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VOORWOORD
KLACHTEN? GA NAAR DE HUISARTS!
Voor het eerst in 30 jaar is in 2020 bij minder patiënten kanker
vastgesteld… toch slecht nieuws!
Dat er momenteel minder diagnoses
kanker worden gesteld heeft direct
te maken met de coronacrisis.
De redenen zijn divers, maar het
uitstellen van een
(huis)artsbezoek, het afschalen
van de zorg en stopzetten van het
bevolkingsonderzoek, zijn wel de
belangrijkste redenen van deze
daling. In 2020 waren er 4.000
minder diagnoses in vergelijking
met 2019. Zeker 4.000 Nederlanders
lopen als gevolg van de coronacrisis
dus rond met kanker die bij hen nog
niet gediagnotiseerd is.

Maar minder diagnoses wil niet zetten
dat de kanker er niet is en kanker
wacht niet.. Meestal betekent hoe
sneller de kanker wordt ontdekt, hoe
beter deze te behandelen is en hoe
groter de overlevingskans wordt. Een
uitgestelde diagnose kan leiden tot
grote gezondheidsschade of in het
ergste geval, dat behandeling te laat is.

• 1 op de 3 mensen met
kanker ervaart gevolgen
van de coronacrisis voor de
behandeling of nacontrole
van hun vorm van kanker.

Bron: nfk.nl

• 2 op de 10 kankerpatiënten
nemen door de coronacrisis
minder snel zelf contact op
met het ziekenhuis dan zij
normaal zouden doen.

De boodschap ‘Heb je klachten? Blijf
thuis en laat je testen’, is bij iedereen
wel overgekomen als het om Corona
gaat.

Bron: nfk.nl
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WORD DONATEUR
VAN TEGENKRACHT
OF GEEF EEN GIFT

Het is notabene voor jouw eigen
gezondheid en dat van een ander.
Maar de boodschap ‘ga met klachten
naar de (huis)arts’ wordt door angst
en twijfel vaak niet meer opgevolgd.
Dat vinden wij uiteraard een zorgelijjke
ontwikkeling.

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.

• De helft van de mensen met
kanker heeft contact gehad
met hun ziekenhuis over de
gevolgen van de coronacrisis
voor de behandeling of
nacontrole van hun vorm van
kanker.

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.

Bron: nfk.nl

Een behandeling tegen kanker moet
zo snel mogelijk gestart worden.
Daarom doen wij deze oproep om wél
naar de (huis)arts te gaan als je twijfelt
of vragen hebt over je gezondheid. Wij
willen jou vragen deze oproep ook te
delen met een ander.

Donateur worden of een gift
geven? Mail naar:
donateur@tegenkracht.nl

Stichting Tegenkracht
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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 en/of na
de behandeling van kanker. Dit doet
Tegenkracht door het opstellen en
helpen uitoefenen van een sportplan
op maat. Via giften en diverse 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

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.

2

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

3

Een eigen bijdrage van de deelnemer voor de
sportbegeleiding indien kosten bij Tegenkracht
worden gedeclareerd. Deze bedraagt €
15,00 per week. Dit bedrag wordt mede
gevraagd om deelnemers te motiveren een
actieve houding aan te nemen gedurende de
maanden dat zij het sportplan doen.
De deelnemers leveren kopieën van de
rekeningen en de overzichten en nota’s van
de zorgverzekeraar aan Tegenkracht.
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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 ermee
akkoord dat de
desbetreffende
sportarts verslag
van het uitgebreide
sportmedische
onderzoek
doorstuurt naar
Tegenkracht.
4. Je bent bereid een
eigen bijdrage te
betalen.
Aanmelden
Als je aan alle
voorwaarden voldoet
dan kun je het
aanmeldingsformulier
invullen via onze website
www.tegenkracht.nl

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, landelijk 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
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%, is dat een
enorme vooruitgang. Daarnaast geeft
onderzoek aan dat kankerpatiënten
sneller herstellen door te sporten.
Mensen die actief revalideren
zullen sneller re-integreren in het
arbeidsproces.

TEGENKRACHT IN HET
BEDRIJFSLEVEN
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 onlosmakelijk verbonden met
maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Bedrijven zijn gebaat
bij gemotiveerde, fitte werknemers.
Doelstelling is 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 3.251 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 78 sportartsen.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 13 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 1.290 sportfaciliteiten.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 67 diëtisten.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 63 psychologen.

3.251

78
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PATIËNTEN
GEHOLPEN

SPORTARTSEN

HELPDESK
SPECIALISTEN

1.290

67

63

SPORTFACILITEITEN

DIËTISTEN

PSYCHOLOGEN
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OM JE EVENWICHT TE BEWAREN,
MOET JE IN BEWEGING BLIJVEN..

Op donderdag 19 augustus
mochten we in Bilthoven, op het
prachtige terrein van Tegenkracht
en Sportzorg de deelnemers aan de
herstelreis ontvangen. De herstelreis
is een initiatief van de Nederlandse
Politie Sportbond (NPSB) met als doel:
sport en beweging voor politiecollega’s
in herstel. Vanuit Tegenkracht
ondersteunen we natuurlijk deze reis
en stellen we elk jaar onze locatie
ter beschikking voor een van de
voorbereidingsbijeenkomsten.

Onder begeleiding van Michel
Hagenbeek bereiden de deelnemers
zich voor op reis waarin sport en
ontspanning centraal staan.
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De groep deelnemers kon kiezen uit
twee sportieve activiteiten. Een aantal
deelnemers ging een stukje dribbelen
(zoals Michel het zelf noemt) in de
bosrijke omgeving met Michel en de
andere groep werd aan het werk
gezet in een core – en balanstraining
door onze coördinator en oncologisch
fitnesstrainer Eveline.

Na een kopje koffie of thee volgt een
kennismaking met Tegenkracht en een
stukje uitleg over Oncopol door onze
voorzitter Peter Smeets. Oncopol is een
speciaal revalidatieprogramma dat
wordt aangeboden aan medewerkers
van de nationale politie, bij wie
de diagnose kanker is gesteld. De
herstelreis is een prachtig initiatief voor
een bredere doelgroep, ook mentaal
of fysiek geblesseerde politiecollega’s
en de Koninklijke Marechaussee.
Dit jaar gaat de herstelreis met een
zeilschip naar Schotland.

De gedachte achter de oefeningen
was het verbeteren van balans en
evenwicht (vooral op een zeilschip
praktisch toepasbaar) Een streven,
maar ook een momentopname.
Namens Tegenkracht wensen we de
deelnemers een goed herstel toe.
Voor meer informatie over het project Oncopol, neem een kijkje op de website
www.tegenkracht.nl/oncopol.
Voor meer informatie over de herstelreis en de NPSB https://www.politiesport.nl/
3e-bijeenkomst-in-het-kader-van-de-herstelsportreis-schotland-2021/
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TASKFORCE EXERCISE
IS MEDICINE
NATIONAL CENTER
IN NEDERLAND

Bewegen als medicijn is een gedachte die past bij Tegenkracht.
Vanuit deze gedachte heeft ruim 15 jaar geleden Jelle Wolthuizen
het initiatief genomen om Tegenkracht op te richten. Want fit de
operatie en behandelingen ingaan en doorstaan is goed voor het
herstel, daar hoeven we anno 2021 niet meer over te discussiëren.
Jelle was slokdarmkankerpatiënt en daarom lag voor hem de focus
op de doelgroep kankerpatiënten. Maar de gedachte is natuurlijk
voor iedereen van toepassing, ziek of niet ziek.

Exercise is Medicine is een initiatief zonder winstoogmerk dat op
5 november 2007 is gelanceerd door het American College of Sports
Medicine en de American Medical Association

Exercise is Medicine (EIM) is een
wereldwijd gezondheidsinitiatief.
De visie is om de beoordeling en
promotie van fysieke activiteit een
standaard te maken in klinische
zorg, waarbij gezondheidszorg

wordt gekoppeld aan
wetenschappelijk
onderbouwde fysieke
activiteit voor mensen
overal en van alle
capaciteiten.

14

EIM moedigt artsen en andere zorgverleners aan om fysieke activiteit op
te nemen bij het opstellen van behandelplannen en om patiënten door te
verwijzen naar evidence-based trainingsprogramma's en
gekwalificeerde sportprofessionals. EIM is toegewijd
aan de overtuiging dat fysieke activiteit een optimale
gezondheid bevordert en een integraal onderdeel
is van de preventie en behandeling van veel
medische aandoeningen.
Wereldwijd hebben de meeste landen de
handschoen opgepakt en werken zij
aan een nationaal of regionaal EIM
center. Ook Nederland heeft dat
inmiddels gedaan in de vorm van de
Taskforce Nationaal Center Exercise
is Medicine en Tegenkracht is daar
bij betrokken als een van de diverse
partners. Vooralsnog staat het in
de kinderschoenen, maar de eerste
meetings zijn geweest en waren
zeer succesvol. Als de motivatie en de
energie die er nu ingestoken wordt
er helemaal uit gaat komen, waar
we uiteraard voor gaan, dan zal de
Taskforce een mooi impuls kunnen
geven aan Excersise is Medicine
in Nederland. Dit jaar staan er
nog twee geplande meetings
in de agenda en de invulling
van de Taskforce wordt steeds
concreter. Wellicht kunnen we
in een volgend kwartaalbericht
begin 2022 meer vertellen
over de concrete plannen en
doelstellingen van de Taskforce.
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KNALLEN NA KANKER!
Op 4 september jl. was het zover.
Na twee keer uitstellen door de
pandemie, mochten we onze
deelnemers verwelkomen voor
Knallen na kanker. Vier jaar
geleden kreeg ik zelf de diagnose
darmkanker. De grond zakte onder
mijn voeten vandaan. Gelukkig was
ik fit en ik wist zeker, ook tijdens
mijn behandeltraject van chemo,
bestraling en operaties wilde ik zo
fit mogelijk blijven. Iemand in mijn
omgeving wees mij op Tegenkracht.
Met behulp van Maartje, vond
ik een fantastische oncologisch

fysiotherapeut die mij bijstond in deze
zware periode. In de periode van
revalideren zocht zij samen met mij
de grenzen op. Dit had ik echt nodig
om verder te komen. En ja, na een
tijd kon ik zelf weer verder. Hardlopen
ging niet meer door een beschadigde
zenuw maar ik kwam terecht bij de
Budo lessen van Skill’ness Nijmegen.
Boksen, nog fitter worden en alles
eruit halen. Daar ontstond het idee
voor Knallen na kanker. Ik wilde meer
mensen met kanker, laten ervaren
hoe krachtig je kan zijn, je lichaam
weer leren vertrouwen en zo weer
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dichter bij jezelf te komen staan.
Inge, Daniëlla en Max van Skill’ness
deelden mijn enthousiasme en zetten
zich volop in. Het moest een mooie
dag worden. Nog mooier zou het
zijn als we met deze gratis, door
vrijwilligers georganiseerde ochtend,
een bedrag op konden halen voor
Stichting Tegenkracht.

Vol enthousiasme begonnen we aan
veilingen. Er werd geboden op een
concertje, een zondags ontbijtje, een
circus-workshop, etcetera. Daarna
starten we in overleg met Tegenkracht
de crowdfunding waar onverwacht
heel veel reactie op kwam. We
haalden een bedrag van 1180 euro
op! Dit hadden we nooit gedacht!
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Het was een geweldige dag met
een klein groepje, hele enthousiaste
deelnemers. Naast kwetsbare
gesprekken, her en der een traan,
hebben we ook ontzettend met
elkaar kunnen lachen. De ochtend
begon met een Budo-les van trainer
Max. Een ervaren trainer die weet
hoe je mentaal en fysiek sterk kan
worden. Met zijn enthousiasme
haal je echt het onderste uit de kan.
Daarna volgde een yoga-les waarbij
de deelnemers het contrast konden
ervaren van de explosieve budo-les

en het naar binnen keren tijdens de
yoga. Daniëlla maakte er een mooie
les van waarbij we langzaam van
kracht naar zachtheid werden geleid.
Deze combinatie budo-yoga werd als
heel prettig ervaren. Na een heerlijke
lunch in goed gezelschap van de
zon konden we maar één conclusie
trekken: het was een fantastische
ochtend in een hele fijne, ontspannen
en ongedwongen sfeer. Bijzonder om
met een clubje mensen die elkaar niet
kennen, zo’n verbondenheid te voelen.
Voor herhaling vatbaar!
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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
richten
wenden
wij ons
wij speciaal
ons
speciaal
tot
de oud-deelnemers
tot de oud-deelnemers
die actief zijn in
die actief
het
arbeidsproces.
zijn in het Wij
arbeidsproces.
zoeken namelijk
Wij zoeken namelijk
werkgevers
die zich willen
werkgevers
aansluiten
diede
bij
zich
bestaande
willen aansluiten
reeks bedrijven
bij de
bestaande
zoals
Pon, PepsiCo,
reeks bedrijven
de nationale
zoals Pon,
PepsiCo,
politie,
Accenture,
Delta Lloyd,
ENECO,
Countus
UWVenen
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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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!
Coördinatoren deelnemers
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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