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VOORWOORD
OP NAAR NIEUWE COMMUNICATIE…

Het kwartaalbericht dat voor u ligt,
is de laatste die we op deze manier
samenstellen en verspreiden. We
hebben vorig jaar onderzocht of
dit anno 2022 nog de optimale
manier van communiceren is. We
hebben jarenlang eenzelfde formule
gehanteerd bij het samenstellen
van het blad. Eind 2021 hebben
we de knoop doorgehakt om onze
communicatie te herstructureren en
in een moderner jasje te gieten. We
gaan de komende tijd doelgerichter
met digitale nieuwsbrieven werken.
Wij zijn dankbaar dat DNB Groep, het
bureau dat de opmaak, productie en
verzending deed, ons de afgelopen
jaren steeds heeft geholpen bij het tot
stand komen van het kwartaalbericht.

Tegenkracht hebben wij meer dan
400 deelnemers aan het Sportplan
gehad. Naar onze verwachting zal
die groei doorzetten, de teruggang
in het aantal kankerdiagnoses die
in 2020 merkbaar was, is in 2021
volledig hersteld, ruim 123.000
diagnoses meldt het IKNL. Nog
heel veel mensen kunnen ‘op weg’
geholpen worden voor, tijdens en
na afloop van hun oncologische
behandelingen.
Begin van het tweede kwartaal
hebben we een samenwerking
afgesproken met het UMC
Utrecht. Tegenkracht gaat
het UMCU ondersteunen om
darmkankerpatiënten via een
specifiek protocol voor te bereiden
op hun operatie. Dit gebeurt door
een aantal interventies op het gebied
van fysieke fitheid, voedingsadvies,
stoppen met roken en mentale
ondersteuning.

Wat is er de afgelopen periode
allemaal gebeurd? We hebben in
2021 een record aantal nieuwe
aanmeldingen ontvangen,
voor het eerst in de historie van
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Tegenkracht zal
specifiek haar netwerk
van oncologie
fysiotherapeuten
inzetten om de
kortlopende fysieke
begeleiding te
organiseren. Verder
op in deze uitgave
vindt u meer details
over dit project.
Ook op bestuurlijk
gebied is er beweging:
wij zijn heel blij dat
Sietske Van der
Veldt-Wiersma het
bestuur van stichting
Tegenkracht gaat
versterken. Zij
gaat Tegenkracht
ondersteunen
met haar kennis
en ervaring in de
ondersteunende
oncologische zorg.
Haar ervaring als
verpleegkundige
en werk bij Care for
Cancer maken dat
zij nieuwe kennis
binnen het bestuur
brengt. Ook hier: meer
achtergrondinformatie
elders in dit nummer.
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Tot slot nog goed nieuws over de City Swim Zwolle: zowel in 2020 als in 2021
kon het evenement niet doorgaan in verband met de Corona-pandemie, wij
zij ontzettend blij dat er in 2022 weer een City Swim gaat komen, elders in dit
nummer meer informatie daarover.
Peter Smeets
Voorzitter
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TEGENKRACHT-STAGIAIRE
JULIETTE
STELT ZICHT VOOR

Ik ben Juliette Vink, 18 jaar oud en
woon in het Noord-Hollandse dorpje
Krommenie. Ik studeer Sportkunde,
leerrichting Sport, Management &
Ondernemen aan de Hogeschool van
Amsterdam. Ik zit in het tweede jaar
van de opleiding en loop momenteel
stage bij Stichting Tegenkracht.
Tijdens mijn stageperiode ga ik voor
Tegenkracht een sportief evenement
organiseren.
Sinds kleins af aan heb ik al veel
interesse in verschillende sporten. Zo
heb ik sporten zoals judo en hockey
gedaan, maar ook ga ik graag skiën
in de winter. Ik hou er erg van om
nieuwe sporten uit te proberen en zit
dan ook niet graag stil. Zo ben ik sinds
de zomer begonnen met fitness en
wil ik aankomende zomer opnieuw
beginnen met surfen. Daarnaast heb
ik een passie voor reizen en ontdek ik
graag nieuwe plekken.

Naast zelf sporten werk ik in het
weekend en maandagavond
bij de lokale sportschool als
baliemedewerker. Hierdoor kan ik mijn
passie voor sport terug laten komen in
mijn werk en school.
Ik kijk er erg naar uit om bij stichting
Tegenkracht aan de slag te gaan!
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SIETSKE VAN DER VELDT
VERSTERKT
BESTUUR
TEGENKRACHT
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Sietske Van der Veldt-Wiersma (54) gaat
het bestuur van stichting Tegenkracht
versterken. Zij gaat Tegenkracht
ondersteunen met haar kennis en
ervaring in de ondersteunende
oncologische zorg. Tegenkracht verwacht
de komende jaren veel beweging als het
gaat om de vormgeving van preventieve
oncologische zorg. De intensieve
behandeltrajecten bij de diagnose
kanker vragen deskundige begeleiding
van prehabilitatie tot revalidatie. Dat
vraagt intensieve samenwerking tussen
de verschillende zorgaanbieders in het
groeiend aantal regionale oncologische
netwerken.

Sietske is enthousiast over haar
benoeming en geeft aan: ”De
komende jaren is het van belang
dat de formele- en informele
oncologische zorg elkaar beter
gaan vinden in de regio.

Sietske heeft een lange en brede
ervaring in de oncologische
zorg. Zij is van oorsprong
oncologieverpleegkundige en
werkte o.a in het Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis. In 2005 is
ze één van de twee oprichters van
stichting Care for Cancer, waar ze start
als consulent en in 2010 directeur Zorg
wordt. Tot de overdracht in 2019 naar
thuiszorgorganisatie Allerzorg weet zij de
Care for Cancer consulten landelijk breed
op de kaart te zetten. Momenteel is zij
zelfstandig kwartiermaker en adviseur
oncologische ondersteunende zorg.

Peter Smeets, voorzitter van
Tegenkracht, geeft aan dat
de benoeming van Sietske
helemaal past bij de ambities van
Tegenkracht: “Er is nog zo enorm
veel te doen en de kennis en
ervaring van Sietske van oncologie
netwerken kan Tegenkracht heel
goed inzetten.”
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De enorme toegevoegde waarde
van de multidisciplinaire begeleiding
(fysiek, mentaal, voeding) van
Tegenkracht mag daarin zeker niet
ontbreken. De samenwerking met
zorgverzekeraars en werkgevers
biedt ook grote kansen om
met name de preventieve zorg
bereikbaar te maken.”

Naast echtgenoot en moeder van
drie dochters is Sietske tevens
initiator en bestuurslid van het
V&VN Netwerk Eerstelijns Oncologie
Verpleegkundigen.

WORKSHOP
SCHRIJF!

In maart organiseerde Tegenkracht
in Bilthoven twee speciale workshops
die zij (oud) deelnemers aanbood. De
workshop Schrijf!

gaf deze workshop. Caroline: ‘Het is
ontzettend mooi om mee te maken
hoe gedreven mensen aan het werk
gingen. De groep voelde zich snel
zeker genoeg om persoonlijk en soms
emotionele ervaringen voor te lezen.
De deelnemers waren erg enthousiast
over de workshop. Voor sommigen
was deze ochtend precies het zetje
dat nodig was om uit een impasse
te komen en het schrijven weer met
enthousiasme op te pakken.’

In deze workshop leerden de
deelnemers op een creatieve manier
te beschrijven wat hen is overkomen.
Er blijken veel mogelijkheden te zijn
om je eigen verhaal vorm te geven.
Een kort verhaal, gedicht of een reeks
blogs of columns. De verschillende
mogelijkheden kwamen kort aan bod,
de deelnemers maakten opdrachten
en lazen elkaar de resultaten voor.

Tegenkracht kijkt terug op twee
succesvolle workshops en we
overwegen om vaker specifieke
workshops aan te gaan bieden. Mocht
je interesse hebben houd de website
www.tegenkracht.nl in de gaten!

Auteur Caroline Ligthart, onder andere
van ‘Russisch water’ en ‘Waantje krijgt
de knarser’ zelf ervaringsdeskundige,
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OUD-DEELNEMERS
U KUNT ONS HELPEN

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

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

Door dit artikel richten wij ons speciaal
tot de oud-deelnemers die actief zijn in
het arbeidsproces. Wij zoeken namelijk
werkgevers die zich willen aansluiten
bij de bestaande reeks bedrijven
zoals Pon, PepsiCo, de nationale
politie, Accenture, ENECO, UWV en
Rabobank. Deze bedrijven hebben
‘ja’ gezegd tegen het Sportplan, zij
stellen zich garant voor de kosten
van het begeleidingstraject voor hun
werknemers.

Wij willen u vragen mee te denken
hoe we meer werkgevers ‘aan boord’
kunnen krijgen, en dat begint meestal
het meest gemakkelijk in de eigen
werkomgeving.
Als u een ‘opening’ weet te maken
bij uw werkgever, heel graag.
Waar nodig komen wij het verhaal
toelichten. Mail of bel ons gerust.
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TEGENKRACHT EN PODCASTS
PODCAST ‘DANSEN IN DE REGEN’
Enige tijd geleden is Tegenkracht
uitgenodigd om aan te schuiven
bij de podcast van “Dansen in
de Regen’. Wie klaar is met alle
borstkankerbehandelingen wacht
een taaie tijd. Vaak met weinig
energie, een lijf dat anders aanvoelt
en een hoofd dat niet meewerkt. Hoe
vind je jouw weg naar een normaal
bestaan, als er nog maar weinig
normaal lijkt te zijn? In de podcast
“Dansen in de Regen” wordt gezocht
en besproken de verschillende
manieren waarop je het leven na
kanker weer kunt oppakken. De
podcast “Dansen in de regen” is
bedacht en gemaakt door Monique
van Loon en Yvonne Brok.

Hoe pak je het leven na kanker
weer op? Yvonne en Monique
kregen allebei borstkanker en weten
daardoor als geen ander hoe lastig
de weg naar een normaal bestaan
kan zijn. Beiden hadden baat bij
bewegen. Monique kwam in haar
zoektocht Tegenkracht tegen,
die haar heeft geholpen met een
beweegprogramma. In podcast 1 ‘Na
kanker terug naar normaal-de kracht
van bewegen’ gingen Monique
en Yvonne in gesprek met Maartje
de Groot, coördinator bij Stichting
Tegenkracht. Je kan de podcast
terugvinden op Spotify. Kijk op de
website van Tegenkracht onder
‘nieuws’.

10

IK BEN TOCH NIET GEK?
PODCAST TEGENKRACHT EN
LEVENDER
Maartje en Tegenkracht kregen met
het opnemen van een podcast direct
de smaak te pakken en toevallig
kwamen we in gesprek met Bettina
Sari en Karin Tibben van Levender.
Tegenkracht kent Levender met
name van de ‘Mentale Veerkracht
na kanker training’ die zij geven.
Een persoonlijk coachingtraject
voor mensen die kanker hebben
of hebben gehad, een aanbod
waar we frequent onze deelnemers
aan Sportplan Tegenkracht op
attenderen. Bettina en Karin hebben
al aardig wat ervaring met het
opnemen van podcasts en vonden
het leuk en waardevol om er ook
één op te nemen met Tegenkracht.
En uiteraard dachten wij daar ook
zo over. We kwamen al snel tot het
idee om de podcasts een invulling
te laten geven over de taboe die er
heerst om bij een psycholoog aan
te kloppen. De titel die we aan de
podcast hebben gegeven is: “Ik
ben toch niet gek?” We zullen deze
podcast binnenkort ook delen op
social media en uiteraard op onze
website www.tegenkracht.nl
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TEGENKRACHT ONDERSTEUNT UMCU BIJ
PREHABILITATIEPROJECT DARMKANKERPATIËNTEN
Tegenkracht gaat het UMCU ondersteunen om darmkankerpatiënten via
een specifiek protocol voor te bereiden
op hun operatie. Dit gebeurt door
een aantal interventies op het gebied
van fysieke fitheid, voedingsadvies,
stoppen met roken en mentale ondersteuning. Tegenkracht zal specifiek
haar netwerk van oncologie fysiotherapeuten inzetten om de kortlopende
fysieke begeleiding te organiseren.

Het project loopt één jaar.
Het project bij het UMC Utrecht is
onderdeel van een grotere studie
die ook in het Maxima-ziekenhuis in
Veldhoven, het Radboud-ziekenhuis
in Nijmegen en het UMC Groningen
wordt of is gedaan. Het doel van
het onderzoek is aantonen dat een
prehabilitatie leidt tot beter en sneller
herstel met minder ziekenhuisdagen.
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Na de diagnose in het UMCU volgt
een eerste inventarisatie door een
fysiotherapeut van het ziekenhuis.
Patiënten worden daarna zo snel
als mogelijk doorverwezen naar
Tegenkracht om de fysieke conditie
zo goed mogelijk te krijgen ter
voorbereiding op de komende
operatie. De patiënten werken met
een trainingsschema volgens een
standaardprotocol dat ook in de
andere ziekenhuizen is gebruikt. Een
prehabilitatie loopt ongeveer vier
weken, waarbij drie keer per week
individueel of in groepsverband
wordt getraind met een oncologie
fysiotherapeut. De deelnemers
worden geacht zelf de overige
dagen aanvullende oefeningen/
activiteiten te doen. Wekelijks zullen
2 à 3 patiënten instromen in het
programma, naar verwachting zullen
er op jaarbasis 100 tot 150 patiënten
deelnemen.

Projectleider van het UMCU Elsbeth
Berendsen over de samenwerking: “We
zijn blij dat Tegenkracht ons helpt bij
deze logistieke uitdaging, zij hebben
in de loop der jaren vele duizenden
kankerpatiënten een passende
begeleiding gegeven, en weten de weg
naar de diverse behandelaars, dat is
voor ons minder bekend terrein.”
Voorzitter Peter Smeets van
Tegenkracht: “Wij zien het belang
van dit project, het is onze ervaring
dat patiënten zeer gebaat zijn met
een goede lichamelijke conditie
voor zij de behandelingen ingaan.
Na de oncologische behandelingen
(operatie, chemo, bestraling e.d.) kan
de begeleiding weer worden opgepakt,
het leidt tot sneller en beter herstel.”
Het project wordt financieel mede
mogelijk gemaakt door subsidies van
zorgverzekeraars CZ en VGZ.
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WERELDKANKERDAG GROOT SUCCES!
Op 4 februari jl. was het weer Wereldkankerdag. Uiteraard heeft ook Tegenkracht
daar aandacht aan gegeven. Speciaal voor deze dag zaten wij klaar om elke
vraag over kanker en sport te kunnen beantwoorden. We hebben diverse vragen
gekregen en antwoorden kunnen geven. Zo waren wij ook onderdeel van heel
veel initiatieven in Nederland.

op de campagnewebsite en een
recordaantal op kanker.nl.
De hulplijn ‘Geraakt door kanker’
kreeg 25% meer telefoontjes dan
normaliter.

De Wereldkankerdag kende dit jaar
maar liefst 306 partners in Nederland
met 142 online/fysieke evenementen
waar wij er één van waren. Er
waren bijna 100.000 bezoekers

14

ERVARINGSVERHALEN
OP DE WEBSITE

• Nieuwe mediapartner NPO Kennis
maakte een aantal prachtige
animaties over kanker. De medische
kant én de psychosociale aspecten.
• Wereldkankerdag was op 4 februari
trending topic.

Diverse deelnemende organisaties
leverden ervaringsverhalen voor de
website aan. Hierin vertellen (ex-)
patiënten en zorgverleners over de
impact van kanker op hun eigen
leven en/of op dat van de naasten.
Bij elk verhaal is aanvullende content
geplaatst, zoals een link naar meer
informatie en/of relevant zorgaanbod.

PRINT
• Evenals voorgaande jaren is
samengewerkt met het Algemeen
Dagblad. Vrijwel elke regionale titel
publiceerde een artikel over leven
met en na kanker, veelal in de vorm
van een interview met een (ex-)
patiënt, naaste of zorgverlener uit de
regio.
• Ook Vriendin, Mijn Geheim en de
Seniorenwijzer plaatsten opnieuw
ervaringsverhalen.
• De Telegraaf-bijlage Vrouw stond
de zaterdag voorafgaand aan
Wereldkankerdag volledig in het
teken van kanker. Een afvaardiging
van het kernteam adviseerde de
redactie over de content.

SOCIALE MEDIA
• Via de socialemediakanalen van
Wereldkankerdag is aandacht
gevraagd voor de algemene
boodschap van de campagne,
het evenementenaanbod en de
content uit de regionale titels van het
Algemeen Dagblad. VWS-ministers
Kuipers en Helder, staatssecretaris
van Ooijen en het ministerie zelf
plaatsten op 4 februari posts over
Wereldkankerdag op hun kanalen.
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CITY SWIM ZWOLLE 2022

Na twee jaar geen City Swim Zwolle
vanwege de Corona-maatregelen staat
hij dit jaar weer op de agenda! Dus
noteer zaterdag 27 augustus 2022 in
je agenda en wees er ook bij! Ga de
uitdaging aan om 2,5 km te zwemmen
door de gracht van Zwolle. Individueel
of in teamverband kan je meedoen
voor een onvergetelijke ervaring. Al
voor de 7e keer wordt de City Swim
Zwolle georganiseerd en elke editie is
het gekoppeld aan Tegenkracht als het
goede doel. Ook dit jaar is dat weer
zo en dat vinden wij van Tegenkracht
natuurlijk fantastisch.

De organisatie kan ook de nodige
vrijwilligers gebruiken, er zijn diverse
leuke taken. In een bootje, op een
SUPplank, vanaf de kant of bij de
inschrijving en nog veel meer.
Heb je interesse om mee te zwemmen
of te helpen? Kijk op
www.tegenkracht.nl/cityswimzwolle
voor meer informatie en de
mogelijkheden om je aan te melden.
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HET BOEK: MIJN TEGENKRACHT
Een boek dat kankerpatiënten en behandelaars (zoals oncologen en
bedrijfsartsen) inzicht geeft in de mogelijkheden die allemaal voorhanden zijn.
Bestel hier: www.tegenkracht.nl/mijn-tegenkracht
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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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O R G A N I S AT I E
TEGENKRACHT
Initiatiefnemer & oprichter
Jelle Wolthuizen †

Ambassadeurs
Kenny van Hummel
Fausto Marreiros

Coördinatoren van de deelnemers
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Eveline van Dooren

Bestuur
Voorzitter

Peter Smeets

Secretaris

Els van Dam

Penningmeester

Marcel Glaser

Marketing & Communicatie

Jeroen Ranzijn

Netwerk oncologie

Sietske van der Veldt

20

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.

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.

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.
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
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 3.470 (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 1.326 sportfaciliteiten.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 76 diëtisten.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 78 psychologen.

3.470

78

13

PATIËNTEN
GEHOLPEN

SPORTARTSEN

HELPDESK
SPECIALISTEN

1.326

76

78

SPORTFACILITEITEN

DIËTISTEN

PSYCHOLOGEN
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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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