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voorwoord

jeroen ranZijn

Goede begeleiding is maatwerk: wat
voor de één geldt, werkt niet bij een
ander en omgekeerd. Maar ook in
het verhaal van Gertjan wordt één
zaak duidelijk: de begeleiding vanuit
Tegenkracht heeft de deelnemers altijd
geholpen in hun aanpak naar herstel.
Deze diversiteit in deelnemers
manifesteert zich ook bij het SPACE
4AYA congres dat in maart werd
gehouden. Bestemd voor jonge
mensen die tussen 18 en 35 jaar die
voor het eerst te horen krijgen dat ze
kanker hebben en zorgprofessionals.
Het is goed te merken dat jonge
mensen met een diagnose kanker
Tegenkracht steeds beter weten te
vinden.
Tegenkracht streeft ernaar dat de
toegankelijkheid voor patiënten om
deel te nemen aan het Sportplan te
vergemakkelijken. Het vergroten van
de bekendheid van Tegenkracht speelt
daarbij een belangrijke rol. Niet alleen
bij potentiële deelnemers zelf, maar
ook bij werkgevers. Werkgevers zijn
vaak zeer betrokken hun mensen om
wie het gaat. Zij weten vaak echter
niet wat een stichting als Tegenkracht
voor hun werknemers kan betekenen.
Het is goed om te merken dat
organisaties unaniem enthousiast zijn
als zij over ons horen.

Natuurlijk heeft iedere deelnemer
aan het sportplan van Tegenkracht
een eigen verhaal. En ieder verhaal is
er één. Soms heeft een verhaal van
een deelnemer van Tegenkracht veel
herkenning en daarmee impact. Zo
vertelt het persoonlijke verhaal van
Gertjan Rieke eigenlijk in zijn essentie
de reden waarom Tegenkracht er is:
ondersteuning van patiënten tijdens
en na hun behandelperiode. Het
persoonlijke verhaal van Gertjan laat
zien dat iedereen de behandelperiode
op zijn eigen unieke manier beleeft.
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word donaTeur
van TeGenkrachT
of Geef een GifT

Dit jaar zullen we de 2500ste deelnemer
begroeten. Voor Tegenkracht is dat
een mijlpaal waar we niet ongemerkt
aan voorbij gaan. Wat zegt dat
eigenlijk? Voor ons als stichting dat
we er toedoen, dat de deelnemers
de begeleiding als zeer positief
hebben ervaren. Voor sommigen is
Tegenkracht een boei die uitgegooid
wordt en biedt het een traject naar
volledig herstel en voor sommigen
zorgt het voor kracht en energie die
nodig is om de ziekte te accepteren.
Voor sommigen om terug te komen
op het werk, voor sommigen om
voldoende te herstellen en te kunnen
functioneren. Deelnemers die
gepensioneerd zijn en deelnemers
die op jonge leeftijd met kanker in
contact zijn gekomen zoals de Aya’s.
Zo hebben alle 2500 deelnemers een
eigen persoonlijk, uniek en bijzonder
verhaal.

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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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
sportmedisch 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 oncologie 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
oncologie 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 oncologie
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
• Past bij goed werkgeverschap

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

interesse
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.

bedrijfsarts en arbodienst
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
Oncologie fysiotherapeute 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
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TeGenkrachT! de aanTallen
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 2356 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 77 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 12 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 1058 sportbegeleiding locaties verdeeld
over heel Nederland.

2356

77

PATIËNTEN GEHOLPEN

SPORTARTSEN

12

1058

HELPDESK SPECIALISTEN

SPORTBEGELEIDERS
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inTerview GerTjan rieke
over de ToekoMsT praTen is nu heel anders…….

gertjan rieke (1958) treffen we op een mooie vrijdagmiddag begin
maart. Het gesprek vindt plaats op kantoor bij zijn werkgever mn,
zijn direct leidinggevende jean-Paul lottering is ook aanwezig bij het
gesprek.
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‘Ik kreeg de bekende enveloppe
voor het bevolkingsonderzoek voor
darmkanker, ontlasting inleveren,
klaar, dacht ik. Snel kwam het
antwoord om bij een kliniek langs
te gaan voor een intakegesprek.
Schrikken, maar toch rap een afspraak
gemaakt, begin januari had ik het
onderzoek, de uitslag was foute boel,
ze hadden een tumor gevonden.
Dan ga je in ‘de molen’, heel veel
gesprekken in twee weken tijd. Op
datzelfde moment speelde er wat bij
mijn vrouw, haar medicatie werkte niet
meer, dat moest worden aangepast,
gelukkig hadden we dezelfde
oncoloog, dat maakte het wel iets
gemakkelijker.

over mn
MN is een van de grootste
pensioenuitvoerders en
vermogensbeheerders
van en voor Nederlandse
pensioenfondsen. MN voert
integraal het vermogensbeheer
uit voor negen Nederlandse
institutionele klanten met een
totaal vermogen van ruim € 130
miljard.
De mensen van MN werken
aan een stabiel pensioen
voor twee miljoen mensen
in de Metaal & Techniek,
Metalektro en Maritieme sector.
MN is in omvang de derde
pensioenuitvoeringsorganisatie
van Nederland en de grootste
in de marktsector. MN heeft
een sterk maatschappelijk
gericht profiel: duurzaamheid is
vanzelfsprekend in hun denken
en werken.

Het weekend voor de operatie heb ik
nog een behoorlijke fietstocht gedaan,
ging eigenlijk in prima conditie het
ziekenhuis in. De operatie en vooral
de chemo hebben er behoorlijk
ingehakt. Ik had ook allerlei rare
bijverschijnselen, vooral emotioneel. Bij

De operatie was begin februari
gepland, ze hebben daar toen 20 cm
dikke darm weggehaald. Na de eerste
controle bleek het nodig om een
preventief aanvullend chemotraject op
te starten.
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de tweede kuur waren er
meer bijverschijnselen,
waarna we de dosering
hebben aangepast. Ik
kan me herinneren dat
ik ook overgevoelig voor
kou was.

behoorlijk wennen aan
wat m’n fietscomputer
me vertelde, je
referentiekader is wat
je voor de operatie
en chemo kon, de
werkelijkheid van de
periode na de operatie is
heel wat anders.

Ik heb ervoor gekozen
om direct na de
diagnose met mijn
leidinggevende de zaak
te bespreken en te overleggen. Voor
mij was dat de meest prettige manier
om er mee om te gaan. Ik werk al 35
jaar bij het bedrijf, we hebben een
prima band opgebouwd, dan vind ik
dat je er zo open over moet zijn.
De operatie was begin februari, een
week voor de operatie ben ik gestopt
met werken. Ik ben, zodra ik het
fysiek aankon, daarna wel af en toe
langsgegaan om wat bij te praten.
Ieder weekend heb ik leidinggevende/
management op de hoogte gesteld
van de stand van zaken, ook met
directe collega afgestemd, vaak via
een mailtje. In die tijd zat ik thuis, had
ook geen enkele energie om weer
snel aan de gang te gaan, mijn eerste
‘werkdag’ was op 17 juli, toen heb ik
een paar uurtjes gewerkt.

Ik ben bij de fysio
terecht gekomen voor
een rugblessure, hij vertelde me die
fietscomputer te vergeten, ‘ga genieten’
zei hij. Beter iets langzamer dat goed
gaat, dan te snel met blessures.
Fysiek was ik goed belastbaar, ik had
gelukkig geen nare gevolgen van de
behandelingen. We hebben een soort
glijdende schaal van re-integratie
gezocht, we hebben een plan met de
arbodienst opgesteld en uiteindelijk
ben ik drie maanden sneller dan dat
plan weer volledig aan het werk. Het
was wel zoeken naar welk project het
beste geschikt was om aan te werken.
Maar ook hier was de afstemming met
leidinggevende superfijn.”
Jean-Paul Lottering vult aan: “We
hebben tijdens die periode voor
vervanging gezorgd, en later in
goede afstemming Gertjan weer in
gefaseerd. Maar we hebben ook
momenten gehad dat we hem naar
huis hebben gestuurd. MN heeft

Ik begon alweer vrij snel te fietsen, het
was een mooi voorjaar, het zonnetje
helpt dan enorm. Ik moest wel
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zijn werknemers hoog zitten, we zijn
een mensgedreven organisatie. We
hebben verzuimbeleid, en hebben
voorzieningen, niet echt m.b.t.
kanker, maar wel rond langdurige
afwezigheid. Tegenkracht heeft
het formele deel van het Sportplan
en de kosten gecommuniceerd
en afgestemd met iemand van de
HR-afdeling, en op basis van een
vooraf gemaakte kostenopstelling
heeft MN die kosten betaald, dat is
voor ons een invulling van de term
‘goed werkgeverschap’.

2018 heb ik weer een tocht van boven
de 100 kilometer gedaan, dat was ook
mijn doelstelling.
De mannen van wielervereniging De
Spartaan hebben mij bij die revalidatie
ook fantastisch geholpen, met een
groep op weg, werken aan je conditie.
Ik denk dat ik nu 80-85% weer terug
op niveau ben, en misschien haal ik
die 100 niet meer. Vermoeidheid is wel
een dingetje”.
De afgelopen periode samengevat:
“Het diepste dieptepunt was
gedurende de tweede chemokuur,
emotioneel was ik behoorlijk labiel,
het mooiste was onze verhuizing
eind 2018 naar Voorburg waar we
beiden ook zijn opgegroeid, we
zitten helemaal goed op ons plekje,
het was de afsluiting van een slecht
jaar. We beleven de dingen allemaal
veel bewuster, we vieren de goede
momenten en uitslagen. Ik wil nog
steeds erg veel, moet echt afgeremd
worden, mijn vrouw en mijn fysio
corrigeren me dan gelukkig. Het
opzoeken van mijn grens zit er nog
steeds in. Op sportief gebied is het
plan om begin juni deel te nemen aan
Alpe d’HuZes: ik zou het fijn vinden als
ik op 6 juni twee keer die col op kan
komen. Met vrouw en familie gaan
we daarnaartoe, het zal absoluut
emotioneel worden. Misschien haal ik
wel meer dan 2 beklimmingen……….”

Iedere kankerpatiënt communiceert
op zijn eigen manier, Gertjan heeft mij
eigenlijk overal in meegenomen, zijn
openheid heeft ons allemaal enorm
geholpen. Gertjan heeft het allemaal
heel erg knap gedaan, alle respect.”
Gertjan: “Bij iedere controle weer die
spanning, het went nooit. De spanning
vertaalt zich bij mij in stilte, dan ben
ik wat teruggetrokken. Als die uitslag
dan weer goed is, dan moet je dat ook
vieren. Dat doen mijn vrouw en ik dan
ook heel bewust, even genieten, lekker
biertje, lekker uit eten.
Ik las iets over Tegenkracht in een
fietsblad, ben daar in mei 2018
terecht gekomen, mijn fysio vond het
een prima plan, het was supersnel
geregeld met Matijs Jansen. Later in
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Mijou

Omdat geven leuker is dan krijgen
Dat we jaarlijks een mooi bedrag kunnen schenken aan
Tegenkracht en daarmee bijdragen aan een sportplan op maat voor
kankerpatiënten is fantastisch. Want ook wij zijn vóór sport en tegen
kanker.
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Vier op een rij

Tegenkracht steunen via
MIJOU

MIJOU blijmakers steunt Stichting
Tegenkracht voor het vierde jaar op
een rij met een mooie donatie. Tot nu
toe hebben we € 13.371,07 kunnen
schenken. We hopen met de vierde
donatie die onderweg is er een klein
schepje bovenop te doen.

Bent u werkgever en wilt u met uw
bedrijf ook Tegenkracht steunen?
En wilt u uw medewerkers zelf een
kerstgeschenk uit laten kiezen, op
een moment dat hen dat uitkomt?
Maak gebruik van MIJOU! U geeft
uw medewerker een gewaardeerd
cadeau dat wél persoonlijk past.
Bovendien toont u met MIJOU uw
lokale betrokkenheid. Feitelijk geeft u
via het (online) platform van MIJOU ten
minste drie keer: aan uw medewerker,
aan de lokale winkelier én aan
Tegenkracht. Zo wordt geven leuker
dan krijgen.

Omdat geven soms leuker is
dan krijgen
De donaties komen tot stand door
bedrijven die MIJOU geven aan hun
medewerkers. MIJOU selecteert bij
lokale ondernemers geschenken
en belevenissen die in een online
geschenkshop gepresenteerd worden.
Medewerkers kijken en kiezen online
en halen het geschenk zelf op, op
het moment dat het hen uitkomt. Alle
partijen blij!
Maar dat is niet alles…

Meer informatie
Meer weten over MIJOU? Kijk op
www.mijou.nl of neem contact op door
te mailen naar info@mijou.nl.

MIJOU geeft de medewerkers ook de
gelegenheid om te geven. Aan vooraf
geselecteerde goede doelen. Zodat
je zeker weet dat alles goed terecht
komt. Tegenkracht is één van die
goede doelen. Jaarlijks levert dat dus
een geweldige bijdrage op. Dankbaar
en trots zijn wij als MIJOU blijmakers
dat we dat met elkaar mogelijk
kunnen maken.
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AYA Congres
2019

Adolescents & Young Adults

Céline Engelen,
deelnemerscoördinator van
Tegenkracht en verantwoordelijke voor
alle AYA’s binnen de stichting, heeft
7 maart j.l. het SPACE 4 AYA congres
bijgewoond. AYA's (Adolescents &
Young Adults) zijn jonge mensen die
tussen 18 en 35 jaar voor het eerst te
horen krijgen dat ze kanker hebben.
Net als het voorgaande jaar vond het
congres plaats in het Galgenwaard
stadion te Utrecht.

én zorgprofessionals, waar
ervaringsdeskundigen en experts
informeren over de nieuwste
ontwikkelingen van ‘kanker op
AYA leeftijd’ binnen de zorg en
wetenschappelijk onderzoek. Deze
kennis werd gedeeld tijdens interactieve
presentaties door professionals en
AYA’s in plenaire en parallelle sessies.
Met name de parallelle sessie over
de late effecten van de behandeling
sprak erg aan. Tijdens deze sessie
werd het belang van sporten/bewegen
benoemd tijdens de herstelfase van
kanker op AYA leeftijd.

Het SPACE 4 AYA is het
jaarlijkse congres voor AYA’s
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Met name het bewustmaken van het
belang van sporten is binnen deze
doelgroep belangrijk.
Sinds begin 2019 weten de AYA’s de
weg naar Tegenkracht steeds beter
te vinden. Het opgehaalde geld van
het Enjoy the Ride fietsevenement
2017-2018 te Nijmegen, heeft ervoor
gezorgd dat wij AYA’s financieel
extra kunnen ondersteunen tijdens
het uitvoeren van sportplan van
Tegenkracht. Ook dit jaar zal Enjoy the
Ride zich opnieuw inzetten op geld
op te halen om sportplannen van
Tegenkracht voor AYA’s (grotendeels)
te financieren. De fietstocht vindt plaats
op 14 april. Wil je deelnemen?
Kijk voor meer informatie op:
http://www.enjoytheridetour.nl/

Naast dat het een informatieve
dag was heeft Céline ook nieuwe
contacten kunnen leggen met medisch
verpleegkundigen van verschillende
AYA-poli’s in het land. Dit is van belang
om Tegenkracht meer bekend te
maken onder deze jonge doelgroep.
Tegenkracht is zich bewust dat ook
voor deze specifieke doelgroep
sporten van belang is zowel tijdens
als na de behandeling van kanker.
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Untire app

Hulp bij vermoeidheid bij kanker

Graag willen wij met jullie delen dat er
in oktober 2018 de Nederlandse versie
van de app Untire is gelanceerd. Deze
app biedt hulp bij vermoeidheid bij
kanker.

arbeidsproces, problemen bij het
functioneren in een gezin en weinig
of geen energie voor activiteiten zoals
een hobby. Dit heeft een negatief
effect op het levensgeluk van de
betrokkenen. De initiatiefnemers
van deze app hopen bij te dragen
om de kwaliteit van leven van (ex)
kankerpatiënten te verbeteren.
Bij het eerste gebruik van Untire app
krijg je als gebruiker een uitleg met
aantrekkelijke, korte animaties. De
app bevat ook bij verder gebruik veel
gesproken uitleg en animaties om
concepten te verhelderen.
Er is een centrale plaats
voor de metafoor van
de ‘Vaas van Energie’.
Daarmee wordt voor
de gebruiker inzichtelijk
gemaakt wat energie
oplevert, wat energie
kost en waar de structurele ‘lekken’
zitten. Daarnaast krijg je dagelijks
een ‘tip van de dag’, bewegings- en
ontspanningsoefeningen voorgesteld
en kun je je verdiepen in thema’s die
vermoeidheid kunnen verminderen.

Nederland telt 800.000 (ex)
kankerpatiënten. Daarvan is
naar schatting 30 tot 40 procent
langdurig vermoeid, omgerekend
zijn dat ongeveer 250.000 mensen in
Nederland. Het is één van de meest
voorkomende bijwerkingen van
kanker, maar er worden nog weinig
praktische handvatten
geboden om (ex)patiënten
met soms ernstige
vermoeidheidklachten te
helpen.
Hoewel vermoeidheid
de meest voorkomende
bijwerking van kanker is, is
het volgens de ontwikkelaars van de
Untire-app ook de meest onbesproken
bijwerking. Artsen, verpleegkundigen
en andere hulpverleners bespreken
volgens hen het probleem vaak niet,
omdat ze geen medicijn tegen de
vermoeidheid hebben.
Gevolgen van de vermoeidheid
zijn onder meer somberheid,
beperkte of geen deelname aan het

De Nederlandse versie van Untire is
gratis te downloaden in de Google
Play Store of Apple App Store
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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 de
het
product dat Tegenkracht
ondersteuning
die Tegenkracht
biedt. Als
biedt.
geen
Als
geen
ander
ander
kuntkunt
u vertellen
u vertellen
watwat
het 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.

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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