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Peter Smeets

VOORWOORD

NA DE PANDEMIE….
Eind juni ging nagenoeg alles weer
‘back-to-normal’. We waren inmiddels
ervaren geraakt met mondkapjes,
afstand houden en gesloten
sportscholen, en hadden met allerlei
inventieve oplossingen gezocht naar
nieuwe wegen. Complimenten aan al
onze partners, de verpleegkundigen,
artsen, fysio’s, sportbegeleiders,
diëtisten, psychologen en consulenten.
Zij hebben al die moeilijke maanden
gezocht naar alternatieven en
bleven op inspiratievolle manier
betrokken bij de herstelprocessen
van onze Tegenkracht-deelnemers.
Nou maar hopen dat er geen ‘tig’varianten de kop opsteken in de
komende maanden die zaken weer
achteruitwerpen.

Opmerkelijk nieuws kwam tot ons
eind juni: het Radboudumc bracht
een bericht naar buiten onder de kop:
“Eerst fit, dan pas opereren”. De media
pakten dit bericht verrassend groot
op, NOS, kranten WNL, noem ze maar
op. Alsof de crucs van de boodschap
een fenomenale ontdekking is. Wat
was dat bericht? ‘Het Radboud gaat
de komende twee jaar werken aan ‘op
maat gesneden fitheidsplannen. Uit
een proef met darmkankerpatiënten is
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WORD DONATEUR
VAN TEGENKRACHT
OF GEEF EEN GIFT

gebleken dat fittere patiënten minder
complicaties krijgen, en gemiddeld
twee dagen korter in het ziekenhuis
hoeven te liggen’. ‘Fit4Surgery’programmabedenker is oncologisch
chirurg Baukje van den Heuvel van het
Radboud, zij maakte de ervaring met
darmkankerpatiënten breder naar in
principe alle ziekenhuispatiënten.

Naast het opzetten of initiëren
van een actie 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.

Ervaren Tegenkrachters hebben de
wenkbrauwen gefronst, was of is
dit nou echt een doorbraak? Is het
common sense (logisch toch?) of moet
er wetenschappelijke bewijsvoering
voor zijn om in te schatten dat een
fitter iemand die let op lichamelijk
conditie, voeding e.d. sneller en
beter herstelt? Vanaf 2006 zien
wij de resultaten van een gezond
leefpatroon, en het rendement dat het
heeft voor kankerpatiënten. Meer dan
3.000 Sportplan-deelnemers doen
of hebben sinds 2006 gedaan wat
Fit4Surgery anno 2021 naar buiten
brengt.

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.

‘Kwestie van logisch nadenken’, zou
een beroemde voetballer hierover
hebben gezegd.
Peter Smeets
Voorzitter

Donateur worden of een gift
geven? Mail naar:
donateur@tegenkracht.nl
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O R G A N I S AT I E
TEGENKRACHT
Initiatiefnemer & oprichter
Jelle Wolthuizen †

Ambassadeurs
Kenny van Hummel
Fausto Marreiros

Deelnemers Coördinators
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Eveline van Dooren

Bestuur
Voorzitter

Peter Smeets

Secretaris

Els van Dam

Penningmeester

Marcel Glaser

Marketing & Communicatie

Jeroen Ranzijn
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STICHTING
TEGENKRACHT

Onderzoek geeft bovendien aan dat
kankerpatiënten die sporten sneller
herstellen en sneller re-integreren in
het arbeidsproces. Daarnaast wordt
de fysieke en mentale weerbaarheid
vergroot en kan het de kwaliteit van
leven in die zware periode positief
beïnvloeden.

WAT BIEDT EN DOET
TEGENKRACHT

Sportplan op maat
Het sportplan op maat is een
sportmedisch begeleidingstraject
van zes maanden. Tegenkracht gaat
daarbij uit van de sportwens van de
deelnemer. Het sportadvies hangt af
van wat de deelnemer wil én kan.

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

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

Waarom kanker en sport?
Sporten tijdens verschillende fasen
van kanker kan een positieve bijdrage
leveren aan de voorbereiding
op en verwerking van operaties,
chemotherapie en bestraling.
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DE KOSTEN BESTAAN UIT DE
VOLGENDE ONDERDELEN:

1
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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
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

Afspraak met sportarts of
oncologie fysiotherapeut

Aan de slag
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
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.

STAP 3

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 %. Jaarlijks komen er bijna 120.000
nieuwe kankerpatiënten bij. 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
(vrijwillig)
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

De helpdesk van
Tegenkracht is een
groep oncologie- en
sportspecialisten die
vanuit verschillende
invalshoeken
complexe vragen over
de sportmedische
begeleiding van
oncologiepatiënten
kunnen beantwoorden.
De helpdesk is
opgezet om vragen
te beantwoorden die
Tegenkracht krijgt van
sportbegeleiders die de
Tegenkracht deelnemers
begeleiden en vragen
van de deelnemers zelf
die aan het sporten zijn.

Dr. Simon Goedegebuure
Sportarts, Sportartsengroep Locatie Amsterdam, OLVG, locatie West

Dr. 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

Mascha van Buiten
Oncologieverpleegkundige & AYA consulent bij Amsterdam UMC Locatie
AMC & personal trainer bij vanBuitenSport

Drs. Liesbeth Stolk
Zelfstandig bedrijfsarts en bedrijfsarts consulent oncologie bij Stolk
Medisch Advies, regio Rotterdam
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TEGENKRACHT! DE AANTALLEN
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 3.156 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 78 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 1.272 sportfaciliteiten verdeeld over heel
Nederland.
- Tegenkracht werkt met 67 diëtisten verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht werkt met 68 psychologen verdeeld over heel Nederland.

3.156

78
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PATIËNTEN
GEHOLPEN

SPORTARTSEN

HELPDESK
SPECIALISTEN

1.272

67

68

SPORTFACILITEITEN

DIËTISTEN

PSYCHOLOGEN

11

DE MEERWAARDE VAN
REGIONALE ONCOLOGIENETWERKEN

In Nederland zijn we continu bezig met
het verbeteren van de organisatie van
de zorg. Dit speelt zich niet alleen af
op landelijk niveau, maar ook steeds
meer op regionaal niveau.

niet weet wat een andere hulpverlener
kan betekenen of wat de nieuwste
inzichten zijn op het gebied van
oncologische zorg.
Een regionaal netwerk brengt kennis
en ervaring bij elkaar, ook voor
de naastenzorg. Het is een brug
tussen gespecialiseerde zorg in het
ziekenhuis en professionele zorg in de
buurt. In een oncologisch netwerk zijn
fysiotherapeuten, huidtherapeuten,
ergotherapeuten, diëtisten,
logopedisten, thuiszorgorganisaties,
psychologen, maatschappelijk
werkers, geestelijk verzorgers en
andere gespecialiseerde hulpverleners
met elkaar verbonden. De absolute
meerwaarde is dat de zorgverleners
elkaar kennen en op de hoogte zijn
van elkaars aanpak. Door de korte
lijnen kan je de behandelingen snel en
goed op elkaar afstemmen. Daarnaast
worden de laatste ontwikkelingen
besproken en komen er onderwerpen

Een netwerk is één geheel waarin
mensen met elkaar verbonden zijn.
In Nederland zijn er steeds meer
regionale oncologie-netwerken.
De bedoeling van deze netwerken,
waarin verschillende hulpverleners de
krachten bundelen, is vooral gericht op
het aanbieden van passende zorg en
aandacht in de regio.
Passende zorg kan je enkel bieden
wanneer je luistert naar de wensen
en behoeftes van mensen. Het
zorgaanbod wordt breder, maar
de behandelingen kunnen steeds
specifieker worden toegesneden
op de behoeftes van de patiënt. Dat
brengt een valkuil met zich mee,
waarbij je als zorgprofessional soms
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aan bod, die voor bepaalde
doelgroepen vaak onderbelicht
worden. Zo zijn er de afgelopen jaren
diverse stappen gezet op het gebied
van dieetvoeding. Een uitgelezen kans
om alle deskundigheid te verzamelen
en van elkaar te leren. Voor voetzorg
kan je terecht bij een oncologisch
voetverzorger, met overgangsklachten
zijn er gespecialiseerde
overgangsconsulenten en palliatieve
zorg moet bespreekbaar zijn bij
iedereen die betrokken is.
De regionale oncologie-netwerken
hebben een grote meerwaarde,
waarbij we moeten oppassen dat de
korte lijntjes, ook korte lijntjes blijven.
De kracht van nabijheid is voor
iemand met kanker zeer de moeite
waard. Geen lange afstanden meer
afleggen voor specialisatie dicht bij
huis. Een goede ontwikkeling, die wij
natuurlijk blijven volgen en waar we
gebruik van maken.
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DE MINITOUR
CHALLENGE 2021

Sinds jaar en dag organiseert Stichting
Tegenkracht in het voorjaar de
Minitour; een sportieve en gezellige
week in het Drôme gebied in Frankrijk,
waar de deelnemers dagelijks een
uitdagende route fietsen. Niet alleen
voor de gezelligheid, maar ook om
geld in te zamelen voor Tegenkracht.
Nadat de editie 2020 al niet kon
doorgaan wegens COVID moesten we
dit jaar helaas wederom concluderen
dat het niet mogelijk was de Minitour
in oorspronkelijke vorm door te laten
gaan.

Elke dag kregen de deelnemers vanuit
de organisatie een opdracht voor een
specifieke vorm. Denk aan een T van
Tegenkracht (even makkelijk inkomen),
een kroon i.v.m. Koningsdag, een
zadel en een bokaal. De route konden
de deelnemers zelf uitwerken en
maken, dat is de challenge. Dit kon
dan ook gewoon geheel coronaproof
in een omgeving naar keuze.
Dagelijks konden de deelnemers
punten verdienen voor onder andere
originaliteit en creativiteit van de route
en de uitvoering ervan.

Het bloed kruipt echter waar het
niet gaan kan, vandaar dat we een
“Corona Editie” hebben bedacht in de
vorm van de Minitour Challenge!
DE CHALLENGE:
We hebben de deelnemers aan de
challenge uitgedaagd om in de week
van maandag 26 april t/m zaterdag 1
mei de mooiste “vormen” te fietsen, te
(hard)lopen, te skaten of te zwemmen.
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De deelnemers hielden hun
routes en prestaties bij via Strava,
waardoor alle deelnemers van
elkaar konden zien wat men die
dag van de challenge gemaakt had.
Elke avond vond er via Teams
online een bijeenkomst plaats
waarbij we de dag bespraken,
belevenissen konden delen én
de dagpunten uitgereikt werden.
Ondanks dat we niet ‘live’ bij
elkaar konden zijn hebben we
door de Stava groepspagina en de
dagelijkse online bijeenkomsten
een mooie vorm van gezelligheid en
verbondenheid ervaren.

Het doel van de jaarlijkse Minitour
is niet alleen om op een sportieve
en gezellige manier met elkaar in
verbinding te komen, maar ook om
geld in te zamelen voor Tegenkracht.
Met dit geld kan Tegenkracht nog
meer kankerpatiënten helpen een
sport- of beweegplan op maat te
realiseren. Ook tijdens de Minitour
Challenge hebben de deelnemers
weer enorm hun best gedaan en zich
laten sponsoren voor hun prestaties.
Hiermee hebben zij ruim €5.000,weten op te halen voor Tegenkracht!
We zijn iedereen enorm dankbaar voor
hun deelname, inzet en steun!
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AUSNUTRIA SCHENKT STICHTING TEGENKRACHT 1.500 EURO

Olga Appelo, werkneemster bij
Ausnutria, heeft daar stichting
Tegenkracht aangedragen
voor het sponsor- en
donatatiebeleid. Olga heeft
het sportplan Tegenkracht
doorlopen en weet dus als
geen ander wat we doen.
Haar verzoek is aangenomen
en daarmee komt er een
donatie van €1.500,- richting
Tegenkracht. Daarnaast komt
er een uitgebreid artikel in
het magazine Melk wat naar
alle werknemers gaat van
Ausnutria.
Een fantastische bijdrage en
publicatie waar Tegenkracht
weer meer kankerpatiënten
mee kan helpen aan een
sportplan op maat. Tegenkracht
bedankt Ausnutria voor de
bijdrage en uiteraard Olga voor
het nemen van het initiatief om
Tegenkracht voor te dragen.
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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.

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

Wij willen u vragen mee te denken
hoe we meer werkgevers ‘aan boord’
kunnen krijgen, en dat begint meestal
het meest gemakkelijk in de eigen
werkomgeving.
Als u een ‘opening’ weet te maken
bij uw werkgever, heel graag.
Waar nodig komen wij het verhaal
toelichten. Mail of bel ons gerust.
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‘MENSEN
WEER
OPLAPPEN’

ERVARINGSVERHAAL

JOOP KASTEEL
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Joop Kasteel (1964) is een imposante
verschijning, sportief gebouwd, zo’n
110 kilo. Klopt ook wel, want Joop is
voormalig wereldkampioen MMA
freefight (mixed martial arts, een
combinatie van worstelen, boxen,
kickboksen, judo, karate). Tien jaar na
het behalen van die titel werd in 2015
MDS (myelodysplasie, het verstoort
de aanmaak van bloedcellen) bij
hem gediagnostiseerd, de eerste
kankercellen werden in mei 2017
gevonden.

een met een groot vechtershart. “Ik
had het gevoel dat ik een tweede
kans kreeg, en die wilde ik ten volle
benutten. Veel gesprekken met artsen
gehad in het AMC, met de specialisten
en voedingsdeskundigen. Sport en
voeding waren voor mij bekend terrein,
maar de combinatie voeding en kanker
was nieuw, daar heeft het AMC zeer bij
geholpen. Die periode heeft mij ook wel
geïnspireerd iets met mijn ervaringen
te doen. Ik was vanaf het begin
strijdlustig, ben blijven werken aan mijn
conditie en heb heel erg veel gelet op
mijn voeding. Ik ben misschien geen
groot talent, maar ik kan wel heel hard
werken, ik ben zeer gedisciplineerd in
mijn eet- en drinkgewoonten, dat heeft
mij zeker geholpen naar het punt waar
ik nu ben. In die periode heb ik elke
dag een dagboekpagina geschreven
over hoe het allemaal verliep”.

Direct na de diagnose pakte Joop de
handschoen op: het voedingspatroon
werd rigoureus omgegooid, totaal
geen suikers meer, en ook andere
aanpassingen (lees beperkingen)
werden doorgevoerd. Natuurlijk:
hij was al gewend te leven als een
topsporter, had een zeer goede
conditie, allemaal voordelen als je de
zware behandelingen in gaat.

OPENHARTOPERATIE
Het bleef voor Joop Kasteel helaas
niet bij MDS, de lichamelijke ellende
was nog niet helemaal achter de
rug. Niet zo lang geleden werd een
probleem aan het hart geconstateerd.
Een ‘open-hart-operatie’ is inmiddels
drie maanden geleden gedaan.
Door deze laatste ervaring kan Joop
uit eerste hand oordelen over het
verschil tussen kankerrevalidatie en
hartrevalidatie.

CHEMO’S EN
STAMCELTRANSPLANTATIE
Er volgen drie maanden van chemo’s
en een stamceltransplantatie in
november. Joop: “in de periode van
begin november tot begin december
was ik echt volledig naar de vaantjes,
dat was zò heftig”. De reus van 115 tot
120 kilo was inmiddels gereduceerd
naar iemand van 95 kilo. Maar wel
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“Je krijgt na een hartoperatie
meteen een fysio, je gaat direct
aan de slag. Bij kanker is dat een
onderontwikkeld gebied. Er is nog
zo veel onbekendheid over het nut
en rendement van sporten. Ook al
was dat in het AMC nog redelijk
voor elkaar. Kennis over revalidatie
van kanker staat m.i. nog in de
kinderschoenen. Het was voor mij
wel de prikkel om er iets mee te gaan
doen vanuit mijn sportachtergrond.
Ik heb contact gezocht met Michel
Meijers van Start2Move, heb de
opleiding fitnesstrainer oncologie
gedaan in 2019. Wat ik daar geleerd
heb, breng ik nu in de praktijk. Met
mijn sport- en kankerachtergrond
kan ik mensen heel veel vanuit ‘eigen
bevinding’ adviseren. In het begin
van zo’n traject is het best veel praten
en in het begin mondjesmaat fysiek
bezig zijn. Altijd wel in beweging,
wandelen kan een goede start zijn in
het begin”.

OVER ZIJN BOEK ‘LEEUWENHART’
“Het is niet een vechtsportboek,
hoewel ik door-en-door vechtsporter
ben. Ik wilde op de daken staan, en
naar medepatiënten schreeuwen:
ga knokken, alternatief is om als een
dood vogeltje thuis te gaan zitten.
Ga wandelen, desnoods beginnen
met 100 meter, en 95 meter als je in
een chemoperiode zit, en 105 als die
chemo klaar is. Ja, je kunt verliezen
van kanker, maar ik wil altijd het
gevoel hebben dat ik er alles aan
gedaan heb. Ik heb wedstrijden
verloren, maar nooit omdat ik er niet
maximaal aan gewerkt heb. Ik geef
niet op, maar ‘ik kan niet verder’ kan
ook een conclusie zijn”.

NA DE PERIODE IN HET AMC
“Ik heb het personeel van het AMC
waar ik mee te maken had een clinic
kickboksen aangeboden, dat was zo
gaaf om te doen. Op een locatie in
Amersfoort kwamen we bij elkaar,
verpleegkundigen, specialisten, mooi
om iets terug te kunnen doen voor al
die lieve en attente mensen”.
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15 JAAR TEGENKRACHT
Van Jelle Wolthuizen op de hometrainer naast
zijn bed in het ziekenhuis tot ‘Mijn Tegenkracht’
Tegenkracht bestaat inmiddels 15 jaar. We kijken terug op mooie resultaten die
we geboekt hebben en op een aantal mooie hoogtepunten door de jaren heen,
maar ook enkele tegenslagen. 15 jaar is een mooie ‘leeftijd’ voor de stichting
die we nu zijn en we hebben inmiddels ruim 3000 kankerpatiënten kunnen
helpen aan een sportplan op maat. We zijn echter nog lang niet klaar en willen
graag nog veel meer kankerpatiënten blijven helpen en de boodschap blijven
uitdragen dat ‘Sport en Bewegen’ een positieve bijdrage kan leveren tijdens én na
behandeling van kanker.
HOE EN WAAROM ZIJN WE GESTART?
Jelle Wolthuizen werd op 22 maart
2005 geconfronteerd met de
ziekte slokdarmkanker en wilde
tijdens zijn verblijf in het Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis graag in
beweging blijven. Hij fietste daarvoor
graag en veel. Dus regelde een

vriendin samen met de fysiotherapeut
een fietsergometer naast zijn bed
om op te trainen. Hij motiveerde zijn
medepatiënten op de afdeling dit
ook te proberen. Met belangstelling
werd dit gadegeslagen, want niet
eerder had men dit gezien of bedacht.
Zelf vond hij dit cruciaal voor zijn
behandeling en herstel en hij begreep
niet dat dit niet geadviseerd werd.
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Dat moest veranderen vond hij en
begon met een plan om hier iets aan
te doen. Zijn radioloog dr. Jansen van
het AvL, die hij hierover informeerde,
ondersteunde dit initiatief en bracht
hem in contact met mij. Ik was een
andere patiënt van hem die eerder
ook door bewegen na behandeling
van borstkanker snel hersteld was.
Meedenken met dit plan deed ik
graag en met mijn ervaring in de
sport- en onderwijssector kon ik
bovendien een goede bijdrage leveren
en nam zitting in de adviesraad.
Jelle ging voortvarend te werk, wist
diverse personen en instanties te
enthousiasmeren voor dit initiatief en
op 4 november 2005 was stichting
Tegenkracht een feit.

afgestudeerd als HBO-sportmanager,
werd aangesteld en een adviesraad
samengesteld.
Een mooi resultaat door vooral de
strijdlust van Jelle Wolthuizen. Zijn
strijd tegen kanker moest hij te
snel opnieuw aangaan omdat er
uitzaaiingen gevonden werden in
botten, longen en lever. Dit oneerlijke
gevecht kon hij helaas niet winnen
en hij overleed op 11 juni 2006. Jelle
heeft veel tegenkracht gegeven, maar
ook achtergelaten. Alle betrokkenen
beseften dat we verder moesten gaan
met Tegenkracht om het plan verder
uit te voeren.

PIONIEREN IN DE EERSTE JAREN
Voor de uitvoering van de plannen
was echter meer nodig. Een
organisatiecomité vormde zich,
subsidies van o.a. KWF, het VSB-fonds
en de Johan Cruyff Foundation werden
toegekend en maakte het mogelijk om
echt van start te gaan met de plannen
van ‘Tegenkracht’, stichting Kanker &
Sport. Bij de conciërge van het oude
‘Wibauthuis’ van de HvA aan de
Wibautstraat, dat bij Jelle om de hoek
afgebroken zou worden, regelde hij
een tijdelijke gratis kantoorruimte. Een
bestuur werd geformeerd, coördinator
Matijs Jansen, ruim een jaar

Ondanks het wegvallen van Jelle,
krijgt Tegenkracht toch meer structuur
en we starten een eerste pilot in
samenwerking met het NKI – AvL. De
eerste 18 kankerpatiënten melden zich
voor een sportplan op maat. Dit is waar
we het voor doen! Eind 2007 kijken we
terug op een mooi resultaat.
In de regio’s Zwolle en Amsterdam
start de uitbreiding van deelnemers, de
woonlocaties van enerzijds zowel de
coördinator als enkele bestuursleden
en anderzijds het kantoor en enkele
leden van de adviesraad.
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Sportarts Jessica Gal, tevens lid
van de adviesraad, ontwikkelde
een intakeprocedure met
belastbaarheidstest waarmee de
deelnemers verantwoord aan de
slag konden. Begeleiding werd lokaal
geregeld bij sportbegeleiders en
fysiotherapeuten met enige ervaring in
het begeleiden van sporters bij herstel
na ziekte. De coördinator had gelukkig
al een sportief netwerk en breidde dat
snel uit. De groei ging geleidelijk maar
gestaag en de professionaliteit nam
toe.

Maar ook kwamen er relevante
onderzoeksresultaten en daarmee
ook meer expertise in het werkveld,
waaronder de opleiding Oncologie
Fysiotherapie. Jaren later kwam daar
nog een opleiding Fitness Trainer
Oncologie bij. Ontwikkelingen waar
Tegenkracht erg blij mee is en laten
zien dat de gedachten van Jelle nog
niet zo gek waren in die tijd.
Inmiddels ontstond een landelijk
netwerk van sportartsen die met
hetzelfde intakeformulier de
belastbaarheidstesten uitvoerden.

LANDELIJKE DOORSTART

Onderzoek naar de effecten van
de sportplannen op maat werden
uitgevoerd. Sportbegeleiders en
fysiotherapeuten wisselden ervaringen
uit en kennis werd gedeeld.
Tegenkracht groeide, maar was voor
de financiën geheel afhankelijk van
sponsoracties en donaties.
De opstartsubsidie was na drie
jaar ten einde en door middel
van sportieve acties werd geld
‘opgehaald’ voor de stichting.
Oud-deelnemers stelden zich vaak

Het netwerk van begeleiders breidde
zich geleidelijk aan uit over heel
Nederland en professionaliseerde
steeds meer. De aanmeldingen van
deelnemers voor een sportplan op
maat kwamen inmiddels uit het hele
land. Vanuit de medische wereld
kwam er ook steeds meer aandacht
en steun voor sport en bewegen en
patiënten werden vaker geadviseerd
om actief te worden of te blijven.

23

een sportief doel om tijdens hun
herstel naar toe te werken. De Mont
Ventoux op fietsen of de Alp d’Huez
beklimmen werd vaak ondernomen
met daaraan gekoppeld een
sponsoractie voor Tegenkracht.
Ook als stichting organiseerden wij
sponsoracties waarvan de jaarlijks
terugkerende ‘Minitour de France’
(sinds 2010) en de ‘City Swim Zwolle’
(sinds 2014) de bekendste zijn.

een standaardonderdeel zou
moeten zijn van het behandelplan.
Elke oncologiepatiënt moet weten
hoe belangrijk het is zo fit mogelijk
de behandelingen in te gaan, om
deze goed te kunnen doorstaan
en van te kunnen herstellen.
Tegenkracht is van mening dat het
ook opgenomen moeten worden
in de basiszorgdekking van de
zorgverzekering. In de eerste jaren
heeft Tegenkracht ook veel gesprekken
gehad met diverse zorgverzekeraars.
De gesprekken waren altijd goed
en veelbelovend, maar echt goed
geregeld is dit helaas nog altijd niet
voor de oncologiepatiënten. Het was
en is een langlopend proces, maar we
houden vol.

Als organisatie kwamen we in
een andere fase van ontwikkeling.
Betrokken bestuurders van het eerste
uur gaven het stokje over aan nieuwe
leden die met frisse energie aan de
slag gingen. Nieuw elan met nieuwe
initiatieven leverde groei en resultaat,
maar we kregen ook tegenslagen. Te
vroeg moesten we afscheid nemen
van onze voorzitter Harry Bijl die de
strijd met kanker niet overleefde.
Verslagenheid door opnieuw een
verlies veroorzaakte even minder
tegenkracht, maar de wil om door te
zetten won het want we waren nog
niet klaar met Tegenkracht.

B2B PLAN
Onderzoek had inmiddels uitgewezen
dat deelnemers aan het sportplan op
maat gemiddeld 2-3 maanden eerder
weer aan het werk konden gaan na
hun ziekte en herstel. Zo ontstond
het idee om bedrijven te benaderen
of zij het sportplan op maat wilden
faciliteren voor hun medewerkers. Met
de invalshoek om met Tegenkracht
niet geheel afhankelijk te zijn van de
giften en donaties en het te moeten
wachten op de zorgverzekeraars.

ZORGVERZEKERAARS
Vanaf de oprichting heeft Tegenkracht
de wens en eigenlijk noodzaak
uitgesproken dat de fysieke revalidatie
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PON was het eerste bedrijf dat
onze aanpak omarmde om
werknemers met kanker door te
verwijzen naar Tegenkracht voor
het sportplan op maat. Later dat
jaar kwam de samenwerking
tot stand met de Landelijke
politie, waar het project Oncopol
is gestart. In dit project wordt
elke politiemedewerker met
kanker doorverwezen naar
Tegenkracht. Niet alleen voor
de fysieke revalidatie, maar er
is daarin ook aandacht voor
het psychosociale aspect,
werkhervatting en diëtiek. Met
beide bedrijven hebben we nog
steeds een samenwerking en
inmiddels faciliteren nog ca.
15 bedrijven het sportplan op
maat voor hun medewerkers.
Daarmee is ook de financiële
positie van onze stichting
stabieler geworden.

TOEKOMST
De resultaten van o.a. het Oncopolproject met de landelijke politie heeft ons
aangezet om het sportplan Tegenkracht
verder uit te gaan breiden. Niet alleen
de focus op de fysieke revalidatie,
maar ook meer aandacht voor de
mentale interventiemogelijkheden en
de diëtiek. In een snel tempo hebben
we de afgelopen jaren ook in deze
interventiemogelijkheden een goed
landelijk netwerk op weten te bouwen,
dat nog altijd groeiende is. Ook in
de toekomst gaat Tegenkracht nog
heel veel bedrijven benaderen om
mee samen te werken. En uiteraard
blijven we ons, als het gaat om
fit de behandeltijd doorkomen en
herstel, ook inzetten voor een juiste
zorgverzekeraarsvergoeding voor de
oncologiepatiënten. En we gaan nog
heel veel oncologie patiënten helpen
met onze dienstverlening.
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‘MIJN TEGENKRACHT’

te delen in de vorm van een boek.
Met dit boek zoemen we in op de
resultaten, de ervaringen en de doelen
om meer publiciteit te generen. Want
doelen hebben we nog steeds en
‘tegenkracht’ zullen we blijven geven.

Naast onze eigen ervaring
en ontwikkeling hebben onze
samenwerkingspartners en betrokken
specialisten en deelnemers ook
hun ervaringen. Ervaringen die wij
aanhoren, maar ook graag willen
delen. Na 15 jaar vonden we het
tijd om deze ‘kennis en ervaringen’

Els van Dam
bestuurslid Tegenkracht en
ervaringsdeskundige
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MIJOU BLIJMAKERS
HEEFT WEDEROM EEN
FANTASTISCHE BIJDRAGE
VOOR TEGENKRACHT

€ 3.448,60

“Omdat geven leuker is dan krijgen” stond er als titel in het
2e kwartaalbericht van 2019. En daar is MIJOU dan ook erg goed in,
want jaarlijks doneren zij een mooi bedrag aan stichting Tegenkracht.
Dit jaar is het resultaat 3448,60 EURO. Wederom een geweldig
donatie waar Tegenkracht weer meer kankerpatiënten mee kan
helpen aan een sportplan op maat.
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…

WILT U TEGENKRACHT OOK
STEUNEN 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 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.

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. MIJOU is
dankbaar en trots dat ze dit met elkaar
mogelijk kunnen maken.

MEER INFORMATIE
Meer weten over MIJOU? Kijk op
www.mijou.nl of neem contact op door
te mailen naar info@mijou.nl.
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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
Eveline van Dooren
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)
06-18566588 (Eveline van Dooren)
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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