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VOORWOORD

STOPT TEGENKRACHT?
Laat ik mij eerst even heel kort
voorstellen. Marcel Glaser is mijn
naam, vanaf het hele allereerste begin
betrokken bij Tegenkracht. Mijn vriend
Jelle (oprichter van Tegenkracht) vroeg
mij om heel even mee te helpen bij het
oprichten van de stichting. Ik kon toen
nog niet bevroeden dat dit inmiddels
bijna 13 jaar duurt.

emotioneel beter uit hun persoonlijke
strijd te komen. Zeker als de
beoordeling van ons aanbod ruim
een 8 scoort! Echter het is lang niet
genoeg. Een op de 185 medewerkers
in het bedrijfsleven krijgt kanker. Dit
betekent dat er ieder jaar weer zo’n
45.000 mensen (alleen al werknemers)
kanker krijgen, in totaal zelfs bijna
110.000. We zien ook dat er steeds
meer onderzoek komt naar sporten
tijdens, voor of na de behandeling van
kanker. En steeds vaker komt naar
voren dat dit daadwerkelijk helpt. Dus
“bewijs” dat het idee van Jelle helpt.

Maar ik blijf het doen, omdat ik
het gedachtengoed van Jelle wil “
beschermen” en tevens uiteindelijk
de stichting kan opheffen als
iedereen gebruik kan maken van
een sportplan, als onderdeel van het
ziektekostenpakket, bij zijn of haar
strijd tegen kanker.
Het jaar 2017 was een zeer
memorabel jaar. We hebben weer
ruim 300 mensen geholpen aan
een sportplan op maat en we gaan
daarmee in 2018 richting de 2.500
mensen. Deze mensen zijn heel
goed geholpen om zowel fysiek als

Hoog tijd dat een sportplan en meer
begeleiding wordt geaccepteerd en
wordt opgenomen in het standaard
ziektekostenverzekeringspakket.
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medewerker drie tot vijf maanden
eerder re-integreert. En met grote
mate dankzij het sportplan.

Daarom moet ik vaak denken aan
een van de vele spreuken van Nelson
Mandela, waarbij de essentie is dat
sporten ons helpt barrières te slechten.
Hierbij een deel van zijn uitspraak;
Sports have the power to change the
world. It has the power to inspire, the
power to unite people in a way that
little else does. It speaks to youth in a
language they understand. Sports can
create hope, where there was once
only despair…….

We zien een gestage groei van
bedrijven, maar blijft het onderwerp
KANKER nog steeds niet overal
zo maar bespreekbaar. En toch
kunnen we met ons sportplan veel
meer mensen helpen. Gelukkig
is er een overheidsorganisatie
(Oncopol waar Peter Smeets in zijn
voorwoord over schreef) die met
ziektekostenverzekeraar CZ en ons
een samenwerking is aangegaan.
De politie is een van de grootste
werkgevers van ons land. We hebben
afgelopen jaar, vanaf maart, ruim 130
medewerkers geholpen.

Afgelopen jaar was een heel rustig
jaar. Eindelijk na zoveel jaren kan ik,
als penningmeester van de stichting,
zeggen dat we een financieel stabiel
en groeiend jaar hebben gehad. We
hebben een mooie boost gerealiseerd
in onze liquiditeit. De inkomsten stegen
fors naar een record van net boven de
€ 200.000. Dat helpt ons om nog meer
mensen met kanker te helpen en ook
om onze doelen na te streven.
In de afgelopen jaren hebben we onze
werkwijze veranderd door bedrijven
te benaderen en daar ons sportplan
aan te bieden. En gelukkig zien we dat
steeds meer bedrijven met ons een
samenwerking aangaan. Allereerst
voor goed werkgeverschap en
maatschappelijk betrokkenheid, maar
ook omdat het helpt om de kosten
van het ziekteverzuim beheersbaarder
te maken. Reken maar uit als de

Fijn dat we dit kunnen doen, fijn dat
we nog veel meer mensen kunnen en
willen helpen, maar blijft het knokken
om te zorgen dat we iedereen kunnen
helpen. Iedereen zonder aanzien
van het wel of niet hebben van een
dikke portemonnee of de juiste
ziektekostenverzekering. Nee, omdat
dit toegankelijk moet zijn voor iedereen
en dat sporten helpt. En dat laatste
omdat Jelle het toen al zag en voelde.
Pas daarna stopt Tegenkracht!

Marcel Glaser
penningmeester
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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
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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

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.

8

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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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.

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
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
Drs. Alfred Hendriks
Bedrijfsarts Riens Arbodienst Leusden
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TEGENKRACHT! DE AANTALLEN
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 2075 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 77 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 960 sportbegeleiding locaties verdeeld over
heel Nederland.

2075

77

PATIËNTEN GEHOLPEN

SPORTARTSEN

11

960

HELPDESK SPECIALISTEN

SPORTBEGELEIDERS
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VAN BEHANDELAAR NAAR DEELNEMER

Ook heb ik Tegenkracht aanbevolen
aan een aantal mensen die voor
massage bij kanker in mijn praktijk
kwamen, niet wetende wat mij in juni
2017 boven het hoofd hing.
Na een uitstrijkje afgelopen mei en een
daaropvolgend onderzoek (lisexcisie)
in het ziekenhuis kreeg ik de diagnose
Cervixcarcinoom stadium 1B. Al heel
gauw bleek uit de MRI-scan dat er
geen uitzaaiingen waren te zien in
mijn onderbuik en lymfeklieren en ook
het bloedonderzoek gaf een positieve
uitslag: er waren geen tumormarkers
aanwezig. Als voorbereiding op
de operatie met de Davinci Robot
in het Erasmus MC Rotterdam een
aantal weken later, heb ik veel aan
mijn conditie gewerkt. Samen met
Martin, mijn partner, heb ik extra veel
gefietst (samen en met de wielerclub
op zondag maken we tochten van
50 tot 100 km). Ook mijn dagelijkse
oefeningen van Zhineng Qigong
(Chinese bewegingsleer) heb ik toen
uitgebreid. De combinatie van het
actieve wielrennen en wandelen en de
rustige bewegingen van de Zhineng
Qigong, waarmee je je lichaam

In 2015 maakte ik (Arjette Willemse,
51 jaar) voor het eerst kennis met
de Stichting Tegenkracht. Ik heb
een praktijk voor Shiatsu Massage
Therapie (drukpuntmassage of ook
wel acupunctuur zonder naalden
genoemd) en in 2014 een specialisatieopleiding voor Massage bij Kanker
gevolgd. Op een dag kwam er een
klant in mijn praktijk met borstkanker.
Zij vertelde tijdens het intakegesprek
over de Stichting Tegenkracht en het
sportplan dat zij samen met hen,
een sportarts en fysiotherapeut, aan
het volgen was. Haar enthousiasme
maakte mij nieuwsgierig en heb ik
via Internet alle informatie over de
stichting verzameld.
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Arjette tijdens sportmedisch onderzoek bij Sportgeneeskunde Rotterdam

Helemaal brak van de verdoving en
pijnstillers ervaarde ik de volgende
dag dat ik mij niet tot nauwelijks kon
bewegen. Pas toen ervaarde ik de
pijn, paniek en angst. Hoe kom ik hier
weer zo snel mogelijk bovenop? Het
enige wat ik op dat moment ben en
kon gaan doen is de ‘La Chi’-oefening,
de meest eenvoudige oefening uit de
Zhigong die je ook liggend kunt doen!
Langzaam voelde ik mezelf weer rustig
en kalm worden en kon ik de moed
verzamelen om te weten….ook dit
gaat weer voorbij!

losmaakt en ontspant, hebben mij
energie en vitaliteit gebracht. De
meditatie die hoort bij de oefeningen
hebben ervoor gezorgd dat ik, gezien
de omstandigheden, rustig en vol
vertrouwen de operatie tegemoet ging.
En toen was het negen augustus: de
dag van de operatie. Of eigenlijk de
dag na de operatie…. De operatie,
waarbij mijn baarmoeder en een
heleboel lymfeklieren uit mijn buikholte
zijn verwijderd, duurde 7 uur en het
uitslapen daarna nog eens 4 uur….
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Twee weken na de operatie heb ik
contact gezocht en mij aangemeld
bij Tegenkracht. Al heel snel
heeft Tegenkracht bemiddeld en
elf september was mijn eerste
kennismaking met Marjolein van
FysioFitt in Zuid Beijerland. Samen
hebben we het eerste revalidatieplan
opgesteld: zo snel mogelijk weer
lenig, soepel en sterk in mijn buik
om Shiatsu te kunnen geven op de
mat. En een aantal weken later werd
samen met de sportarts een plan
gemaakt om mijn conditie weer op
te bouwen om te kunnen fietsen en
werken!

En nu, acht
maanden na de
operatie hebben
we het sportplan
afgerond en
afscheid genomen
omdat ik weer
grotendeels ben
hersteld. Ik ben
Stichting Tegenkracht heel dankbaar
voor hun input, financiële bijdrage en
dat ik mijn verhaal mag doen in deze
inspirerende kwartaal uitgave! Ieder
verhaal de afgelopen periode gaf
mij inspiratie en moed om verder te
werken aan mijn herstel!

Het revalideren en sporten bij
Marjolein was erg leuk, gezellig en
inspirerend. Twee keer in de week had
zij weer een superleuk en uitdagend
oefenprogramma en soms hielp ze me
over de angst heen om steeds ietsjes
zwaarder te trainen met oefeningen
en gewichten voor mijn buik. Ook
na het sport medische onderzoek
bij de sportarts hebben we een
fietsprogramma opgesteld om steeds
mijn grenzen te kunnen verleggen.

Als zelfstandig ondernemer heb ik
ruim vier weken geen inkomen gehad.
Om weer best snel op het normale
werkniveau te komen heeft het sporten
en de oefeningen van Zhineng Qigong
erg geholpen! Begin april was voor mij
een hoogtepunt: 50 km fietsen met 27,8
km gemiddeld met mijn wielerclub!
Tranen van blijdschap aan het eind van
de dag! Want ook na het fietsen had ik
genoeg energie voor de activiteiten van
rest van dag.

In ieder kwartaalbericht vertelt een Tegenkracht-deelnemer over zijn of haar
beleving nadat de diagnose kanker is gesteld. Dit keer het verhaal van Arjette
Willemse die vanuit haar bedrijf kankerpatiënten behandelde (massage bij
kanker) en van behandelaar deelnemer van het sportplan werd.
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vier regionale AYA-centra: in het
Radboudumc, LUMC, ErasmusMC, en
UMCU. De andere twee centra UMC’s/
NKI-AvL zijn in volle voorbereiding om
te kunnen starten.

AYA SYMPOSIUM

Tijdens het 5e nationale AYA
‘Jong&Kanker’ symposium op
donderdag 8 maart j.l. presenteerden
Rosemarie Jansen (verpleegkundig
specialist AYA zorg van het Radboud
Nijmegen), Manon Peeters en Tim
Nouws (namens Enjoy-the-Ride) en
Céline Engelen (namens Tegenkracht)
de mogelijkheden van hun
gezamenlijke aanpak. In twee sessies
werden zo’n 100 zorgprofessionals
en AYA’s bijgepraat over de
mogelijkheden die het Sportplan
Tegenkracht biedt en wat er door de
financiële steun van Enjoy the Ride
mogelijk is. Enjoy te Ride is een jaarlijks
terugkerende fietstocht in Nijmegen
dat geld inzamelt om juist de jongeren
met kanker te helpen aan een
sportplan op maat. Om deze reden
hebben Enjoy the Ride en Tegenkracht
de handen ineen geslagen en gaan
we proberen zoveel mogelijk jongeren
en jongvolwassen helpen aan een
sportplan op maat van Tegenkracht.
Op dit moment onderzoekt
Tegenkracht de mogelijkheden
om ook met de andere AYA-poli’s
(Leiden, Rotterdam en Utrecht) te gaan
samenwerken.

De term AYA is de afkorting voor
Adolescent and Young Adult, wat staat
voor mensen die tussen hun 18e en 35e
levensjaar voor het eerst de diagnose
kanker hebben gekregen. AYA’s
hadden vaak een lange zoektocht
om de juiste medisch technische
antikanker behandeling te krijgen. Met
hun leeftijdsspecifieke vragen konden
zij nergens terecht; te oud voor de
kinderoncologie en te jong voor de
volwassenoncologie. Om deze reden
richt Stichting Nationaal AYA ‘Jong
& Kanker’ Platform zich sinds 2013
als zorgnetwerk op het verbeteren
en het landelijk verspreid aanbieden
van leeftijdsspecifieke AYA zorg. Dit
doet zij in co-creatie en participatie
met zorgprofessionals en AYA’s. In
Nederland krijgen jaarlijks 2700 AYA’s
de diagnose kanker.
Nederland is inmiddels onderverdeeld
in zes regionale AYA netwerken
om de AYA-zorg rondom de
AYA te organiseren. Er zijn vier
AYA-zorgteams (poli’s) actief in
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DIGITALE HANDIGHEIDJES
Meer informatie kun je vinden op
www.Owise.nl of download de app in
de appstore.

Graag willen we jullie op de
hoogte houden over de digitale
ontwikkelingen op het gebied
van zorg. Zo is er een nieuwe
app ontwikkeld, speciaal voor
borstkanker patiënten. Owise biedt
een website en een mobiele app
waarmee je alle gegevens over je
leven met borstkanker bij elkaar
hebt. De app geeft de mogelijkheid
om persoonlijke informatie over
borstkanker en jouw behandeltraject
altijd bij de hand te hebben. Het doel
van deze app is de gebruiker meer
controle te geven over de situatie
waarin iemand zich met borstkanker
bevindt.

Daarnaast is er afgelopen maart
ook een nieuw platform gelanceerd,
genaamd hoestie.nu. Als je ernstig
ziek bent, willen familie en vrienden je
steunen en weten hoe het met je gaat.
En jij wilt je verhaal met hen delen
maar dan wel op een manier die jou
niet belast. Met je persoonlijke hoestie.
nu pagina informeer je in één klap
iedereen die voor jou belangrijk is.
Met dit door ervaringsdeskundige
Anna-Eva Tulkens en het Maastricht
UMC+ ontworpen platform kun je
vrienden en familie online op de
hoogte houden over je ziekte en kun je
het over leuke onderwerpen hebben
wanneer er bezoek langskomt. Bekijk
www.hoestie.nu voor meer informatie.

Voel je meer in controle door:
• Behandelinformatie op maat
• Dagboek- en agendafuncties
• Belangrijke vragen die je aan je
arts kunt stellen
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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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was ik interim communicatie-manager
bij grote organisaties als ministerie EZ,
Amsterdamse havenbedrijf en politie.
En daarvoor had ik een communicatieadviesbureau. Ik ben overigens ooit
met een baan als docent Nederlands
op een lyceum begonnen.

WAAR KIJK JE MET PLEZIER EN
TROTS OP TERUG?
Bij de politie heb ik bijna 4 jaar
gewerkt. Eerst in Amsterdam als
hoofd Communicatie, later nog een
jaar in de Taskforce Vluchtelingen en
Migranten. Bij de politie kon ik een
aantal ervaringen op gebied van
online marketing inzetten die zeer
succesvol waren. In mijn tijd zijn we
ook veel meer gaan doen met social
media. Wijkteams kwamen daarmee
zichtbaar veel dichter bij de burgers
te staan. Dat werkte goed. Er werden
zelfs inbraken mee opgelost.

NIEUW BESTUURSLID
TEGENKRACHT

Onlangs heeft Jeroen Ranzijn
zitting genomen in het bestuur
van Tegenkracht. Hij zal zich met
name richten op marketing en de
communicatie. Reden voor een nadere
kennismaking.

DE POLITIE IS OOK EEN KLANT
VAN TEGENKRACHT?

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS
LEVEN?

Ja, ik had ook een collega die
het sportplan Tegenkracht heeft
doorlopen. Hij heeft er erg veel baat
bij gehad. Het is een mooie vorm
van verantwoord werkgeverschap.

Sinds twee jaar heb ik samen met
mijn broer ‘Beste Mensen’, een
bedrijf voor Werving & Selectie en
detachering. De afgelopen 20 jaar
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met zieke collega’s. Ik weet zeker dat
sportplan Tegenkracht hen enorm had
geholpen. Ik weet ook zeker dat ik het
was gaan volgen als het toen bestond
en ik het kende. Het is goed voor je om
zo snel mogelijk je geen patiënt meer
te voelen.

En Tegenkracht past goed bij wat de
politie voor medewerkers wil en kan
doen.

JE HEBT EEN DRUK LEVEN ALS
ONDERNEMER, WAAROM BEN JE
DAN OOK NOG BESTUURDER BIJ
TEGENKRACHT GEWORDEN?

WAT WIL JE BEREIKEN MET
TEGENKRACHT?

Ik vind het belangrijk dat ik
naast mijn bedrijf leiden ook een
bijdrage lever aan zaken die
maatschappelijk relevant zijn. Dat
kan natuurlijk van alles zijn, maar
als ‘ervaringsdeskundige’ voelde ik
me aangesproken tot de doelen van
Tegenkracht. Toen Peter Smeets mij
vroeg, hoefde ik dan ook niet lang na
te denken.

De naamsbekendheid van
Tegenkracht moet echt beter. Te
weinig organisaties en patiënten
kennen het nu. Bedrijven moeten
inzet van Tegenkracht als een kans
zien om een zieke medewerker
te ondersteunen, wat heel
belangrijk is. Ik denk dat we ons
op belangrijke momenten zoals op
grote congressen of evenementen
moeten laten zien. Ik had laatst
een gesprek met de directeur
van de grootste Amsterdamse
ondernemingsvereniging. Hij kende
Tegenkracht niet. Hij was aangenaam
verrast toen ik over Tegenkracht
vertelde. Dus er is nog een hoop te
doen en ik heb er erg veel zin in.

ERVARINGSDESKUNDIGE?
Mijn vader stierf aan darmkanker
toen ik 10 jaar was. Zelf heb ik tien
jaar geleden ruim een half jaar
chemobehandeling gehad. Een aantal
jaar geleden verloor ik mijn vrouw
aan die ziekte. In mijn werk heb ik ook
verschillende keren te maken gehad
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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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5.1.2018 – 14.1.2018

VERSLAG SCANCOVERY TRIAL

Hallo, mijn naam is Carolien. En
afgelopen zomer werd ik door mijn
vriendin Rakinah gevraagd om mee
te doen aan de ScanCovery Trial.
Omdat zij al twee keer eerder had
meegedaan, en ik haar beide keren
op Facebook gevolgd had, wist ik een
klein beetje wat ik verwachten kon.

Na een lange nacht arriveerden wij
zaterdag rond 12 uur in Stockholm.
De aankomstplaats was bij de
ferryterminal dus het was gelijk
duidelijk dat we met de boot de
overtocht naar Finland zouden maken.
Even heerlijk varen en uitrusten.
Nadat we in Helsinki van de boot
afreden zijn we gelijk de bandenwissel
gaan doen. Spikebanden erop zodat
we goed grip zouden hebben op ijzige
wegen.

Althans, dat dacht ik.
De start vond plaats op vrijdag
5 januari in Lelystad en de 1e rit betrof
gelijk een 24-uurs etappe.
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Bij de laatste dagetappe van de
maandag bleek dat we op de
aankomstplaats 2 nachten zouden
verblijven en daar enkele activiteiten
zouden gaan doen. Daar waren we
wel even aan toe.

Al snel reden we in een compleet
besneeuwd landschap. En met het
zonnetje erbij een prachtig plaatje.
De volgende stopplaats was Oulu.
Na aankomst in het hotel snel
gegeten en auto parkeren want het
was ondertussen al 24.00 uur en de
volgende dag zou de start alweer om
7.30 uur zijn.

Om 9.00 uur stond er een scootertocht
gepland dus uitslapen was er
wederom niet bij.
Enigszins onwennig maar al snel had
ik de smaak te pakken.

Weer vroeg vetrokken om dwars
door Fins Lapland te rijden. Dat
betekent ook dat de zon al om 14.30
uur verdwenen is en je alweer in het
donker rijdt.

Wat de dag echter nog mooier maakte
was dat er 2 plaatsen vrij waren
gekomen bij de sleehondentocht
en dat wij ons daar als eerste voor
meldden.
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Deze mochten we zelf besturen en dat
was werkelijk fantastisch.

We vertrokken ’s middags naar een
farm met 160 honden welke speciaal
getraind worden om de hondenslee te
trekken.

De volgende dag, na het ontbijt, weer
vroeg op pad want we moesten nog
een stuk verder naar het Noorden.
Vlakbij Alta, Noorwegen kwamen we
bij het ijshotel terecht. Dat werd niet
onze overnachtingslocatie maar dat
had wel gekund. Daar kregen we
ook een authentieke Sami maaltijd
(rendierstoofpot) geserveerd.
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Van de 56 deelnemers hadden we
de 9-de plaats bereikt en dat was
een super resultaat. De volgende dag
zijn we naar de finish in Nederland
(Doetinchem) gereden worden waar
onze familie ons stond op te wachten.

Donderdag en vrijdag werden gebruikt
om flinke afstanden te overbruggen
zodat we op vrijdagavond in de buurt
van Gotenborg arriveerden. Hier
zouden we de volgende ochtend
de boot nemen naar Denemarken.
Na nog een aantal etappes in
Denemarken ontvingen wij rond 15.00
uur de melding dat we de laatste
etappe hadden gehad en dat wij ons
richting het hotel konden begeven.

Ook dit jaar hebben we weer voor
stichting Tegenkracht gereden. Nu
zelfs met 2 auto’s, nl. Team Knopper
(Carolien & Rakinah) en team
Knopper2 (Kristel en Dick). Dankzij
diverse sponsoren hebben we een
bedrag van € 1180,- opgehaald.

We hadden het gehaald!!
‘s Avonds tijdens het diner werden de
prijzen uitgereikt.

Het was een fantastisch avontuur!
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VAN IJSHOCKEY-GOALIE
NAAR PATIËNT EN TERUG
MET TEGENKRACHT

TOM BARENDREGT
ACUTE LYMFATISCHE LEUKEMIE
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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
Céline Engelen
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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