niet beter gezegd worden dan door
een van hen: “Tegenkracht heeft mij
het vertrouwen in mijn eigen lichaam
teruggegeven”.
We zijn inmiddels ruim tien jaar
verder. We hebben gemiddeld 25
deelnemers per maand en meer dan
1700 deelnemers met een Sportplan
op maat geholpen. We hebben samen
met VSG een protocol opgesteld voor
een speciale sportmedische keuring
en een zeer uitgebreid netwerk
van sportartsen, sportlocaties en
sportbegeleiders opgezet. Dat lijkt
indrukwekkend, maar naar schatting
zijn er tien- tot twintigduizend
kankerpatiënten die zouden willen
sporten maar niet weten hoe.

Hij gebruikte elke tegenslag om
Tegenkracht beter te maken. Hij stelde
statuten op, zocht een bestuur en een
raad van advies bij elkaar en regelde
een startsubsidie bij KWF. Belangrijkste
bleek echter dat hij Matijs Jansen
aanstelde als coördinator: om de kar
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deelnemers mee aan AlpeDuZes.
De beelden op de Alp met onze
toenmalige voorzitter Harry Bijl, die
nierkanker had, omringd door mannen
die hem om beurten ondersteunde,
zijn onvergetelijk.

Daar doet het pijn: wij zijn niet in
staat geweest om de bedragen bij
elkaar te krijgen die hiervoor nodig
zijn. Partijen als KWF en AlpeDuZes
zijn daar wel in geslaagd. Maar
ze zitten in een wurggreep van
wetenschappelijk onderzoek. Er is
geld genoeg, maar het kan niet
verantwoord besteed worden.
Er zijn eenvoudigweg te weinig
wetenschappelijke onderzoeken.
Terwijl KWF kwaliteit van leven even
belangrijk vindt als genezing. En al
door talloze studies bewijs gevonden
is voor het positieve effect dat sport en
beweging heeft op kwaliteit van leven
van kankerpatiënten. Een recente
studie toont zelfs aan dat kanker
minder snel terugkeert bij vrouwen
met borstkanker die sporten.

Leo kwam zelfs op het idee om met
een heel peloton van deelnemers en
liefhebbers vanuit Nederland naar de
Alp te fietsen en aansluitend mee te
doen. Het werd een legendarische
ervaring, 1.400 km in 7 dagen. Met
Leo als wegkapitein. Hij was al
ambassadeur van Tegenkracht, lang
voordat we hem officieel vroegen. Leo
is niet meer. Overleden na het geven
van een bezielende baan clinic. We
gaan hem missen, maar zijn dankbaar
voor wat hij voor Tegenkracht gedaan
heeft.

Persoonlijk zijn de hoogtepunten
die momenten dat we als bestuur
en medewerkers samen optrokken
met onze deelnemers. Zo deden
we een baan clinic met deelnemers
onder leiding van Leo Peelen. Leo
Peelen, oud-baanwielrenner, met
als hoogtepunt een zilveren medaille
op de Olympische Spelen van 1988.
Leo was dragende kracht achter
Olympisch Team Tegenkracht,
waarmee hij veel publiciteit
genereerde en fondsen wierf. We
deden als Tegenkracht met onze

Het zou toch prachtig zijn als
Tegenkracht en partijen als KWF en
AlpeDuZes elkaar omarmen?
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is klaar om een stevige groei door
te maken. Een groei die vooral de
kankerpatiënten hard nodig hebben.
Als ik terugkijk op de afgelopen tien
jaar, dan ben ik voor mijn gevoel
bezig geweest de erfenis van mijn
fietsmaat Jelle tot bloei te brengen.
Ik wens Tegenkracht vooral mensen,
partners en bedrijven toe die de
organisatie enorm gaat doen groeien.
Fondsenwervers, bestuurders,
directeuren en mecenassen: meld u
spontaan aan en help mee. Zodat
in 2020 iedereen in Nederland
sportmedisch verantwoord kan
sporten!

De laatste zijn geweldig stevige
instituten met fantastische
fondsenwervende kracht. En
Tegenkracht is de meest ervaren
organisatie in sportmedische
begeleiding van kankerpatiënten.
Zij heeft in Nederland het
meest uitgebreide netwerk om
kankerpatiënten te ondersteunen bij
de wedstrijd van hun leven.
Voor mij is de tijd gekomen om
Tegenkracht in handen te geven
aan iemand die de tijd, energie en
kwaliteiten heeft om Tegenkracht
nog een stap hoger te brengen. De
organisatie staat als een huis en
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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

Vrijwillig bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Marketing & fondsenwerving
Ervaringsdeskundige

Peter Smeets
Els van Dam
Marcel Glaser
Jorge Labadie, vacature
Remon ter Haar
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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:

1

2
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sportbegeleiding indien kosten bij
Tegenkracht worden gedeclareerd.
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 kosten van het sportmedische
onderzoek; De kosten voor het
sportmedisch onderzoek dien je
zelf te voldoen bij de sportarts.
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.

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
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
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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
105.000 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
gemiddeld 9 weken 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.

v
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Wat kost het?

Resultaat

Gemiddeld kost een sportplan
op maat € 1.500 - € 1.800.
Het pakket bestaat uit:
• Sportmedisch onderzoek

Het sportplan op maat heeft
veel positieve resultaten voor het
bedrijfsleven.
• Verbeterde kwaliteit van leven
van uw medewerker

• Kosten van sportbeoefening
• Snellere re-integratie,
medewerker kan gemiddeld 9
weken sneller aan de slag

• Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie

• Minder verstoring van de
dagelijkse processen

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

• Minder managementaandacht

Bedrijfsarts en arbodienst

Interesse

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.

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.
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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 1722 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 76 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 728 sportbegeleiding locaties verdeeld over
heel Nederland.

1722

76

PATIËNTEN GEHOLPEN

SPORTARTSEN

11

728

HELPDESK SPECIALISTEN

SPORTBEGELEIDERS
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KANKERPATIËNT MAX VAN RIJ
EN SPORTARTS JOLANDA HEERE

HET SPORT MEDISCH
ONDERZOEK, IS DAT NOODZAAK
OF EEN LUXE?
Jolanda Heere is daar zeer resoluut
in: “Wat ons betreft een absolute
noodzaak omdat er zoveel gebeurt
medisch, heftige fysieke en mentale
zaken, risico’s op complicaties voordat
je iemand gaat laten sporten, niet

alleen op cardiogebied, maar ook
op andere terreinen, bijvoorbeeld
het effect van inactiviteit als gevolg
van chemo, chirurgie, verminderde
mobiliteit. Daar moet je rekening
mee houden qua trainingsarbeid. De
effecten van radiotherapie, chemo e.d.
moeten worden beoordeeld om goed
advies te kunnen geven.”
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HOE KOM JE ALS TEGENKRACHTDEELNEMER BINNEN BIJ DE
SPORTARTS? ANGSTIG OF
NIEUWSGIERIG?
Max: “Ik was er klaar voor, benieuwd
hoe goed of slecht het conditioneel
erbij stond.” Jolanda: “Sommigen
zijn nerveus, voelen zich vaak ook
minder fit. Het hangt ook samen met
stadium van de ziekte en de prognose.
Om over een doel te spreken met
iemand met een slechte prognose is
niet eenvoudig, maar het moet wel
gebeuren. Ook kleinere doelen kunnen
belangrijk zijn en steun geven.”
Max: “Mijn chemokuur was achter de
rug, ik had totaal geen conditie meer,
geen spierkracht, kwam slecht binnen,
m’n test was dramatisch slecht, zelfs
kleine wattages lukten niet.”
Jolanda: “Het is bizar hoeveel je
inlevert bij de behandeling.”

en sporten, da’s jammer want zoveel
meer mensen zouden er baat bij
hebben. Wij hebben recentelijk wat
Oncopol-mensen (Nationale Politie)
getest, prima groep mensen, die zeer
gemotiveerd is.”
MAX, HAD JE EEN HELDER DOEL
VOOR OGEN?
“Oei, ik wilde weer potje kunnen
voetballen, ben nu aan de gang
gegaan met hardlopen en wielrennen.
Ik zou mijn leeftijdsgenoten absoluut
adviseren dit programma te doen, het
heeft me zo veel gebracht, echt super.
Zowel fysiek als je psychische herstel,
je blijft er nog wel dagelijks mee bezig,
maar sport geeft mij enorme kracht.”
Jolanda: “De meeste mensen die
zich hebben aangemeld zijn best
gemotiveerd om te sporten, kunnen
goed over doelen praten. Is ook voor
de sportbegeleider belangrijk om dat
te weten. De testresultaten neem ik
altijd door met de TK-deelnemers, ik
zet het altijd ook in perspectief.”
Max: “In mijn geval wist ik dat het
kl….. zou zijn, nou dat klopte. Zwaar
onvoldoende voor iemand van mijn
leeftijd.”
Jolanda: “Het is soms schrikken voor
de patiënt, de kunst is om een plan te
maken dat weer tot herstel en opbouw
leidt. Conditie en spierherstel gaat
hand-in-hand.”

OVER HET SPORTMEDISCH
ONDERZOEK:
Jolanda: “De test die wij doen is
een standaardprotocol, vrijwel altijd
de meest uitgebreide vorm. Je wilt
zo precies mogelijk weten wat de
belastbaarheid van iemand is.
Wij hebben in ons centrum in de
loop der jaren tientallen mensen
getest en advies gegeven. Vanuit
oncologie bestaat er nog steeds grote
onbekendheid over actief revalideren
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Max: “Ik ging voorheen nooit naar een
sportschool, maar moest wel, ik had
vrijwel geen spieren meer over. Het
is belangrijk dat de begeleider weet
wat kan en wat niet kan. Ik ging 3x
per week sporten, in het begin was
dat echt superzwaar, tot kotsens toe.
Maar als je de verbetering merkt,
krijgt de motivatie een boost. Nu heb
ik zelf een abonnement genomen
voor de sportschool, zit weer in een
voetbalteam, loop hard. Niet zo
lang geleden heb ik meegedaan
aan een 10 kilometerloop, helemaal
kapotgegaan, maar wel goed
afgemaakt. En geld ingezameld voor
Tegenkracht, echt gaaf. Ik voel me nu
fitter dan misschien wel ooit.”
MAX, MOTIVEERT JOUW VERHAAL
ANDEREN IN JE OMGEVING?
“Oh jazeker, ik heb geen enkele
negatieve associatie, sterker, alleen
maar positieve ervaringen. Ik besef
me dat dit niet iedereen gegeven
zal zijn. Maar ik vertel graag over
mijn positieve ervaringen en wat het
Sportplan voor mij betekend heeft.“

Medio 2015 werd bij Max
testiscarcinoom geconstateerd,
na operatie en chemo in het
laatste kwartaal van 2015 meldde
Max zich in januari 2016 aan bij
Tegenkracht. De afspraak bij de
sportarts was snel gemaakt. Max
volgde het Sportplan gedurende
een relatief korte periode, hij was
zeer snel in staat om in eigen regie
het sporten door te zetten. Max
studeert aan de UVA International
Recht, is nu druk aan het stage
lopen, en gaat richting master, wil
cum laude slagen.

ZIJN ER VALKUILEN?
Er wordt altijd gevraagd naar je
doelstellingen, is er altijd realisme?
Jolanda: ”Het sport medisch
onderzoek vindt plaats aan het
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begin van het sportplan, bijvoorbeeld
voordat de eerste chemo plaatsvindt.
Zo’n reeks behandelingen heeft wel
behoorlijk impact op je fysieke conditie.
Niks doen is geen alternatief, dan
wordt het nog slechter, ik probeer altijd
het perspectief duidelijk te maken. Het
verschilt ook wel per soort chemo en
behandeling wat de impact is.”
JOLANDA, BEN JIJ BEKEND
MET DE MEEST VOORKOMENDE
BEHANDELMETHODES EN
MEDICATIES?
“Ja, dat wil ik wel weten, het kan zijn
dat er bijwerkingen zijn, beperkingen
op cardiogebied, dan moet je dus
je advies daarop afstemmen. Onze
adviezen zijn altijd maatwerk en we
beseffen ons hoe kwetsbaar sommige
patiënten zijn. Zicht op het natraject
hebben we eigenlijk niet, daar zouden
we kunnen verbeteren. De meeste
Tegenkracht-deelnemers zien we
eigenlijk alleen bij het sport medisch
onderzoek.”

Jolanda Heere rondde eind 2010
haar opleiding tot sportarts af
in Amsterdam. Vanaf eind 2015
is zij werkzaam bij Jessica Gal
Sportartsen. Daarnaast werkt zij,
samen met een orthopedisch
chirurg en sportfysiotherapeut, op
de multidisciplinaire sportpoli van
het Spaarne Gasthuis.

WAT DOET HET HELE PROCES MET
JE?
Max: “Veel bewuster in het leven
staan, nadenken over je leefstijl. De
kanker heeft me behoorlijk veranderd,
ik stel nu andere doelen dan vroeger,
geld is bijvoorbeeld totaal geen
drijfveer, hoe vreemd het mag klinken
maar het ziek zijn heeft me ook veel
gegeven.”

EEN HERTEST DOEN AAN HET
EIND VAN TEGENKRACHTTRAJECT?
Jolanda: “Dat is niet altijd nodig en
nuttig. De winst zit niet altijd in een
verbetering van de uitslag van het
sportmedisch onderzoek.”
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INFORMED CONSULTING EN TEGENKRACHT:
SPONSORING ZOALS HET PAST
In 2009 kwam Informed Consulting in
aanraking met Stichting Tegenkracht.
Frank Schuurman, de bedenker van
de website van Tegenkracht, was
werkzaam bij ons en vertelde altijd
graag en mooi over zijn passie: fietsen.
In 2009 kwam daar een nieuwe passie
bij: Stichting Tegenkracht. Eén verhaal
over het helpen van kankerpatiënten
om de Alpe d’Huez meer dan twee
keer op te fietsen zal me altijd
bijblijven.

In onze kleine niche van de
commerciële wereld proberen wij
tijdens het werk plezier te hebben.
Maar toch is het anders dan de
passie die je ziet als je praat over
Stichting Tegenkracht en het resultaat
dat ze daar behalen. Niet alleen het
medische resultaat dat sporten helpt
bij je ziekte, maar ook het plezier en
de trots die mensen beleven als ze een
bepaald doel halen of zelfs overstijgen.
Die passie en dat geluk is iets waar
wij graag ons steentje aan bijdragen.
We zijn een relatief klein team en
het geld klotst hier niet tegen de
muren, maar toen Frank ons vroeg
of we Tegenkracht konden helpen,
hoefden we daar niet lang over na
te denken. Regelmatig doen wij een
financiële donatie, vaak in combinatie
met een sportief evenement (voor
iedere Informed-medewerker die
de finish haalde bij de Dam tot
Damloop van 2013 doneerden we
bijvoorbeeld € 200 aan Tegenkracht).
Maar waar zijn wij zeer goed in? Het
geven van ondersteuning en advies
bij het beheer van de elektronische
documentatie bij Tegenkracht. We
zijn blij en trots dat wij sinds 2009

Wij zijn maar een ‘gewoon’
IT-consultancy bedrijf. Ons doel is
geld verdienen door het elektronisch
documentbeheer van onze klanten
op orde te brengen. En daar zijn we
met z’n allen al meer dan 10 jaar met
zeer veel passie mee bezig. Of het nu
gaat om een medicijnfabrikant, een
energieleverancier of een overheid,
binnen ons bedrijf is altijd een grote
passie om klanten iets te leveren waar
ze wat aan hebben. Of het nu gaat
om de technische installatie van een
‘OpenText-Documentum’ systeem of
om de configuratie van het SharePoint
Online intranet, ik kan altijd genieten
als ik zie hoe gepassioneerd mijn
consultants de klus proberen te klaren.
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Tegenkracht een extra hulpmiddeltje
om nog meer Sportbegeleiding aan
kankerpatiënten te kunnen geven.

de Online SharePoint omgeving van
Tegenkracht (gesponsord) bouwen
en beheren. Voor ons een relatief
kleine maandelijkse investering, maar
hopelijk voor iedereen binnen Stichting

Jeroen Jansen, Directeur/ Eigenaar

TRAINING BEDRIJFSARTSEN EN CASE-MANAGERS
PANTER-GROEP
PON, de Nederlandsche Bank en de
Nationale Politie hebben inmiddels
aardig wat ervaring opgebouwd.
De vele tientallen deelnemers aan
het Sportplan geven een zeer hoge
waardering aan het programma. In de
praktijk zien we steeds meer aandacht
voor ‘stay-at-work’, waar mogelijk
zo lang mogelijk betrokken en bezig
blijven in het arbeidsproces.

Medio februari is een groep van
ruim 20 bedrijfsartsen en casemanagers van de Panter-groep voor
een trainingsbijeenkomst bij elkaar
gekomen. Onder leiding van klinisch
arbeidsgeneeskundige Tomas Redja
werden de aanwezigen een volle dag
meegenomen op de route van de
behandeling van kankerdiagnoses.
Wat betekent het voor de werknemer,
waar moet de werkgever zich aan
houden en hoe kunnen bedrijfsarts
en case-manager hun rol zo goed
mogelijk invullen, daar ging het om.

Om de zaken nog realistischer te
maken, had Tegenkracht er voor
gezorgd dat er met een echte ‘casus’
gewerkt kon worden, aanwezigen
kregen gelegenheid vragen te stellen
aan een van de deelneemsters aan
het Sportplan. Ellen de Heul (werkzaam
bij PON Bank) vertelde hoe het haar
is vergaan nadat zij de diagnose had
gekregen. En hoe directe collega’s,
leidinggevende en bedrijfsarts
omgingen met haar situatie.

Ook Tegenkracht speelde een rol op
deze dag, voorzitter Peter Smeets
vertelde in zijn presentatie over het
hoe en waarom van het Sportplan.
En uiteraard over de manier waarop
het Sportplan werkt en wat de
resultaten zijn. Werkgevers zoals
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ACTIES
DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN MEERDERE BIJZONDERE INITIATIEVEN
EN ACTIES PLAATSGEVONDEN WAARMEE DOOR FANTASTISCHE
MENSEN GELD IS OPGEHAALD TEN GUNSTE VAN TEGENKRACHT.
SCANCOVERY TRAIL 2017
Zo hebben Franka Bos en Rakinah Buttner
de Scandinavische elementen getrotseerd
en voor de tweede maal deelgenomen
aan de ScanCovery Trail. Deze uitdagende
autotoertocht van ruim 7000 km gaat
kriskras door Scandinavië, waarbij de route
wordt bepaald d.m.v. coördinaten en de
deelnemers de “ideale” tijd moet berekenen.
Sneeuw, extreme kou, mechanische
problemen en rendieren op de weg hebben
de dames er niet van weerhouden een
supertocht te rijden en als vierde in het totaalklassement te eindigen! Met deze
deelname hebben zij ruim € 4600,- opgehaald, grote klasse dames!

THE AWAKENING SPRING RIDE APELDOORN
De lente komt wat wijfelend op gang, maar op 11 maart jongstleden deed de
zon haar uiterste best om dit wielerevenement haar naam eer aan te doen.
Een machtige toertocht, met Leon van Bon als prominente deelnemer. Ruim
100 deelnemers stonden in Apeldoorn aan de start voor de 35 of 100 kilometer
uitgestippelde route. De opbrengst uit de inschrijfkosten (ruim 1000 euro) is
gedoneerd aan Tegenkracht. Het werd een dag met een geweldig parcours,
diverse (ijdele) pogingen om Leon van Bon het snot voor de ogen te fietsen en na
de tocht vooral veel gezelligheid en muziek.
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MIJOU
Ook dit jaar is Stichting Tegenkracht het goede doel geweest van MIJOU
blijmakers. 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.
En opnieuw met een mooi resultaat. Onlangs kregen wij het bericht dat dit jaar
er in totaal € 3.646,10 is gedoneerd! Dit bedrag mogen wij binnenkort in het
pittoreske Oldeholtpade (Friesland) in ontvangst nemen.

ALO DEMOVOORSTELLING
Soms ontvangen we donaties uit onverwachte hoek. Niet lang geleden
ontvingen we een bijzonder telefoontje; een derdejaars student van de ALO
Amsterdam legde uit dat hij met alle jaargenoten een demovoorstelling aan het
voorbereiden was. De voorstelling was volledig in handen van de studenten; van
de choreografie en de kostuums, tot aan de praktische organisatie, sponsoringen
en marketing. De betreffende student was de voorzitter van de zgn Goede
Doelen Commissie. Zij hadden Tegenkracht uitgekozen om de opbrengsten uit de
kaartverkoop aan te doneren. Of wij aanwezig wilde zijn bij de voorstelling en de
cheque in ontvangst wilden nemen.
En wat was het een bijzondere avond! Ruim 250 studenten die met elkaar een
spetterende show neerzetten, vol energie, creativiteit en humor. Tijdens de pauze
hebben wij vol trots een cheque ter waarde van € 1000,- in ontvangst mogen
nemen.
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KOMENDE ACTIES EN EVENEMENTEN
OOK DE AANKOMENDE MAANDEN VINDEN WEER MOOIE
EVENEMENTEN PLAATS WAAR TEGENKRACHT ALS GOEDE DOEL AAN
GEKOPPELD IS. HOU JE VAN FIETSEN, ZWEMMEN EN/OF LOPEN EN
WIL JE OP DEZE MANIER TEGENKRACHT STEUNEN? KIJK DAN OP DE
SITE VAN HET BETREFFENDE SITE EN SCHRIJF JE IN!

ENJOY THE RIDE (NIJMEGEN)
‘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 maandag 17 april aanstaande (2e paasdag) vindt de tweede editie van Enjoy
the Ride plaats. Dit jaar sponsort het evenement het sporten voor kankerpatiënten
via Stichting Tegenkracht.
Meedoen? http://www.enjoytheridetour.nl/

MINI TOUR DE FRANCE (DRÔME, FRANKRIJK)
Van 30 april – 6 mei aanstaande gaan ‘we’ weer naar Frankrijk voor de Mini Tour
de France. De Mini Tour is een sportieve week, waarin fietsen en lopen centraal
staat. Maar ook gezelligheid, genieten van de omgeving en heerlijk eten en
drinken zijn inbegrepen. Het event wordt georganiseerd om de opbrengst ervan
aan het goede doel, stichting Tegenkracht te schenken.
Meer informatie en/of deelnemen? http://www.tegenkracht.nl/minitour/
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HIAWATAHA CITY SWIM (ZWOLLE)
Na een fantastische, zonovergoten editie in 2016, staat de City Swim ook in 2017
weer op het programma!

Stichting City Swim Zwolle organiseert zaterdag 26 augustus 2017 de vierde editie
van de Hiawatha City Swim Zwolle, een zwemevenement in de Zwolse grachten.
De derde editie bracht ruim 15.000 euro op! En ook voor de vierde editie wordt
elke deelnemer gevraagd mee te helpen een mooi bedrag binnen te halen voor
Tegenkracht.
Kijk op http://cityswimzwolle.nl/ voor informatie en mogelijkheid tot deelname

DAM TOT DAMLOOP (AMSTERDAM)
Een jaarlijks terugkerend evenement op de Tegenkracht agenda; de Dam tot
Damloop. Ook dit jaar zal Tegenkracht weer deelnemen met een team van
enthousiaste lopers.
Wil je met ons meelopen, de 10 mijl volbrengen en hiermee Tegenkracht steunen?
Meld je dan aan via info@tegenkracht.nl. Let op; beperkt aantal startbewijzen
voor het Tegenkracht team beschikbaar, dus reageer snel!
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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
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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

TEGENKRACHT ARTIKELEN

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.

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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