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Voorwoord

Een lange zomer
Het leven wordt net ietsje
makkelijker als de zon schijnt.
Men is opgewekter, vriendelijker,
uitnodigend en we trekken er
graag op uit. Ook voor de actief
revaliderende deelnemers aan ons
sportplan kan het ‘zonnetje’ net het
verschil maken. Ieder heeft daarin
zijn eigen route en doel om naar
toe te werken. Onder deskundige
begeleiding zetten ze stappen
voorwaarts en komt geleidelijk aan
het vertrouwen in eigen kunnen weer
terug. Ook dat is een ‘zonnetje’.

De zomervakantie staat op het punt
van beginnen op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf.
We hebben echter al ruim twee
maanden van heerlijk zomerweer
kunnen genieten. De lente hebben
we eigenlijk overgeslagen dit
jaar, want van late winterse
omstandigheden kwamen we
direct in zomerse temperaturen
terecht. De evenementen die er de
afgelopen maanden voor Tegenkracht
georganiseerd werden profiteerden
hier ook van. Er zijn veel zonnige
fietskilometers gemaakt met mooie
opbrengst voor ons goede doel.
Daarmee kunnen wij weer nieuwe
deelnemers helpen.

Hopelijk blijft die nog lang schijnen.
Els van Dam
Secretaris Tegenkracht
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Oud-deelnemers:
u kunt ons helpen

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

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

Middels dit artikel wenden wij ons
speciaal tot de oud-deelnemers
die 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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O rg a nis a tie
Initiatiefnemer & oprichter
Jelle Wolthuizen †

Ambassadeurs
Kenny van Hummel
Fausto Marreiros

Coördinators Deelnemers
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Céline Engelen

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Marketing & Communicatie

Peter Smeets
Els van Dam
Marcel Glaser
Jeroen Ranzijn
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Stichting
Tegenkracht

Onderzoek geeft bovendien aan dat
kankerpatiënten die sporten sneller
herstellen en sneller re-integreren in
het arbeidsproces. Daarnaast wordt
de fysieke en mentale weerbaarheid
vergroot en kan het de kwaliteit van
leven in die zware periode positief
beïnvloeden.
Sportplan op maat
Het sportplan op maat is een
sportmedisch begeleidingstraject
van zes maanden. Tegenkracht gaat
daarbij uit van de sportwens van de
deelnemer. Het sportadvies hangt af
van wat de deelnemer wil én kan.

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

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

Waarom kanker en sport?
Sporten tijdens verschillende fasen
van kanker kan een positieve bijdrage
leveren aan de voorbereiding
op en verwerking van operaties,
chemotherapie en bestraling.
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De kosten bestaan uit de
volgende onderdelen:

1

2

3

Deze bedraagt € 15,00 per week.
Dit bedrag wordt mede gevraagd
om deelnemers te motiveren een
actieve houding aan te nemen
gedurende de maanden dat zij het
sportplan doen.
De deelnemers leveren kopieën
van de rekeningen en de
overzichten en nota’s van de
zorgverzekeraar aan Tegenkracht.

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

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de
dienstverlening die Tegenkracht biedt,
moet je voldoen aan de onderstaande
voorwaarden:
1. Je bent gemotiveerd om te sporten
2. Je bent bereid om een uitgebreid
sportmedische onderzoek te doen
3. Je gaat er mee akkoord dat de
desbetreffende sportarts verslag
van het uitgebreide sportmedische
onderzoek doorstuurt naar
Tegenkracht
4. Je bent bereid een eigen bijdrage
te betalen.

De kosten van sportbeoefening
bij de oncologisch fysiotherapeut
worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed of gedeeltelijk
vergoed. Is dat niet het geval of
moeten er extra kosten worden
gemaakt, dan kan Tegenkracht
deze kosten vergoeden.

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

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

STAP 4

Aanmelding en intake

Sportlocatie

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

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

STAP 2

STAP 5

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.

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

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.

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

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

Resultaat

Gemiddeld kost een
sportplan op maat € 1.500,tot € 2.400,- afhankelijk van
de dekkingsgraad van de
aanvullende verzekering.
Het pakket bestaat uit:
• Sportmedisch onderzoek
• Kosten van oncologisch
fysiotherapeut en
sportbeoefening
• Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie

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

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

• Past bij goed werkgeverschap

Interesse
Bedrijfsarts en arbodienst

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

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

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.

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 Rienks Arbodienst Leusden
Rosemarie Jansen
MANP, verpleegkundig specialist jong volwassenen oncologie/AYA zorg.
Radboud ziekenhuis Nijmegen
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Tegenkracht! De aantallen
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 2134 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 77 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 13 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 982 sportbegeleiding locaties verdeeld over
heel Nederland.

2134

77

patiënten geholpen

sportartsen

13

982

helpdesk specialisten

sportbegeleiders
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AYA, Enjoy the Ride en Tegenkracht
helpen jongvolwassenen met kanker
Jong volwassen
en kanker:
“Who Cares?!”

AYA’s zijn te oud voor de
kinderoncologie en te jong voor de
volwassen oncologie. Uit onderzoek
en de praktijk weten we dat AYA’s
leeftijdspecifieke integrale zorg
en begeleiding nodig hebben die
samenhangt met de medischtechnische behandeling. Zorg die
stilstaat bij wat de AYA nodig heeft,
tijdens en na kanker en vertaald is in
een AYA zorgconcept: ik en mijn….

In Nederland worden jaarlijks
ongeveer 2700 jong volwassenen
tussen de 18 en 35 jaar
gediagnosticeerd met kanker. Deze
leeftijdsgroep worden ook wel
Adolescents & Young Adults (AYA’s )
genoemd.
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“Stel je bent 22. Volop aan het studeren, vrienden maken, losmaken
van je ouders. Het leven ontdekken en ook aan het ontdekken wie
jezelf bent. En dan plotseling: diagnose kanker. Hoe ga je daarmee
om?
En bij wie kan je terecht met jouw vragen over je ziekte en
behandeling maar ook over ‘hoe het moet met je leven’? “
Rosemarie Jansen MANP, verpleegkundig specialist AYA poli zorgteam
Radboudumc, projectleider zorg Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

Sinds een aantal jaren zijn
zorgprofessionals samen met AYA’s
in Nederland hard aan het werk
om deze leeftijdspecifieke zorg in te
richten en daarmee de overleving en
de kwaliteit van leven van de AYA’s
te optimaliseren en versnippering
van kennis en kunde van ‘kanker
op de AYA leeftijd’ te voorkomen.
De zorgprofessionals en AYA’s zijn
vertegenwoordigd in het Nationaal
AYA ‘Jong & Kanker’ Platform
waarin zij met patiëntorganisaties
samenwerken om te komen tot
‘state of the art’ AYA zorg, onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek.
AYA zorg wordt verleend aan AYA’s
onafhankelijk van de tumorsoort en in
alle fases van de ziekte tot ver daarna.

Nederland AYA zorg toegankelijk
en bereikbaar is. Inmiddels zijn alle
academische centra, het NKI-AvL en al
verschillende algemene ziekenhuizen
aangesloten bij het Platform. In
al deze ziekenhuizen werken
zorgprofessionals samen met AYA's
om AYA zorg in te richten.
Het Platform gaat er vanuit dat elke
professional in Nederland in de basis
een AYA met mogelijk specifieke
zorgbehoeften kan herkennen en
basis leeftijdspecifieke AYA zorg kan
verlenen. Bij toenemende specificiteit
of complexiteit hiervan kan de AYA
in overleg doorverwezen worden
naar een regionaal AYA centrum met
een AYA poli zorgteam. Een AYA poli
zorgteam bestaat o.a. uit medisch
specialist(en), verpleegkundig specialist
(en), medisch maatschappelijk werker,
medisch psycholoog en soms ook
een klinisch arbeidsgeneeskundige
oncologie. Inmiddels zijn er AYA poli

Een van de belangrijkste
doelstellingen van het Nationaal
AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is
te stimuleren dat voor elke AYA in
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zorg teams gevestigd in 6 academische
centra. Een zorgprofessional kan
ook altijd zelf kennis ophalen uit
zijn regionale AYA centrum om zelf
AYA zorg te kunnen blijven verlenen,
immers: ‘Zorg dichtbij waar dat kan, in
een centrum als het moet’.

gekeken hoe dit belangrijke thema
in de praktijk ook daadwerkelijk
op de agenda kan komen. Welke
zorgprofessional is wanneer in the lead
en hoe wordt gezorgd voor continuïteit
in het bewegen. Wanneer een AYA
ondersteuning nodig heeft bij het
starten of continueren van bewegen is
het fijn gebruik te kunnen maken van
alle expertise van Stichting Tegenkracht.
De financiële ondersteuning die Enjoy
the Ride Nijmegen hierbij mede biedt
helpt enorm.

Een belangrijk thema wat al vanaf
diagnose op de agenda moet
staan is sporten & bewegen. Uit
onderzoek weten we dat sporten
& bewegen tijdens en na kanker
de kwaliteit van leven gunstig
beïnvloedt. Binnen het Platform wordt
momenteel vanuit het Radboudumc
door zorgprofessionals, AYA’s en
Tegenkracht in een Dreamteam

Op de website www.aya4net.nl is
meer informatie over inhoud en
organisatie van AYA zorg in Nederland
te vinden.

‘Stronger in	is stronger out’
Tegenkracht ziet steeds vaker
kankerpatiënten instromen kort na
het stellen van de diagnose. Je fysiek
en mentaal goed voorbereiden op
de diverse behandelingen (chemo,
operatie, bestraling e.d.) lijkt de beste
voorbereiding. In de loop van 2017 is
in het Maxima Medisch Centrum een
onderzoek gestart naar de positieve
effecten van het aandacht geven aan

sport/bewegen, voeding en stoppen
met roken.
Uit promotieonderzoek aan het
Máxima Medisch Centrum (MMC)
dat op 27 juni werd gepresenteerd
op een internationaal congres in
Eindhoven blijkt dat patiënten met
darmkanker veel sneller herstellen
van de operatie als ze vier weken
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voorafgaand aan de ingreep een
intensief trainingsprogramma
volgen. De patiënten in de studie
moesten drie keer per week naar
het ziekenhuis voor kracht- en
conditietraining. Ze kregen extra
eiwitten, voedingsadviezen en zo
nodig psychische begeleiding. Vier
weken na de operatie was 86 procent
van deze patiënten weer in tenminste
dezelfde conditie als toen de diagnose
werd gesteld. Bij de controlegroep, die
geen training kreeg, lukte dat slechts
40 procent.

Maastricht houdt zich al sinds 1995
bezig met therapieën om functieen conditieverlies te voorkomen na
operaties.
Volgens Van Meeteren bevestigt
de studie wat de medische
wereld al weet. ‘We blijven maar
studeren, terwijl we dit soort
trainingsprogramma’s al tien jaar
geleden hadden moeten invoeren.
Er is overweldigend bewijs dat fitte
patiënten met een goede levensstijl
een operatie beter doorstaan, maar
de patiënt komt lopend het ziekenhuis
in en wordt meteen in bed gestopt. Dat
is onze zorgcultuur. Terwijl die patiënt
juist dat bed niet in moet.’ Zelf werkte
Van Meeteren mee aan een studie
waarbij de kans op complicaties na
een openhartoperatie met twee derde
werd teruggebracht door de patiënten
die in een slechte conditie waren voor
de ingreep fysiek te trainen.
Het Oncopol-project dat Tegenkracht
voor de nationale politie doet, is
het bewijs dat de bevindingen ook
al geïmplementeerd worden: de
bedrijfsartsen die de politiemensen
begeleiden, sturen hen direct na de
diagnose door naar Tegenkracht.

De patiënt fysiek voorbereiden
op een operatie gebeurt al vaker
in Nederlandse ziekenhuizen.
Ademhalingsoefeningen voor een
openhartoperatie, fysiotherapie
voorafgaand aan een knieoperatie
en de patiënt zoveel mogelijk laten
bewegen voordat hij de operatietafel
op gaat. De onderzoekers van MMC
stelden een trainingsprogramma
samen met specialisten uit tien
verschillende disciplines. Dat verklaart
volgens chirurg Gerrit Slooter van MMC
de positieve effecten in de studie.
‘Trainen is natuurlijk altijd goed, maar
als je daarnaast extra eiwitten slikt
vergroot je het effect.’

Tijdens het congres was Tegenkracht
met een informatiestand aanwezig.
Zo werden weer goede contacten
gelegd met specialisten, zorgverleners,
verpleegkundigen en beleidsmakers.

Kromme zorgcultuur
Hoogleraar fysiotherapie Nico
van Meeteren van de Universiteit
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A ct i e s d i e zijn ge wees t
Enjoy the Ride 2018!
‘Enjoy the ride’ betekent ‘geniet van de tocht’. In het Engels heeft het nog een
extra betekenis: Geniet van het leven… Vier het leven. Helaas kan niet iedereen
het leven vieren. Een ingrijpende ziekte als kanker maakt je ‘Ride’ tot een zware
beproeving. Dat overkomt ook
jonge mensen die volop in
het leven staan. Twintigers en
dertigers die hun leven nog
enthousiast opbouwen.
Ook de dertigers Tim Nouws en
Bregje Peeters kregen kanker.
Beiden namen in 2016 het initiatief
om voor jonge mensen met
kanker een speciale sponsoractie
te organiseren. Op de fiets…
‘Enjoy the ride’. Tim en Bregje
gaven speciale aandacht aan
AYA’s. AYA’s zijn kankerpatiënten
van 18-35 jaar. Leeftijdsgenoten
dus.
20 april j.l. vond de 3e editie van
Enjoy the Ride plaats. Dit jaar gaat
de gehele opbrengsten uit giften, donaties en sponsoring naar het sportfonds
van Tegenkracht. Naast dat het wederom een mooie dag was met zowel een
lach als een traan is er ook een prachtig bedrag van €20.000 opgehaald. Met het
opgehaalde geld kunnen er veel Sportplannen voor AYA’s gerealiseerd worden.
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Mini Tour de France 2018
Zaterdag 28 april 2018. Uurtje of 19:00
in de avond, in het pittoreske Franse
plaatsje Luc-en-Diois. Een caravaan
Nederlanders is neergestreken op
camping Les Foulons. Ze komen uit alle
windstreken in Nederland en hebben
(in ieder geval) twee dingen met elkaar
gemeen: ze hebben hun wielrenfiets bij
zich én dragen stichting Tegenkracht een
warm hart toe.
Matijs, sinds jaar en dag boegbeeld van
stichting Tegenkracht en de Minitour,
heet iedereen van harte welkom en deelt
het prachtige ‘one of a kind, customized,
limited edition’ wieler- danwel
wandelshirt uit. Deze week draait om
eendracht, en dat wordt nog maar eens
duidelijk als iedereen in hetzelfde shirt
over de weg zoeft!
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En wat is het een fantastische groep mensen bij elkaar! Onze groep van 36
deelnemers wordt ter plaatse nog eens aangevuld met Sylvain en Marie Claude
Vallee, de voormalig eigenaars van Les Foulons, die al jaren ons ondersteunen in
de organisatie van de Minitour. Ook nu de camping van eigenaar is gewisseld,
staan zij elke ochtend weer paraat om deelgenoot te zijn van de Minitour. En ze
hebben nog vrienden meegenomen ook!

We kunnen terugkijken op een fantastische week! Een week waarin iedereen
op zijn of haar niveau de prachtigste routes heeft kunnen fietsen, zichzelf heeft
kunnen uitdagen en grenzen heeft kunnen verleggen. Een week waarin we,
door samen te fietsen of te wandelen, verhalen en ervaringen te delen, nader tot
elkaar zijn gekomen. Een week waarin sportiviteit en gezelligheid hand in hand
zijn gegaan. En een week waarin de deelnemers zich tot het uiterste hebben
ingespannen om geld op te halen voor stichting Tegenkracht.
Volgend jaar de jubileum-editie! Tien jaar Mini Tour de France voor Tegenkracht…
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act i e s d i e komen gaa n
In actie voor Tegenkracht: MIJOU doneert opnieuw
Onlangs overhandigde Ingrid Gerard, eigenaar van JADOE
geschenkenmakers en initiatiefnemer van MIJOU blijmakers, een
cheque ter waarde van € 5.974,50 aan Stichting Tegenkracht. Deze
donatie is mede mogelijk gemaakt door de medewerkers van
bedrijven waar MIJOU in 2016 en 2017 mee heeft samengewerkt.
Eerder (na de kerstperiode van 2015) doneerde MIJOU ook al een
fantastisch bedrag aan Tegenkracht (€ 7.396,57, red.).
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 het rijke aanbod van uitsluitend
zelfstandige, lokale winkeliers.
Medewerkers kunnen de waarde
van hun geschenk ook geheel
of gedeeltelijk doneren. Stichting
Tegenkracht is het vaste goede
doel van MIJOU blijmakers.
Waarom Stichting
Tegenkracht?
Ingrid Gerard voelt zich direct
betrokken bij Stichting Tegenkracht:
“Ik heb initiatiefnemer en oprichter Jelle Wolthuizen persoonlijk gekend. Zijn
drive was inspirerend en ik geloof in de kracht van Tegenkracht! Ik vind dat
Tegenkracht, als relatief kleine organisatie, nog meer aandacht verdient. Net
zoals dat ook de kleine winkelier de aandacht verdient die zo hard nodig is. Met
MIJOU geven wij zowel de lokale winkelier als Tegenkracht een podium.”
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Steun Tegenkracht via MIJOU!
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
dat hen uitkomt? Maak gebruik van MIJOU! U geeft dan een gewaardeerd
cadeau dat wél persoonlijk past. Tegelijkertijd steunt u met MIJOU niet alleen
Tegenkracht, maar (indirect) ook uw zieke medewerker. 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. Goed werkgeverschap op alle fronten.
Meer informatie
Meer weten over MIJOU? Kijk op www.mijou.nl of neem contact op door te mailen
naar info@mijou.nl.

Bas Autowas City Swim Zwolle

Stichting City Swim Zwolle organiseert zaterdag 25 augustus 2018 alweer de vijfde
editie van de City Swim Zwolle, een zwemevenement in de Zwolse grachten.
Ieder jaar is Tegenkracht hierbij het goede doel. De vierde editie bracht ruim
16.000 euro op! Ook voor de vijfde editie wordt elke deelnemer gevraagd mee te
helpen een mooi bedrag binnen te halen voor Tegenkracht.
De City Swim is voor alle zwemliefhebber die een ronde zwemmen van ruim 2,5
km. Je kan je inschrijven voor de recreatieve startgroep, de wedstrijdzwemmers,
individueel of in een team van 3 personen. De jeugd kan zich inschrijven voor een
ronde van 500 meter.
Meer informatie en inschrijven voor de spetterende event kan via
www.cityswimzwolle.nl
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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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Soms
moet ik de
werkgever
een beetje
opvoeden

Alfred Hendriks en het bedrijfsleven…
door het evenement loodsen, zowel
qua fietsen als qua gezondheid. Vanuit
dat contact kwam ik bij (toenmalig)
Smith Food Group, nu PepsiCo terecht,
later bij the Greenery en zo volgden
nog vele bedrijven.

“Mijn eerste opdrachtgever was
Alrecon, een bedrijf dat met
haar klanten een fietsevenement
organiseerde, ik was en ben een
ervaren fietser en had als taak de
mannen uit het bedrijfsleven veilig
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Arbo/Bedrijfsarts en
kankerpatiënten

In 1994 werd ik benaderd door Nico
Rienks (Olympisch gouden roeier) en
zijn bedrijf, zij deden veel in keuringen,
mijn focus was aanvullend op dat
wat zij deden. Samen hebben we de
Arbopoot van het bedrijf uitgebreid,
Rienks arbodienst is momenteel een
bedrijf met meer dan 75 werknemers,
waaronder 25 bedrijfsartsen”.

“Doordat ik er eigenlijk dagelijks al
meer dan gemiddeld mee bezig ben,
denk ik dat ik er op een iets nadere
manier mee omga dan veel van mijn
collega’s. Mijn credo is: mensen uit
de wind houden, ik push ze zelden
om meer te doen dan ze kunnen.
Sinds ik weet dat Tegenkracht bestaat,
wijs ik velen op de mogelijkheden.
Lijf en geest gaan absoluut samen,
het maatwerk dat Tegenkracht biedt
is uniek en de sleutel tot succes.
Geen case is hetzelfde, geen dag
is hetzelfde voor een kankerpatiënt.
Bewaken van hun grenzen is zo
belangrijk. Werkgevers moet je dit
duidelijk maken, ik bewaak dat”.

Alfred Hendriks en
kankerpatiënten
“Dat heeft wel iets
bijzonders: als Arboarts krijg je natuurlijk
vaak met mensen te
maken die de diagnose
kanker hebben
gekregen, dat is route 1, route 2 is dat
mijn partner, Els Witteveen, oncoloog
is bij het UMC Utrecht, route 3 is het
gegeven dat ik inmiddels 9x aan Alpe
d’HuZes heb meegedaan, een aantal
keren met een team van Tegenkracht.
Zo langzamerhand ben ik die col meer
dan 60 keer opgereden als je alle ritjes
optelt. Je zou kunnen zeggen: ik fiets
om het geld binnen te krijgen en Els
geeft het weer uit (wetenschappelijk
onderzoek mogelijk gemaakt door
Alpe d’HuZes-projecten)”.

Aan het werk blijven na
diagnose?
“Waar ik vooral rekening mee hou, is
hoe iemand in elkaar zit, soms past
het om zo lang mogelijk aan het werk
te blijven, bij anderen kan dat totaal
niet passen. De groep kankerpatiënten
is super gevoelig. Het maatwerk is
cruciaal, dat begint al bij de aanpak
van de sportarts en oncologisch fysio”.
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Tevredenheid over
Tegenkracht-trajecten?
“Alle mensen die ik heb doorverwezen
zijn tevreden, zij melden hun eigen
successen in de zin van zich beter
voelen, het werkt positief aan het
fysieke en mentale proces. Je bent
positief bezig met je herstel, voor zover
van toepassing. Maar ook in trajecten
waar het palliatief is, kan je ervoor
zorgen dat de kwaliteit van leven zo
hoog mogelijk blijft.

Alfred Hendriks (1952), arts.
Tijdens zijn studie altijd gewerkt,
wetenschappelijk medewerker,
les aan studenten medicijnen,
tandheelkunde, fysiotherapie
gegeven, coschappen gedaan,
les gegeven bij Thim van der Laan
(fysiotherapie), afgestudeerd, 5 jaar
chirurgie, AH Medical Consultant
opgericht in 1992 als zelfstandig
ondernemer met als doel het gat
tussen medicus en bedrijfsleven te
dichten. Tijdens de oprichtingsjaren
ook nog een huisartsenpraktijk
waargenomen. Hartstochtelijk
fietser, medebedenker van de
100-cols route.

Het belang van het drieluik bewegenvoeding-mentaal geldt natuurlijk voor
iedereen, mijn rol als arts is sowieso
om daarachter te staan en mensen
aan te zetten om daarin te investeren.
Het voorkomt niet dat je kanker kunt
krijgen, maar je kunt je wel optimaal
wapenen”.
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Ondersteuning van
Tegenkracht?

bedrijven heb je soms met veel
partijen te maken, leidinggevende,
HR-afdeling, management. Dan speelt
communicatie een belangrijke rol. In
sommige gevallen maak ik me hard
om een WIA-traject te voorkomen. Dan
is het mijn rol om de werkgever een
beetje ‘op te voeden’”.

“Ik krijgt prima terugkoppeling van de
Tegenkracht-coördinatoren en gebruik
dat absoluut bij mijn spreekuren. En
natuurlijk in mijn rapportages. Het
psychische proces is wel iets dat we
in de gaten moeten houden, je hebt
‘harde’ types die zich in het begin van
een sportplan helemaal richten op
het fysieke, het psychische probleem
kan dan soms veel later tevoorschijn
komen, soms wel meer dan een jaar
later”.

Belangen van werknemer en
werkgever beschermen
“Met het vorderen van de (ziekte) tijd
moet je vanuit de wet poortwachter als
arts kijken wat haalbaar is, je moet de
opties bespreekbaar maken. De focus
van de werknemer is primair gericht
op het herstellen van de kanker, later
komen de vragen die betrekking
hebben op de werkomgeving. Je
moet wel keuzes maken of iemand
überhaupt kan terugkeren, soms
schakel je een arbeidsdeskundige in,
in dat soort gevallen speelt de arbo/
bedrijfsarts een belangrijke actieve rol.
Ook in de vertaling naar de werkgever
moet je als arts sturend zijn. Bij grote
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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.

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 (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:
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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