Ervaringsverhaal Roeland Luijendijk

TWEE RONDJES OVER
DE GANG LOPEN WAS
MINIMUMDOEL

Kwartaalbericht 2
2021, jaargang 13

INHOUD

Voorwoord
Jeroen Ranzijn

2

Oud-deelnemers
U kunt ons helpen

Organisatie
Tegenkracht

4

Tegenkracht op de ‘preferred supplier’ lijst van
arbodiensten Prevermo en Robidus
22
Samenwerking voor positieve resultaten

Stichting Tegenkracht
Wat biedt en doet Tegenkracht

5

Tegenkracht in het bedrijfsleven
Goed werkgeverschap

8

Helpdesk Tegenkracht
Voor vragen vanuit het werkveld

10

Tegenkracht!
De aantallen

11

Veel belangstelling voor ‘mijn tegenkracht’
Boek 15-jarige bestaan Tegenkracht

12

Exercise is Medicine
A global health initiative

14

Colofon

Ervaringsverhaal Roeland Luijendijk
16
Twee rondjes over de gang lopen was minimumdoel

1

21

24

VOORWOORD

LANDELIJKE AANDACHT
Grote landelijke media pakken ons
verhaal op en publiceren erover. Het
was bijzonder om drie pagina’s (De
Volkskrant) en één hele pagina in de
Telegraaf over Tegenkracht en onze
aanpak te lezen. De kranten pakten
groot uit en berichten enthousiast
over de resultaten die we boeken.
Beide kranten interviewen jonge
oud-deelnemers die enthousiast
vertellen wat Tegenkracht hun
gebracht heeft!

JEROEN RANZIJN

Herkent u dit?: dat je ervan schrikt hoe
snel de tijd soms gaat. Het jaar 2021 is
alweer ruim drie maanden oud!. Wat
gaat het snel, ondanks dat we door de
Corona-crisis veelvuldig thuiszitten en
er minder op uit trekken. Hoe komt het
dan wel?

De artikelen in deze landelijke
dagbladen zorgen voor een
toenemende belangstelling voor
onze stichting. Dit merken we aan
het toenemend aantal bezoekers
aan de website, maar ook aan het
aantal boekbestellingen. Het meest
in het oog springt het aantal nieuwe
aanmeldingen voor het sportplan.
Het aantal is na deze publicaties flink
gestegen. Na een relatieve rustige
periode door Corona, moesten we
onze schouders eronder zetten. Onze
coördinatoren handelen gelukkig
zoals immer op professionele wijze
alle aanmeldingen kundig en naar
volle tevredenheid af. Deze stroom
aan nieuwe deelnemers is inmiddels
met het sportplan begonnen. Het
grote voordeel is dat Tegenkracht een
landelijk dekkend netwerk heeft en

Voor Tegenkracht en iedereen die
betrokken is bij de stichting, waren
de afgelopen maanden dynamisch.
Begin dit jaar kwam het boek ‘mijn
tegenkracht’ uit. Een langgekoesterde
wens van de stichting om de
ervaringen van deelnemers aan het
sportplan op te tekenen. En dat niet
alleen, het boek laat ook diverse
behandelaars aan het woord.
Samen met de zeer bruikbare en
actuele achtergrondinformatie
is ‘mijn tegenkracht’ een boek
dat kankerpatiënten helpt ‘de
weg te vinden’ tijdens én na hun
behandelingen in het ziekenhuis.
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Jeroen Ranzijn

dat we iedereen in Nederland kunnen
ondersteunen in zijn/haar eigen regio.
Het is natuurlijk een mooi gegeven
dat we door de belangstelling meer
mensen kunnen laten profiteren
van het sportprogramma. Het is dé
doelstelling van Tegenkracht. Als
Tegenkracht hebben we natuurlijk op
de extra aanloop gehoopt, maar je
moet dat altijd maar afwachten of het
ook gebeurt.
De komende periode willen we
Tegenkracht actief verder onder
de aandacht brengen. Betere
naamsbekendheid zorgt ervoor
dat meer mensen en organisaties
Tegenkracht weten te vinden.

Deze acties om de naamsbekendheid
van Tegenkracht te vergroten zijn al
uitgewerkt en zullen we met dezelfde
energie als het boek de komende
periode in gang zetten.
Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat
een aantal mooie evenementen die
verder in het jaar gepland zijn, weer
door kunnen gaan. De silverlegrally
in Wolvega is zo een evenement
waar Tegenkracht het hoofddoel is.
We zijn inmiddels ook alweer met de
City Swim Zwolle in overleg voor een
volgende editie met Tegenkracht als
het goede doel.

BELANGRIJKE ROL
ZORGPROFESSIONALS
Juist zorgprofessionals als
bedrijfsartsen en oncologen spelen
voor ons een belangrijke rol. Zij spreken
in een vroeg stadium kankerpatiënten
en kunnen aangeven wat Tegenkracht
voor hen kan betekenen: niet alleen de
betere kwaliteit van leven, maar ook de
betere verwerking van de oncologische
behandelingen en het snellere herstel
en terugkeer naar maatschappij en
werk zijn aantoonbare voordelen van
het sportplan.

Wat dat betreft staat ons een mooie
drukke periode te wachten en zal de
eerste helft van 2021 waarschijnlijk zo
om zijn!
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:
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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 3072 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 77 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 12 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 1259 sportfaciliteiten verdeeld over heel
Nederland.
- Tegenkracht werkt met 65 diëtisten verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht werkt met 64 psychologen verdeeld over heel Nederland.

3072

77
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PATIËNTEN
GEHOLPEN

SPORTARTSEN

HELPDESK
SPECIALISTEN

1259

65

64

SPORTFACILITEITEN

DIËTISTEN

PSYCHOLOGEN
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VEEL BELANGSTELLING VOOR ‘MIJN TEGENKRACHT’
Op 17 januari jl. kwam ‘mijn
tegenkracht’ uit. Het boek bevat niet
alleen indringende interviews met
(ex) kankerpatiënten die het sportplan
Tegenkracht hebben gevolgd. Het
boek dat naar aanleiding van het
15-jarige bestaan van Tegenkracht
is geschreven, bevat ook verhalen
van werkgevers en zorgprofessionals
die hun inzichten over kanker en
bewegen met de lezer delen. De
achtergrondinformatie over o.a.
specifieke zorg voor jongvolwassenen
met kanker, psychologische zorg,
complementaire zorg én over werken
én kanker maken van het boek
compleet. Het boek is daarom tevens
een gids voor mensen die zich willen
oriënteren wat voor mogelijkheden er
zijn.

Een veelgehoorde reactie is dat het
boek niet alleen zeer toegankelijk is
maar dat het ook patiënten die zich
willen oriënteren een goed inzicht geeft.
Op social media als LinkedIn en
Facebook geven deelnemers,
werkgevers, wetenschappers en
zorgprofessionals in korte filmpjes aan
hoe positief ze zijn over de aanpak van
Tegenkracht. Die berichten worden tot
ons genoegen veelvuldig gedeeld.

De belangstelling voor het boek
met 121 pagina’s interviews
en achtergrondinformatie is
verheugend te noemen. Niet alleen
oud-deelnemers bestellen het boek,
maar ook zorgprofessionals en
organisaties als Oncopol (politie) en
Pon hebben het boek besteld.

We zijn nog niet toe aan een tweede
druk, maar we zijn echt blij met de
belangstelling die uit alle hoeken komt
en heel breed is. Het boek is via de
website van Tegenkracht te bestellen.
(www.tegenkracht.nl)

Daarnaast ontvangen we veel positieve
reacties van mensen uit de oncologie
en het bedrijfsleven.
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WORD DONATEUR VAN TEGENKRACHT
OF GEEF EEN GIFT

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.
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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EXERCISE IS
MEDICINE
Vanuit de Verenigde Staten komen al aardig wat jaren initiatieven
rond het nut van sport en bewegen. Niet alleen voor gezonde
mensen, maar ook juist voor patiënten met verschillende
ziektebeelden. Het American College of Sports Medicine speelt
hierbij een belangrijke rol.

Begin dit jaar organiseerde de Vereniging voor Sportgeneeskunde een
(uiteraard online) symposium. Het doel van deze virtuele bijeenkomst was
te onderzoeken hoe we in Nederland tot de opzet van een National Center
Exercise is Medicine (NCEIM) kunnen komen.
Ook Tegenkracht wordt - als expert/belangstellende op het gebied van
bewegen en gezondheid – gevraagd tijdens de verdere voorbereidingen
dit jaar mee te willen denken hoe we in Nederland tot een National Center
Exercise is Medicine (NCEIM) kunnen komen.
Dit gebeurt onder leiding van prof. Hans Zwerver. Hij is hoogleraar Sport- en
beweeggeneeskunde.

14

ALS DOELEN ZIJN GESTELD:
 Kennisbundeling en
kennisdeling Exercise is
medicine (EIM)
 Bekendheid EIM bij
zorgprofessionals vergroten
 Implementeren van resultaten
wetenschappelijk onderzoek
door implementatie-experts
 Platform om boodschap EIM
(ook) vanuit medische sector
aan te reiken
 Gezamenlijke lobby richting
overheid, maatschappij,
verzekeraars, bedrijfsleven
 Gezamenlijke impuls EIM binnen
‘Juiste Zorg op Juiste Plek’
 Koppeling tussen
gezondheidszorg en beweeg/
fitnessbranche
 ‘Kwaliteitskeurmerk’ voor
aangesloten initiatieven

De komende periode zal nog
gekenmerkt worden door het begrip
‘verkennen’. Later dit jaar hoopt men
verdere stappen te kunnen zetten om
tot concrete invulling te komen.

15

ERVARINGSVERHAAL ROELAND LUIJENDIJK

TWEE RONDJES
OVER DE GANG
LOPEN WAS
MINIMUMDOEL

Ineens was het alweer voorbij: het moment om de deur van het oefenzaaltje bij
de oncologie fysiotherapeut voor de laatste keer achter mij dicht te trekken. Voor
mijn gevoel was ik nog maar net aan mijn fysieke herstel begonnen. Dit is voor
mij het moment om met Tegenkracht te komen tot een eindevaluatie en een
afsluitende sportmedische keuring in te plannen.
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Na een jaar vol met chemo’s,
een stamceltransplantatie en het
eeuwigdurende wachten op het
herstel van mijn bloedwaarden, blijkt
mijn lichaam veerkrachtiger dan
gedacht en sneller weer op krachten te
komen dan ik ooit had durven hopen.
Fysiek blijk ik sneller weer op eigen
benen te kunnen staan dan dat ik dat
geestelijk allemaal verwerkt krijg. Het
voelt alsof te snel de handen van mij
worden afgetrokken. Maar als ik er
goed over nadenk, is het gewoon op
het goede moment. Ik ben er klaar
voor! Mijn conditie is goed genoeg om
nu zelf in de gezonde-mensenwereld
verder te gaan met mijn fysieke
herstel en verder te gaan waar ik
een kleine anderhalf jaar eerder
noodgedwongen ben gestopt.

Ik dacht dat het lag aan de drukte
op het werk en thuis met twee
kleine kinderen. Aan het ‘iets’ te
ongezond eten en het gebrek aan
lichaamsbeweging dacht ik niet.
Sport stond nooit hoog op mijn
prioriteitenlijstje, maar de laatste
tijd was het er al helemaal niet van
gekomen.

SLECHTE CONDITIE
Mijn conditie voelde nu echter zo
beroerd dat ik geen idee had hoe ik
de week skiën moest doorkomen.
Met mijn belabberde techniek in
combinatie met mijn nog slechtere
conditie zag ik mijzelf echt niet de piste
afkomen.
In de hoop en verwachting dat ik
vermoedelijk wat ijzer nodig zou
hebben, ben ik bij de huisarts langs
gegaan om even bloed te prikken. Die
had op dat moment al snel andere
vermoedens en pakte heel goed en
doortastend door. Nog geen dag later
was ik in het ziekenhuis opgenomen
met de diagnose Acute (Myeloïde)
Leukemie (AML).

VAGE KLACHTEN
Het rommelde lichamelijk anderhalf
jaar geleden al een tijdje. Vage
klachten. Heel moe. Geen energie.
Alles voelde te zwaar. Veel slapen.
Ook steeds vaker overdag eventjes
een half uurtje tussen de bedrijven
door. Bij een sporadische poging tot
een rondje hardlopen voelden de
benen als pap. De longen alsof ze
werden dichtgeknepen.
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HAMEREN OP BEWEGEN

isolatiekamer en het ziekenhuis weer
uit mocht, bleek dat heel erg tegen te
vallen.

Vanaf de eerste dag in het ziekenhuis
hamerden de artsen en verpleging
enorm op het belang van blijven
bewegen. Zoveel mogelijk zelf doen
en twee keer per week in een door
oncologie fysiotherapeuten begeleid
fitness-klasje met mede-patiënten. Het
absolute minimumdoel was daarbij
dagelijks twee rondjes over de gang
lopen. Waar ik eerst nog dacht dat ik
de norm had gekregen voor iemand
van twee keer mijn leeftijd, kwam ik er
na mijn eerste chemo- en ‘dipweek’
achter dat dit stiekem best een hele
pittige norm was. Met grote pijn en
moeite wist ik de wandelrondjes te
volbrengen.

Toen ik de week erna voor mijn eerste
controle terugkwam bij de arts, was
deze zeer tevreden dat ik de rolstoel
in de wachtkamer liet staan en de
afstand naar de spreekkamer (toch
al snel een meter of 50) lopend kon
afleggen.
Het was mij vooraf allemaal verteld.
Heel duidelijk en meermaals.
Het keiharde besef wat het echt
betekende, kwam echter pas binnen
toen ik er echt fysiek mee werd
geconfronteerd.

INTAKE IN DE BUURT

Mijn daaropvolgende behandelingen
heb ik allemaal gehad terwijl ik in
isolatie zat op een kamer van nog
geen 20m2. Weliswaar ontbrak het
er aan ruimte om echt iets te doen,
maar ook daar werd ik aangezet
zoveel mogelijk te bewegen. Op de
hometrainer en met spieroefeningen
op én naast het bed. Ik deed altijd
trouw mijn best de oefeningen uit
te voeren, zo goed en zo kwaad als
het ging. Ik dacht dat ik daarmee
mijn conditie ook nog redelijk op peil
had weten te houden. Maar op het
moment dat ik na bijna acht weken de

Tijdens mijn laatste ziekenhuisopname
had de verpleging mij al gewezen op
het bestaan van Tegenkracht en de
hulp die zij mij konden bieden bij mijn
herstel. Toen ik ook in staat was om
echt aan mijn herstel te gaan werken,
ging het snel. Op een zondag heb ik
mijn belangstelling kenbaar gemaakt.
De volgende ochtend had ik Matijs van
Tegenkracht al aan de lijn. De week
erop zat ik voor een intake bij een
oncologie fysiotherapeut bij mij in de
buurt en zijn we van start gegaan.
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Dat maakte de sessies en de spierpijn
erna, voor mij zowel geliefd als
gevreesd. In de ‘heat of the moment’
heb ik haar daarbij ook wel eens voor
kreng uitgemaakt. Waarop ze mij met
een grote glimlach gewoon nog een
keer de oefening liet doen.
Wat dat alles heeft opgeleverd? Bij
mijn intake bij Tegenkracht kon ik
melden dat ik op eigen kracht net
weer voor het eerst 5 kilometer had
weten te wandelen. De week na mijn
laatste sessie bij de fysiotherapeut tikte
ik met hardlopen de 10 kilometer aan!
Ook heeft Tegenkracht een lijntje
gelegd met mijn werkgever. Die heeft
zich hierbij heel coöperatief opgesteld
en alle ondersteuning gegeven om dit
traject tot een succes te maken.

Hoewel ik een paar hele grote stappen
in mijn herstel heb gemaakt, ben ik
er nog niet. De sessies bij Tamara zijn
nu overgenomen door een personal
trainer bij een sportschool. Door
alle Corona-perikelen gebeurt dit
noodgedwongen op een parkeerterrein
in plaats van in de sportschool. Het
maakt de sessies niet minder intensief.
Integendeel. Ik neem me heilig voor
er fysiek fitter uit te komen dan dat ik
begonnen ben. Ik realiseer me heel
erg goed dat willen één ding is, maar
het daadwerkelijk kunnen nog een
heel ander ding. Vooralsnog lijk ik het
enorm grote geluk te hebben dat mijn
lichaam het trekt en mij in staat stelt te
herstellen. Iets waar ik weer iedere dag
heel dankbaar voor ben.

FYSIEKE GRENZEN
Twee keer in de week werd ik door
Tamara, de oncologie fysiotherapeut,
stevig onder handen genomen. Ze
zocht daarbij steeds mijn fysieke
grenzen op. Met al haar enthousiasme
en deskundigheid zorgde zij er wel
altijd heel goed voor dat ik nooit die
grenzen overging. Dit deed zij om
mij voor lichamelijke problemen te
behoeden én ervoor te zorgen dat ik
mijn motivatie bleef behouden.
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“Gelukkig is Roeland na een hele
moeilijke en zware ziekteperiode
zodanig hersteld dat hij zijn
werkzaamheden weer heeft kunnen
oppakken. Wij zijn heel blij dat
Roeland weer terug is, omdat
wij hem als collega en ook zijn
professionaliteit zeer waarderen.
Stichting Tegenkracht heeft met ons
als werkgever in de ondersteuning
goed samengewerkt.”
Marlies Wolberink, directeur Maatschappij
BAR-organisatie
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OUD-DEELNEMERS:
OUD-DEELNEMERS
U KUNT
HELPEN
U KUNTONS
ONS HELPEN

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

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

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

Wij willen u vragen mee te denken
hoe we meer werkgevers ‘aan boord’
kunnen krijgen, en dat begint meestal
het meest gemakkelijk in de eigen
werkomgeving.
Als u een ‘opening’ weet te maken
bij uw werkgever, heel graag.
Waar nodig komen wij het verhaal
toelichten. Mail of bel ons gerust.
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TEGENKRACHT OP DE ‘PREFERRED SUPPLIER’ LIJST
VAN ARBODIENSTEN PREVERMO EN ROBIDUS
We hebben natuurlijk al zeer mooie voorbeelden dat zo’n samenwerking
positieve resultaten geeft: Oncopol is het project dat we samen met de nationale
politie en CZ als verzekeraar doen. In die constructie gebeurt een doorverwijzing
door de bedrijfsarts naar een Tegenkracht Sportplan standaard. Iedere
politievrouw of -man die de diagnose kanker krijgt, kan gebruikmaken van alle
faciliteiten van het Sportplan. Ook bij Rabobank, PON en de Nederlandsche Bank
en een aantal andere bedrijven is het een voorziening die als ‘beleid’ wordt
gezien, het wordt aan werknemers standaard ter beschikking gesteld.
Vaak zijn er samenwerkingsverbanden met
Arbodiensten, of hebben we te maken met
een zogenaamde 'preferred supplier'lijst waar men mee werkt. Ook bij
ziektekostenverzekeraars (bijvoorbeeld
bij Zilveren Kruis) werkt dat vaak zo.
Het is dus onze uitdaging om onze
dienstverlening bij die partijen ‘op het
netvlies’ te krijgen.
We zijn dan ook heel blij te
kunnen melden dat we bij twee
partijen op zo’n lijst zijn komen
te staan. Recentelijk sloten
wij overeenkomsten met
Prevermo en met Robidus.
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Prevermo is het moederbedrijf van een aantal bedrijven op het gebied van
duurzame inzetbaarheid, verzuim en mobiliteit. Onder andere Rienks, Amplooi
en Adaptics vallen hieronder. Zij spreken met enorm veel mensen tijdens het
bezoek aan een bedrijfsarts. Dit is als het gaat om verbetering van de duurzame
inzetbaarheid of tijdens een gesprek waarin werknemers buiten de organisatie
moet gaan kijken (mobiliteit). Tijdens zo’n gesprek verwijzen zij veelvuldig door
naar externe partners die een interventie of training uitvoeren.

Robidus beweegt zich op het terrein van sociale zekerheid met als doel de
inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Robidus werkt voor 600 corporate
relaties met een groep van 350 professionals. Het doel van Robidus is het
stimuleren van arbeidsparticipatie, het beheersen van uitval en voldoen aan
wettelijke verplichtingen.

Wij hopen dat de professionals van beide bedrijven (de bedrijfsartsen, casemanagers e.d.) de komende periode de weg en doorverwijzing naar het
Sportplan weten te vinden.
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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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