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Peter Smeets

Voorwoord

Wetenschap en praktijk
Ooit, we schrijven ergens 2005/2006,
had Tegenkracht-bedenker Jelle
Wolthuizen het idee dat sporten en
kanker best samen konden. Niks
wetenschappelijke onderbouwing,
gewoon zijn gevoel. Hij had het
sporten nodig om zich onder slechte
omstandigheden nog redelijk goed te
voelen. “Die chemo-troep moet mijn
lijf zo snel mogelijk weer uit”, was zijn
visie.

een aantal wetenschappelijke
studies opgestart rond 2010/2011,
resultaten en de oh zo belangrijke
wetenschappelijke publicaties volgden
na gemiddeld 3 tot 4 jaar. Eerste
positieve ervaringen werden gemeld.
Wat wij vanuit Tegenkracht al
jarenlang merken en merkten was
dat het sporten/bewegen helpt, zowel
fysiek als mentaal. De inmiddels bijna
1800 deelnemers geven ons keer-opkeer de bevestiging.

Hij voelde zich pas wat beter als
hij kon sporten, op z’n hometrainer
op de gang in het ziekenhuis. Het
had alles te maken met wat voor
hem “Quality-of-Life” was. Vanuit
de wetenschapshoek was er
weinig bekend over de effecten van
lichamelijke inspanning tijdens en
na de oncologische behandelingen.
Sterker: het was verre van logisch om
te sporten als je kanker had.

Eind juni 2017 promoveerde Caroline
Kampshoff aan de VU in Amsterdam.
Zij verdedigde haar proefschrift
HIGH INTENSITY or
LOW-TO-MODERATE INTENSITY
EXERCISE after CHEMOTHERAPY:
for whom and how?

Financieel ondersteund door geld
vanuit de Alpe d’HuZes acties werd
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Uit het proefschrift halen we een
aantal markante punten:

Tegenkracht is blij met de resultaten
die proefschriften als deze van
Caroline Kampshoff ons brengen.
Een eerder gepubliceerd stuk over de
kosteneffectiviteit van beweeg/sport
programma’s is een mooie aanvulling
om breed bewijs aan te leveren.
Het Sportplan Tegenkracht: het
werkt, en het is kosteneffectief.
Tegenkracht kan dit materiaal perfect
gebruiken om te communiceren
richting het bedrijfsleven (werkgevers)
en bedrijfsartsen. En het geeft alle
deelnemers aan het sportplan een
extra steun in de rug.

“Dankzij verbeterde diagnostiek
en behandeling van kanker zijn de
overlevingskansen voor patiënten
met kanker in de afgelopen decennia
toegenomen. Echter, het is belangrijk
dat wij ons realiseren dat kanker en
de behandeling daarvan gepaard
kunnen gaan met langdurige fysieke
en psychosociale problemen. Het
gaat vaak om een verminderde
fysieke fitheid, een verhoogd risico
op angst en depressieve klachten
en/of ernstige vermoeidheid, en
een verminderde kwaliteit van
leven. Het proefschrift onderschrijft
het belang van het implementeren
van trainingsinterventies in de
zorg voor patiënten met kanker.
Trainingsinterventies verbeteren de
cardiorespiratoire fitheid, verminderen
de vermoeidheid en verbeteren de
kwaliteit van leven van patiënten die
hun behandeling met chemotherapie
hebben afgerond. Als het doel is om
fysieke fitheid en kwaliteit van leven
te verbeteren, dan heeft HI (hoog
intensiteit) training de voorkeur boven
LMI (laag tot gemiddelde intensiteit)
training vanwege de grotere effecten.
Bovendien is HI training kosteneffectief
ten opzichte van LMI training in termen
van Quality-of-Life”.

Mooi dat Jelle het destijds al zo goed
zag……
Peter Smeets
voorzitter
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O r g a n i s at i e
Initiatiefnemer & oprichter
Jelle Wolthuizen †

Ambassadeurs
Leo Peelen †
Kenny van Hummel
Fausto Marreiros

Coördinators Deelnemers
Matijs Jansen
Maartje de Groot

Vrijwillig bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Marketing & fondsenwerving
Ervaringsdeskundige

Peter Smeets
Els van Dam
Marcel Glaser
Jorge Labadie, vacature
Remon ter Haar
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Stichting
Tegenkracht

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

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

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

Waarom kanker en sport?
Sporten tijdens verschillende fasen
van kanker kan een positieve bijdrage
leveren aan de voorbereiding
op en verwerking van operaties,
chemotherapie en bestraling.

5

De kosten bestaan uit de
volgende onderdelen:

1

2

3

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.

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

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

De kosten van sportbeoefening
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
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Het sportplan in 6 stappen
STAP 1

STAP 4

Aanmelding en intake

Sportlocatie

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

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

STAP 2

STAP 5

Er wordt een afspraak met de
deelnemer en de dichtstbijzijnde
sportarts gemaakt, voor een
uitgebreid sportmedisch onderzoek
en inspanningstest. Het uitgebreide
sportmedische onderzoek duurt
ongeveer 1,5 uur.

Gedurende het traject van zes
maanden onderhoudt Tegenkracht
maandelijks telefonisch of via de
mail contact met de deelnemer. Met
de sportbegeleider is in ieder geval
contact bij het begin van het traject,
halverwege en aan het eind van het
traject. Daarin wordt de voortgang
besproken en kan gewenst het traject
aangepast worden.

Aan de slag

Afspraak met sportarts

STAP 3

Sportadvies
Naar aanleiding van de intake
en uitslag van het
sportmedische
onderzoek
stellen wij een
sportadvies op.

STAP 6

Afronding
Aan het eind van het traject volgt een
afrondend gesprek met deelnemer
en met de sportbegeleider. Het is
daarnaast mogelijk om een afsluitend
sportmedisch onderzoek af te nemen
bij de sportarts, waar het traject ook
mee is gestart.
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Kanker en sport

Tegenkracht in het
bedrijfsleven

De kans dat een werknemer van u
kanker krijgt is aanzienlijk. Het aantal
nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren
met ongeveer 3% per jaar. In het
eerste decennium van de 21ste eeuw
is de stijging sterker geweest: 36 %.
Dat is een toename van 70.300 naar
108.000 kankerpatiënten per jaar. Naar
verwachting zal de groei doorzetten.
Gelukkig stijgen de overlevingskansen
voor vrijwel alle kankersoorten. Van
alle kankerpatiënten geneest nu 61%,
vergeleken met het begin van de vorige
eeuw, 4%. Daarnaast geeft onderzoek
aan dat kankerpatiënten sneller
herstellen door te sporten. Mensen
die actief revalideren zullen sneller
re-integreren in het arbeidsproces.

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

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

Resultaat

Gemiddeld kost een sportplan
op maat € 1.500 - € 1.800.
Het pakket bestaat uit:
• Sportmedisch onderzoek

Het sportplan op maat heeft
veel positieve resultaten voor het
bedrijfsleven.
• Verbeterde kwaliteit van leven
van uw medewerker

• Kosten van sportbeoefening
• Snellere re-integratie,
medewerker kan gemiddeld 9
weken sneller aan de slag

• Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie

• Minder verstoring van de
dagelijkse processen

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

• Minder managementaandacht

Bedrijfsarts en arbodienst

Interesse

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.

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.
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Helpdesk

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

Tegenkracht
(vrijwillig)

Dr. Tomas Rejda
Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd
in oncologie Erasmus medisch Centrum
Dr. Goof Schep
Sportarts Sportmáx, Maxima Medisch Centrum
Drs. Jessica Gal
Sportarts, SMA, Jessica Gal sportartsen
Dr. Michael van der Werve
Sportarts, Sport Geneeskundige Afdeling (SGA),
Rijnland Ziekenhuis
MSc. Martijn M. Stuiver
Fysiotherapeut - klinisch epidemioloog, NKI-AVL
Dr. Ingrid De Backer
Arts, specialiserend in longgeneeskunde
Cansisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Dr. Simon Goedegebuure
Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas
Andreas Ziekenhuis
Griet van der Slagmolen
Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Mireille Lauret-Roemers
Oncologiefysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute, Oedeem- en
oncologiefysiotherapie Utrecht
Drs. Hanna van Waart
Onderzoeker - bewegingswetenschapper, NKI - AVL
Drs. Anneke Palsma
Voedingsdeskundige/sportdiëtist, Palsma Sportvoedingsadviesbureau
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Tegenkracht! De aantallen
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 1795 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 76 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 11 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 823 sportbegeleiding locaties verdeeld over
heel Nederland.

1795

76

patiënten geholpen

sportartsen

11

823

helpdesk specialisten

sportbegeleiders
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ACTIES
Acties voor tegenkracht die zijn geweest
Paardenclinics enorm succes
Het begon allemaal bescheiden en kleinschalig, eigenlijk hadden zij geen idee
wat je kon verwachten. Christian en Inge Broeken wilden “iets terugdoen” voor
Tegenkracht. Bij Inge werd drie jaar geleden endeldarmkanker geconstateerd.
Tijdens haar periode van bestraling en chemoradiatie is ze ondersteund door
Tegenkracht. Haar gedrevenheid was en is enorm. Zo ook de drive om door
middel van een actie geld in te zamelen voor Tegenkracht. Daar kregen ze uit
onverwachte hoeken heel veel steun en hulp. En met uitzonderlijk veel inzet en
regelwerk schoot Dewi Vis, Inge en Christan te hulp en regelde achter schermen
alles wat nodig was voor dit succes.
Diverse dressuur-, spring- en eventing-instructeurs en instructrices, juryleden en
pensionstallen uit de hippische sport hebben in de maand mei een training of
clinic aangeboden waarbij de volledige opbrengst naar Stichting Tegenkracht
ging. Doel van het plan was om meer bekendheid te geven aan de naam van
Tegenkracht, en ook om geld in te zamelen om meer kankerpatiënten in staat te
stellen het Sportplan te doen.
De actie werd begin juli afgesloten, Inge deed zelf een clinic bij Laurens van Lieren
(o.a. NOS commentator) in Werkendam.
Na afloop van die clinic overhandigden
Christian en Inge de cheque aan Maartje
de Groot van Tegenkracht.
Dankzij heel veel clinics en andere
sponsoring werd een prachtig bedrag
van 15.801 euro opgehaald voor
Tegenkracht.
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MINITOUR 2017 WEDEROM GEWELDIG
Dit jaar stond de 1e week van mei voor Tegenkracht in het teken van de Minitour.
Elk jaar gaan we met een groep van circa 30 personen richting Frankrijk voor een
sportieve week fietsen en wandelen in de bergen. We zijn dan te gast bij Marie –
Claude en Sylvain in het pittoreske plaatsje Luc en Diois, midden in de Drome te
Frankrijk. We hebben dan de beschikking over de camping Les Foulons van Marie
– Claude en Sylvain.
Naast een gezellige en sportieve week is het streven ook om zoveel mogelijk geld
bij een te zamelen voor het sportfonds van Tegenkracht. Dit jaar was het betreft
het weer een week van extremen. De eerste dag was het knipperen met de ogen
bij het wakker worden, de slaap in de ogen en de felle schittering van de zon in
de sneeuw. Sneeuw?? Ja inderdaad sneeuw, het allerlaatste wat we verwacht en
gehoopt hadden. Fietsen of wandelen was deze ochtend niet mogelijk maar het
leverde wel fantastische plaatjes op.

Gelukkig deed de zon zijn werk die dag goed en was het mogelijk in de middag
toch lekker te fietsen en te wandelen. De dagen erna werden steeds beter, maar
bleef wisselvallig. Zeker dag 2 was voor een aantal mensen door de kou en de
regen een dag van overleven. Het beste was ons gezind de laatste dag, waar
we met z`n allen in een zonovergoten Col de Rousett op hebben mogen fietsen.
We daar de doorsteek konden maken in het vaak bewolkte, winderige en koude
vercors. Een geweldige tocht met een onvergetelijk uitzicht.
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Heel speciaal was dit jaar de inbreng van een aantal shirts die per opbod geveild
werden, niet om zelf het shirt te kunnen bemachtigen, maar om het shirt aan een
mede minitourder te kunnen overhandigen. Uiteraard altijd met een reden en een
speech waarom iemand het desbetreffende shirt verdiend. Het bracht niet alleen
fantastische en waardevolle verhalen, maar er werden ook serieuze bedragen
geboden. Uiteraard met de opbrengst voor Tegenkracht.

Minitour 2018…. We kunnen niet wachten!
Dank aan alle deelnemers die niet alleen gezorgd hebben voor een
heerlijke, gezellige en sportieve week, maar ook voor de geweldige
opbrengt van ruim 20.000 euro!
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Acties voor tegenkracht die komen gaan
Goede Doelen Molentocht
Op zaterdag 19 augustus organiseert DTC de Mol de jaarlijks terugkerende Goede
Doelen Molentocht.
De uitgelezen kans om kennis te maken met al het moois dat Dordrecht en
omgeving te bieden heeft door middel van een toertocht over een afstand van
120, 80 of 40 kilometer. De 40 km-route is bij uitstek geschikt voor een familie- of
gezinsfietstocht.
120 km: start 08:00 - 09:00 uur inschrijfkosten € 5,80 km: start 09:00 - 10:00 uur inschrijfkosten € 4,40 km: start 09:00 - 11:00 uur inschrijfkosten € 3,Dit jaar 2017 is er door de leden van DTC de Mol unaniem besloten om de
opbrengsten van de Goede Doelen Molentocht 19 augustus a.s. ten goede te
laten komen aan de stichting Tegenkracht.
Tijdens (en voor) de inschrijving voor de Goede Doelen
Molentocht zal aan de deelnemers -buiten de
inschrijfkosten- een vrijwillige bijdrage worden
gevraagd van minimaal 1 euro.
Behalve dat er aan de deelnemers een
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, is het
vanzelfsprekend mogelijk om de Goede
Doelen Molentocht eenmalig te
sponsoren voor de Stichting
Tegenkracht.
www.fietsclubdemol.nl
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City Swim (Zwolle)
Na een fantastische, zonovergoten editie in 2016, staat de City Swim ook in 2017
weer op het programma!
Stichting City Swim Zwolle organiseert zaterdag 26 augustus 2017 de vierde editie
van de Hiawatha City Swim Zwolle, een zwemevenement in de Zwolse grachten.
De derde editie bracht ruim 15.000 euro op! En ook voor de vierde editie wordt
elke deelnemer gevraagd mee te helpen een mooi bedrag binnen te halen voor
Tegenkracht.
Kijk op http://cityswimzwolle.nl/ voor informatie en mogelijkheid tot deelname.

Dam tot Damloop (Amsterdam)
Een jaarlijks terugkerend evenement op de Tegenkracht agenda; de Dam tot
Damloop. Ook dit jaar zal Tegenkracht weer deelnemen met een team van
enthousiaste lopers.
Wil je met ons meelopen, de 10 mijl of 5 mijl volbrengen en hiermee Tegenkracht
steunen? Meld je dan aan via info@tegenkracht.nl. Let op; beperkt aantal
startbewijzen voor het Tegenkracht team beschikbaar, dus reageer snel! De 5
mijl wordt op zaterdagavond 16 september gelopen, de 10 mijl op zondag 17
september.
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Word donateur van Tegenkracht
of geef een gift

Naast het opzetten of initiëren van een acties voor
Tegenkracht kan je ook donateur worden of een gift geven.
Donateur van Tegenkracht ben je al vanaf 7,50 per maand.
Een bedrag dat je maandelijks, per kwartaal, half jaar of
jaarlijks kunt laten afschrijven.
Uiteraard is het geven van een gift ook een optie.
Tegenkracht heeft een ANBI status
(Algemeen Nut Beoogde Instelling) en
daarmee zijn giften boven de 60 euro
fiscaal aftrekbaar. Donateur
worden of een gift geven?
Mail naar donateur@tegenkracht.nl
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Verhaal
Hans Hoff
Het voelde als een knal op mijn kin
Hoe het begon:
Hans Hoff (53 jaar), IBT-instructeur,
sinds 1984 bij de politie, 10 jaar
op straat, 10 jaar specialistische
diensten en nu 10 jaar
trainingscentrum (Integrale
Beroepsvaardigheidstrainingen,
alles wat met geweld te maken
heeft), van straatagent tot
specialistische diensten.

Hans Hoff: “ik had veel de hik en
last van boeren, ben toch maar een
keer naar de dokter gegaan op
aanraden van mijn vrouw. Kanker zit
namelijk wel in de familie. Ik voelde
me eigenlijk super, ‘ik heb toch niks’.
Meer ter geruststelling van mijn
vrouw heb ik de afspraak gemaakt,
onderzoek gedaan. Testen gedaan,
biopt genomen, CT-scan, dat allemaal
in het ziekenhuis in Almere. Nog
steeds de overtuiging dat het niks
was. Maar dan toch de mededeling:
je hebt hetzelfde als wat je vader
had: maagkanker. Dat voelde als een
knal op mijn kin, meteen een roller
coastergevoel. We waren er blijkbaar
gelukkig wel snel bij. Heel snel een
afspraak in het AMC een afspraak
gemaakt, kon allemaal best mooi
snel. Eerst chemo, daarna operatie,
en dan weer chemo. Ze hebben een
deel van mijn maag verwijderd en
de 12-vingerige darm omgeleid. Dit
speelde zich eind september 2016 af.
Ik heb eigenlijk nooit echt vreselijk pijn
gehad, had wel een morfinepomp,

Franc Savelkouls (61 jaar): 20 jaar
werkzaam voor de politie, werkt
3 dagen per week bij de eenheid
Amsterdam als fysio, specialisatie
in oncologie, daarnaast een eigen
praktijk in Vreeland.
maar gebruikte die relatief weinig.
Ik had en heb wel ‘restless-legs/
neuropathie’ achtige bijwerkingen, dat
is wel iets waar ik last van heb.”
Het is best een probleemperiode
geweest, bijvoorbeeld door drie weken
voeding via een sonde te moeten
nemen. Daarna (inmiddels december)
begonnen via Oncopol/Tegenkracht-
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Sport Medisch Onderzoek

programma bij Medi-Mere in Almere,
twee keer per week en aanvullend
een keer in Amsterdam bij Franc
Savelkouls. Dat is vrij snel aangepast,
Hans voelde zich in Amsterdam beter
op zijn plaats. Franc had ook zijn
oncologische specialisatie en de klik
was en is daar veel beter. Vanaf dat
moment zijn alle trainingen in het
Politie Trainingscentrum Overamstel
gedaan.

Voorafgaand aan het revalideren
in Almere is een sport medisch
onderzoek bij Jessica Gal in
Amsterdam afgenomen. Een goed,
gedegen onderzoek waar Hans zeer
tevreden over was. Hans had al eerder
zo’n onderzoek gedaan, en was door
zijn werk best thuis in de materie.” Ik
voelde me destijds behoorlijk slecht.
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Had toch aardig wat voor mijn kiezen
gehad. Naar bed gaan kostte mij
een half uur. Met de uitslagen van de
sportarts (soms best confronterend)
zijn we in eerste instantie in Almere
terecht gekomen.”

en gevonden. Eigenlijk is hij voor mij
een voorbeeldig patiënt.”
Hans:” ik voelde en voel mij wel patiënt.
In een samenwerking met de fysio is
de klik van wezenlijk belang. Bij mij in
het koppie werkt het zo: het schema
zegt 10 x een oefening doen, dan denk
ik dan kan 12x of 15x ook, maar dat is
eigenlijk onverstandig, Franc remt mij
dan af. Doordat hij mij inmiddels goed
kent, kan hij ook heel helder en direct
aangeven dat ik even pas op de plaats
moet maken.” Franc springt hierop in:
“vermoeidheid is iets wat je heel erg
in de gaten moet houden. Dat kan
eigenlijk alleen als je 1-op-1 met iemand
werkt, persoonlijke begeleiding geeft.”

Aanpak Franc
“Het is aftasten in eerste instantie, ik
kreeg een goede overdracht van de
fysio in Almere en had ook inzicht in
wat de sportarts op papier had gezet.
Hans is sterk als een beer, maar had
wel last van vermoeidheid. We hebben
wat testwerk gedaan, daaruit bleek
dat Hans conditioneel wel een jasje
had uitgetrokken. Ik moest Hans meer
afremmen dan enthousiasmeren.
Lage belasting in het begin, daarna
meer op spierkracht, de cardio-training
langzaam opgevoerd. Ik geef hem
massages, de combinatie van training,
massages en gesprekken maken het
beeld compleet, je doet ook mentale
talks. Die steun is ook extern gezocht

Hans: “ik heb wel samen met een
collega getraind, maar ieder zijn eigen
programma. Je kunt dan wel onderling
wat ervaringen uitwisselen, ook dat is
waardevol. Nu, inmiddels juli 2017 voel
ik me weer op 70%, het duurvermogen
moet nog beter. Op tijd signaleren dat
je even een stapje terug moet doen,
daar zit mijn grootste uitdaging. Ik ben
nou eenmaal bevlogen in mijn werk.”
Franc: “vergis je niet in de belasting
die een politieman/vrouw heeft. Fysiek
en mentaal gaan zo hand-in-hand.
Lichamelijk kan het in orde zijn, maar
het koppie moet ook meewerken.”
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Rol bedrijfsarts

Voorbeeld van een
terugkoppeling van fysio
naar Tegenkracht over het
behandelverloop:

Hans: ‘“Het contact met bedrijfsarts is
pas laat tot stand gekomen, ook door
wisselingen binnen de Arbodienst. Ik
ben eigenlijk zo snel mogelijk weer
op de werkvloer gekomen. In april/
mei ben ik weer meer gaan werken,
zit nu op 80% van de normale uren.
De IBT-training moet nog gaan
plaatsvinden, daar werken we nu naar
toe. Ik had in mei langs moeten komen,
en dat is juni geworden. Je moet
je rechten en verplichtingen helder
hebben, je loopt als werknemer tegen
dingen aan, waar je helemaal geen
kennis van hebt. Een eventuele korting
op je salaris hangt je boven het hoofd
als je niet aan een bepaald percentage
werk komt. Daar ben je als werknemer
niet echt mee bezig, maar het is wel
vreselijk belangrijk. De bedrijfsarts,
maar ook een arbeidsdeskundige kan
hier een rol spelen.”

Uit vorige rapportage weet
je dat de trainingsintensiteit
is aangepast i.v.m.
vermoeidheidsklachten. Na
enige tijd is er weer een
progressief stijgende lijn
merkbaar, echter patiënt
verliest nog wel eens zijn
prioriteiten uit het oog, daar
werkzaamheden dermate veel
energie vergen, dat hij aan zijn
training dan niet toekomt. Dit is
met hem uitgesproken en zijn
trainingsfrequentie wordt weer
opgevoerd. Zijn spierkracht is
optimaal, maar conditioneel is
er nog wel een inhaalslag te
maken. Patiënt geeft tevens aan
dat hij behoefte heeft aan een
mentale coach. Inmiddels heeft
hij oplossing voor dit probleem
gevonden.

Mentale ondersteuning
Hans Hoff: “De mentale ondersteuning
is sinds kort opgepakt, mijn
leidinggevende heeft daar alle
steun bij gegeven. Zij heeft mij er op
gewezen dat het goed zou zijn het
met een deskundige buitenstaander te
bespreken.

Patiënt gaat volgende week
met vakantie en hierna zal het
accent op cardiotraining komen
te liggen!
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We gaan in ieder geval vijf sessies
doen, ik voel me heel goed bij en met
die steun. Het vertrouwen in het eigen
lichaam is niet helemaal terug, ik voel
me goed, maar het verleden geeft aan
dat je je enorm kunt vergissen. Ratio
en emotie botsen hier. De tijd moet zijn
werk doen, dat zijn zaken die ik met de
externe hulp bespreek. Op deze manier
een optimale aanpak.”

het krijgen van een tweede kans, veel
dingen krijgen een andere lading. Je
relativeert gemakkelijker, ik heb enorm
veel warmte ontvangen van de directe
omgeving en ook van de werkvloer. Ik
steek geen energie meer in mensen
die het niet waard zijn, je wordt daar
absoluut selectiever in. Je gaat veel
bewuster om met de energie die je
hebt.”

Rol leidinggevende

Hoe kijk je aan tegen de
aanpak en Tegenkracht?

Hans vertelt hierover: “in mijn geval heel
belangrijk en positief, het mogen doen
in het tempo dat bij jou past, dat je zelf
die regie kunt terugpakken. Regelmatig
contact hebben en elkaar op de hoogte
houden zijn wel kernwoorden. Soms
wel uitdagend om collega’s duidelijk
te maken dat je er nog niet helemaal
100% bent. Ik doe dat nu via een
coördinator, dat beschermt me om niet
te veel te doen.”

Samen met Franc geeft Hans na enig
nadenken het antwoord: “ik geef dit
interview om dingen nog beter te
maken, wat kunnen we leren van dit
hele traject. Ik heb op medisch gebied
wel wat missertjes meegemaakt. Het
is daarna met mij heel goed gegaan.
Ik vind het super dat we vanuit de
politie in staat worden gesteld om
dit soort revalidatie te doen. Ik ben
erg blij met de begeleiding die ik heb
gekregen, zowel van Tegenkracht
als van Franc als fysio en van mijn
leidinggevende. Toch kunnen
zaken qua afstemming beter. Het
terugkomen in je werkomgeving valt
niet altijd in exacte weken aan te
geven, daar vrijheid in geven aan jou
als werknemer is zo belangrijk, dat
kan zo veel rust geven”.

Wat heeft het proces je
geleerd:
Hans: ”Alle tegeltjeswijsheden
kloppen, maar dingen komen nu
anders binnen. Ik ben een doener,
mijn vrouw geeft me steun om het
grotere beeld te bekijken. Het voelt als
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Aankondiging

Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt
in Kasteel de Vanenburg in Putten
de derde editie plaats van het
Borstkankersymposium.

Het symposium is bestemd voor
(ex) borstkankerpatiënten en hun
naasten die samen met lotgenoten
en specialisten op zoek gaan naar
antwoorden. Het ochtend- en
middagprogramma biedt een breed
aanbod aan onderwerpen met heel
veel praktische informatie.

Het thema van het symposium is
dit jaar ‘Tijd om te kiezen’.
Welke keuzes zijn er? Waarom is
bewust kiezen als je te maken krijgt
met borstkanker zo belangrijk? En
soms ook zo lastig? Je hoeft het niet
alleen te doen! Wat kan helpen en
welke ondersteuning is er?

Tegenkracht begeleidt jaarlijks
tientallen borstkankerpatiënten door
middel van het Sportplan op maat,
een van de sessies ’s middags gaat
specifiek in op de mogelijkheden en
de ervaringen van het Sportplan.

Wanneer je net gehoord hebt dat je
borstkanker hebt, wil je misschien zo
snel mogelijk dat er ingegrepen wordt.
Immers, hoe eerder, hoe beter.

Meer informatie? Kijk op:
http://borstkankersymposium.nl

23

Vacature vrijwilligerswerk

“Public Relations & Social Media medewerker Tegenkracht”
Wat heb jij nodig?
• We zijn een klein hecht team en
we werken vooral vanuit passie
en plezier, dus dat en open
communicatie vragen we van jou;
• Daarnaast is kennis en/of ervaring
met PR en social media nodig;
• Goede kennis van de Nederlandse
taal in woord en geschrift
• Kennis en kunde m.b.t. Search
Engine Optimization is een pre.

Tegenkracht, stichting kanker en sport,
zoekt iemand voor Public Relations
& Social Media die het leuk vindt
Tegenkracht via onze website/social
media en persuitingen nog beter op
de kaart te zetten.
Wat ga jij doen?
Als PR-medewerker binnen
Tegenkracht verricht je de volgende
werkzaamheden;
• Tegenkracht bekender maken via
social media;
• Verzorgen en bijhouden content
website en social media;
• Persuitingen;
• Content en opmaak flyers,
presentatiemateriaal en
PowerPointpresentaties
• Op gezette tijden bijwonen van het
teamoverleg.
• De functie is onbezoldigd en kost
je 4 tot 6 uur per week.

Wat bieden wij?
• Werken in een klein team
met leuke mensen en een
ongedwongen sfeer;
• Je wordt deel van een
succesformule die kankerpatiënten
heel veel kwaliteit van leven geeft.
Reacties kunnen gestuurd worden
naar voorzitter Peter Smeets.
Dan kan per mail naar
peter.smeets@tegenkracht.nl
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Oud-deelnemers:
u kunt ons helpen

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

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

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

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

Wilt u ook graag een steentje
bijdragen aan Tegenkracht, stichting
kanker en sport? Sport je graag? En
ben je op zoek naar een sportshirt,
broek, pet, jas, wielerkleding, bidon of
polsbandje. of polsbandje? Geef aan
wat je wensen zijn en wij bestellen
graag wat u wenst en drukken daar
het logo van Tegenkracht op waar u
dat wilt.

Zomeractie tot en met
september, 20% korting
op alle hardloop en
fietskleding in de webshop
van Tegenkracht.

Zie de webshop op
www.tegenkracht.nl welke items al
te koop zijn. Maar er zijn uiteraard
nog veel meer mogelijkheden, zoals
handdoeken, zweetbandjes en nog
veel meer.

Tegenkracht artikelen

Hardlopen

Polsbandjes Tegenkracht

Wielrennen
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Teams voor Tegenkracht
Sport jij in teamverband? En willen
jullie dat doen voor Tegenkracht?
Neem een voorbeeld aan het Avanti
Tegenkracht tafeltennis team en
speel met het logo op jullie shirt voor
Tegenkracht. Uiteraard is het mogelijk
om shirts en/of broeken te bedrukken
voor jullie team of club, of dat nu tafeltennis, voetbal of volleybal is, alles is
mogelijk, we horen het graag.
Tegenkracht Avanti Tafeltennisteam

Tegenkracht:
Het verhaal van Jelle
Wolthuizen
Naast de bovengenoemde items
die te koop zijn in de webshop van
www.tegenkracht.nl is ook het
boek “Tegenkracht, het verhaal van
Jelle Wolthuizen” te koop. Het boek
is het verhaal van Jelle Wolthuizen
de oprichter en initiatiefnemer van
de stichting. Lees in dit boekwerk de
beweegredenen en “Tegenkracht”
van Jelle Wolthuizen.
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Dank
Tegenkracht is de mensen en bedrijven heel dankbaar voor het plaatsen van
de advertenties. Met de brochure bereiken wij een breed publiek en na elke
verspreiding melden zich ook veel (ex)kankerpatiënten bij Tegenkracht voor het
Sportplan op Maat. Zonder deze advertentieplaatsers is het drukken en verspreiden
van het kwartaalbericht een kostbare investering. Investeringen die Tegenkracht te
allen tijde probeert te vermijden. Tegenkracht probeert elke binnengekomen of niet
uitgegeven Euro om te zetten in sportmogelijkheden voor kankerpatiënten. Ook
jullie leveren daarin een belangrijke bijdrage, advertentieplaatsers, bedankt!
Deelnemers Coördinators:
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Postadres:
Postbus 1111
8001 BC Zwolle
Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26)
3723 MB Bilthoven
telefoonnr:
06-48525048
06-19670640

(Matijs Jansen)
(Maartje de Groot)

email:
info@tegenkracht.nl
internet:
www.tegenkracht.nl
bankgegevens:
Rabobank, Driebergen - Rijsenburg
IBAN: NL04RABO 0.11.57.85.779
Uitgever:
Binnenhof Projecten B.V.
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de advertenties. Niets uit de advertenties
mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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