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PETER SMEETS

VOORWOORD

EEN GOEDE BUUR
Op 200 meter van het kantoor van
Tegenkracht in Bilthoven ligt het
Alexander Monro ziekenhuis. Begin
oktober vierde het Alexander Monro
Ziekenhuis haar 5-jarig bestaan, als
goede buur en collega op het gebied
van kanker waren wij aanwezig
bij het symposium. Het AMZ is
een gespecialiseerd ziekenhuis
dat volledig geconcentreerd is op
borstkankerpatiënten. Tijdens het
symposium maakte AMZ-bestuurder
Marjolein de Jong nog maar eens
duidelijk wat de positieve effecten
van specialisatie zijn: de gemiddelde
ligduur in een ziekenhuis is korter en
het sterftecijfer is lager dan bij een
ziekenhuis dat alle kankersoorten
behandelt.

De ontwikkeling op dit terrein is jaren
geleden ingezet, waar voorheen
gold dat een ziekenhuis minstens 50
behandelingen per jaar moest doen,
is dat inmiddels opgetrokken naar 150.
Naar verwachting zal die trend verder
doorgezet worden. Sinds de oprichting
in 2013 heeft het AMZ ruim 5000
mensen behandeld. Medio 2018 werd
de samenwerking met het UMCU
verder ingevuld doordat chirurgen
van het UMCU op de locatie van het
AMZ in Bilthoven borstkankeroperaties
uitvoeren. Marjolein de Jong schilderde
een toekomstbeeld, waarin de zeven
universitaire ziekenhuizen tezamen
met 10 tot 15 gespecialiseerde centra
en 30 tot 40 nazorgcentra de volledige
zorg van borstkanker uitvoeren.
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WORD DONATEUR
VAN TEGENKRACHT
OF GEEF EEN GIFT

In Nederland krijgt 1 op de 7
vrouwen borstkanker. In 2017
waren er ruim 17.500 diagnoses.
De overlevingskansen zijn goed
maar toch overlijden er jaarlijks
meer dan 3.000 mensen aan
de gevolgen van borstkanker.
Borstkanker vertegenwoordigt
28% van de totale hoeveelheid
kankerdiagnoses op jaarbasis.

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.

Tijdens datzelfde symposium
schilderde Martine Busch van het Van
Praag Instituut een ontwikkeling op
het gebied van z.g. ‘complementaire’
zorg. Zo’n tien jaar geleden
werd complementaire zorg nog
aangeduid als ‘alternatieve geneesof behandelwijzen’ omdat ervan
uitgegaan werd dat het vaak in
plaats van de reguliere behandeling
werd toegepast. Onderzoek toont
echter aan dat een substantieel
deel van de patiënten verschillende
zorgvormen en behandelwijzen
combineert, veelal ondersteunend
aan de reguliere behandeling.
Vandaar dat men tegenwoordig de
term complementaire (‘aanvullend
aan’) zorg gebruikt voor zorg en
interventies zoals massage, mindbodytechnieken, acupunctuur of
kruidengeneeskunde. Ons Sportplan
Tegenkracht past volledig in
beschrijving van complementaire zorg.

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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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.

STICHTING
TEGENKRACHT
WAT BIEDT EN DOET
TEGENKRACHT

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

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

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

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

1
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Deze bedraagt € 15,00 per week.
Dit bedrag wordt mede gevraagd
om deelnemers te motiveren een
actieve houding aan te nemen
gedurende de maanden dat zij het
sportplan doen.
De deelnemers leveren kopieën
van de rekeningen en de
overzichten en nota’s van de
zorgverzekeraar aan Tegenkracht.

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

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de
dienstverlening die Tegenkracht biedt,
moet je voldoen aan de onderstaande
voorwaarden:
1. Je bent gemotiveerd om te sporten
2. Je bent bereid om een uitgebreid
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
bij de oncologisch 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

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

Aanmelding en intake

Sportlocatie

Aan de slag

Afspraak met sportarts of
oncologie fysiotherapeut

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
oncologisch 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

STAP 3

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.

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 %.
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 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 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 oncologisch
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

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

• Past bij goed werkgeverschap

Interesse
Bedrijfsarts en arbodienst

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.

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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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.

HELPDESK
TEGENKRACHT

VOOR VRAGEN VANUIT
(vrijwillig)
HET WERKVELD

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
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
Drs. Alfred Hendriks
Arts Rienks Arbodienst Leusden
Rosemarie Jansen
MANP, verpleegkundig specialist jong volwassenen oncologie/AYA zorg.
Radboud ziekenhuis Nijmegen
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TEGENKRACHT! DE AANTALLEN
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 2203 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 77 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 13 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 1002 sportbegeleiding locaties verdeeld
over heel Nederland.

2203

77

PATIËNTEN GEHOLPEN

SPORTARTSEN

13

1002

HELPDESK SPECIALISTEN

SPORTBEGELEIDERS
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BAS AUTOWAS CITY SWIM ZWOLLE
DOOR DE OGEN VAN EEN DEELNEMER

GERJAN VAN DIJK

de eerste plaats het hele gezin raakt.
Er komen allerlei emoties los, verdriet,
boosheid, onmacht, maar daarnaast
heeft dit alles mij ook dichter bij God
gebracht wat ook soms weer vragen
en emoties oproept. Uiteraard raakt
het daarnaast ook mijn familie,
vrienden, collega's en buren.
Waarom dan 6 maanden later
meedoen aan de City Swim, zal u/je
denken. Dat zit zo; na de operaties,
complicaties en behandelingen die
ik tot nu toe heb gehad voel ik mij al
jaren niet zo fit als nu! Waarschijnlijk
heeft dit ook te maken met de hoge
dosis schildkliermedicijn. Dit is min
of meer te vergelijken met een te
snelwerkende schildklier. Maar dit is
hoe dan ook superfijn!

Het is woensdag 30 mei 2018 als ik
(Gerjan, 41jr) mezelf samen met mijn
zoon (Nathan, 17jr) aanmeld voor de
City Swim Zwolle 2018.

Ongeveer de laatste vijf jaar voor de
diagnose was ik dusdanig veranderd
dat ik niet meer s' avonds na het werk
even lekker in het huis kon klussen,
dat ging gewoon niet meer. Ik was
moe, kwam heel langzaam steeds wat
aan qua gewicht en toch soms wat
sombere gedachten want waar ging
dit heen met mij!

Het is dan ongeveer 6 maanden
later nadat wij te horen kregen dat ik
kwaadaardige schildklierkanker, met
uitzaaiingen in de lymfklieren, heb.
Met wij bedoel ik Johanneke, mijn
vrouw, dochter Mara-Lisa (12jr) en
zoon Nathan. Het is toch iets wat in
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Na de diagnose is alles eigenlijk best
wel snel gegaan. Mijn bedrijfsarts
vroeg aan mij of ik misschien wat zag
in specialistische hulp, in brede zin,
voor mensen met de diagnose kanker.

vaak ook even een praatje met de
superfijne mensen uit die groep. Soms
even aangemoedigd worden door de
ander of tijdens de training gewoon
even vragen hoe het met iemand gaat
ervaar ik als zeer fijn. Je hebt daar in
de eerste plaats tijd voor jezelf maar
als je dat wilt dus ook zeker tijd voor
elkaar. Dat laatste is iets wat mij tot nu
toe erg heeft aangesproken.

Daar moest ik wel even over
nadenken. Aan de woorden kanker
en hulp moest ik wennen. Maar het
drong op een gegeven moment
wel door dat ik de aangeboden
hulp misschien toch maar met twee
handen moest aanpakken! Tijdens
de daaropvolgende afspraak heb ik
aangegeven dat ik er graag gebruik
van wilde maken met als doelstelling
om (weer) fitter te worden om ook
beter de komende behandeling(en)
in te gaan. Zo kwam ik, via mijn
werkgever, terecht bij stichting
Tegenkracht.

En wat is het dan fijn als je langzaam
merkt dat je fysiek weer steeds fitter
wordt. Daarnaast werd ik bewust dat er
veel mensen zijn die door zo'n ziekte/
behandel proces gaan. Bij mij hebben
deze punten de behandeling tot nu toe
een stuk minder vervelend gemaakt.
Vervolgens kwam de aankondiging
van Tegenkracht voor de City Swim
Zwolle 2018! Lekker impulsief kwam
ik op het idee om mee te doen en
wel het liefst samen met Nathan. Ik
kon eigenlijk ook niet echt een reden
verzinnen om niet mee te doen, het
was toch ook maar 2,7km! Daarnaast
woont in Zwolle één van mijn zussen
met haar gezin. Hier konden we
dan ook gelijk even langs. En dan
was er nog een belangrijke reden
voor mij. Ik was, mede door stichting
Tegenkracht in de vorm van de
oncologische fysiotherapie groep van
T.H. Stam, fit genoeg om dit te doen.

Via Maartje de Groot ben ik
vervolgens aangemeld bij een
Fysiotherapiepraktijk in de buurt
speciaal met ervaring op het gebied
van oncologie. Na een intake kwam
ik al snel in een groep van een man/
vrouw of 7. Allemaal lotgenoten met
allemaal weer andere vormen van
de ziekte. Dat betekent een paar
uur lang trainen in de oefenzaal
onder begeleiding van T.H. Stam,
de fysiotherapeut. Regelmatig heb
je dan, tussen het programma door,
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hadden we deze toch maar op het
laatste moment gehuurd. In het water
kwam ik erachter dat het verstandiger
was geweest als we ook een keer
met een wetsuit hadden geoefend. Ik
lag een stuk hoger in het water wat ik
niet gewend was en ik merkte dat het
ademen meer energie kostte.

Zo gezegd, zo gedaan, en voordat
ik er echt goed over na had gedacht
waren we aangemeld en was een
sponsoraccount aangemaakt.
Toen bleek dat 2,7 km misschien toch
wel 1,5 uur zwemmen was en wij op
de dag van de City Swim terug zouden
komen van vakantie. Ja, hoe moest dat
nou! Johanneke wilde gelukkig wel een
dag of twee eerder naar huis komen.
En voor die 2,7 km was het advies
van de fysiotherapeut om toch maar
even te gaan oefenen. Dat hebben
we dan ook een paar keer gedaan
zowel in een zwembad als ook een
keer in de natuur. Dat moest dus haast
wel goed komen. Daarnaast gaf de
sponsoractie een enorme boost om
dit toch ook vooral echt te gaan doen,
terugkrabbelen kon echt niet meer!

Ondertussen was het startmoment
genaderd. We lagen met z’n allen
achter de lijn toen het startsignaal
werd gegeven. Iedereen begon,
voor mijn doen, als een razende te
zwemmen. Nathan was al snel uit het
zicht verdwenen. Ik ben de eerste 50
meter ook maar weg gezwommen
met de borstcrawl zoals de meeste
zwemmers. Dat is alleen niet mijn
sterkste zwemslag maar was op
dat moment wel de snelste manier
om bij het startpunt weg te komen
om niet als laatste onder de brug
met toeschouwers door te hoeven
zwemmen. Maar goed, na 50 meter
was ook ongeveer mijn zuurstof op,
tenminste, dat voelde zo. De volgende
500 meter was echt doorbijten. De
zwemmers na mij, die mij vervolgens
weer inhaalden, waren dus een
stuk verstandiger. Ik wilde toen echt
stoppen, ik was blij dat er veel hulp
op het water was die mij desnoods uit
het water konden trekken. Gelukkig
ging het langzaam beter op mijn eigen

De weken voor de City Swim was
nog even spannend of het wel door
zou gaan vanwege de blauwalg en
andere ziekteverwekkers in de Zwolse
grachten. Gelukkig kon het allemaal
doorgaan. De dag zelf was echt een
feestje. Wij hadden dat niet zo verwacht
en daarom was het misschien wel
extra leuk. Opeens waren daar ook
mijn schoonouders om ons aan te
moedigen. Een echte verrassing! Voor
het eerst hesen we ons vervolgens
in een wetsuit. Voor de zekerheid
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Al met al was het een superleuke
dag die we hebben afgesloten met
gezelligheid en een lekkere Chinese
maaltijd bij het gezin van mijn zus.

tempo en gewoon met de schoolslag.
Het genieten kon weer verder gaan en
al helemaal door al die toeschouwers
op de kade. Toen ik dan eindelijk
aankwam bij de finish stond daar
mijn zoon, met een big smile en riep;
hé pap, zwem eens ff door! Gelukkig
vond de rest van de familie het wel
een prestatie (met een knipoog).

Gerjan van Dijk
Deelnemer Tegenkracht Sportplan op
maat
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POLITIE ORGANISEERT INFORMATIEDAG
begeleid bij de voorbereiding op de
behandeling en hun herstel van de
ziekte. Dit alles naar grote tevredenheid van de deelnemers en ook van de
korpsleiding. Medio september organiseerde de politie (Stichting Waardering
Erkenning Politie) een informatiedag
waar Tegenkracht aanwezig was.

De nationale politie heeft ruim
65.000 mensen in dienst. Statistisch gezien betekent dit dat er
jaarlijks ongeveer 350 politiemannen en -vrouwen de diagnose kanker te horen krijgen.
Tegenkracht heeft in de laatste
(bijna) twee jaar ruim 170 mensen
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mogelijkheden van een hulphond, tot
het werken met paarden in een z.g.
familie-opstelling.
Samen met Edith Schoots (oncologisch
fysiotherapeut bij OOFU in Utrecht)
en ‘ervaringsdeskundige’ Temel
Yildirim werden vele politiemanagers
geïnformeerd over de mogelijkheden
en successen van het Tegenkracht
Sportplan. OOFU heeft in de loop
der jaren tientallen Tegenkrachtdeelnemers behandeld, en ook
een groot aantal politiemensen.
De inbreng van de aanwezige
ervaringsdeskundige Yildirim en twee
collega’s was zeer waardevol: eens
te meer bleek dat zij beter dan wie
ook kunnen vertellen wat het betekent
om kanker te hebben, en om via het
sportplan op maat te revalideren.
De nationale politie is als werkgever
zeer vooruitstrevend door de
ondersteuning die zij beschikbaar
stellen aan werknemers met kanker.
De (via verzekeraar CZ afgesloten)
werkgeverspolis betekent dat
politiemensen geen kosten hebben
om het sportplan te volgen.

Tientallen leidinggevenden
(waaronder korpschef Akerboom)
lieten zich informeren over de diverse
programma’s die beschikbaar
zijn voor langdurig en chronisch
zieke politiemensen. Variërend
van Mindfulness, programma’s
voor de behandeling van PTSS, de

Meer informatie over het project
Oncopol is ook terug te lezen op
www.tegenkracht.nl/oncopol
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WIE IS
MICHEL
MEIJERS

INTERVIEW

1. Wie is Michel Meijers,
naast initiatiefnemer
van Trainenmetkanker.nl,
Leefstijladviseur en docent
bewegen bij kanker?

het initiatief Trainenmetkanker.nl is
gestart. Ik heb een gezonde passie
voor bewegen en probeer heel bewust
een gezonde leefstijl na te streven. Ik
ben gedreven en nieuwsgierig, altijd
op zoek naar nieuwe informatie die
ik kan gebruiken om de opleiding
en mijn trainingen steeds te blijven
verbeteren.

Allereerst ben ik een docent en
leefstijladviseur die vanuit de behoefte
aan specialistische sportbegeleiding
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2. Waarom het initiatief
Trainenmetkanker.nl?

ik in 2012 gedurende 5 maanden
gestudeerd aan de East Carolina
University in de Verenigde Staten waar
ik meer kennis heb opgedaan over
o.a. trainingsleer en het meten van
fysieke activiteit. In deze periode heb
ik ook mijn geaccrediteerde personal
training diploma behaald bij de
National Strength and Conditioning
Association (NSCA).

Er is een grote groep overlevenden
van kanker die niet langer door de
medische hulpverlening begeleid
hoeft te worden maar die nog
niet fit genoeg zijn om de draad
van het normale leven weer op te
pakken. Juist zij hebben veel baat bij
begeleiding in een veilige omgeving
door gespecialiseerde professionals
die veel kennis hebben van kanker,
de fysiologie en trainingsleer. Het is
mijn missie om sportprofessionals te
scholen over bewegen bij kanker door
middel van de opleiding Oncologisch
Fitness Trainer (OFT). Hierdoor wil ik
bereiken dat overlevenden van kanker
na de begeleiding van het ziekenhuis
en de specialist weer conditioneel
sterk genoeg worden om de dagelijkse
taken weer op te pakken en fit genoeg
worden om deel te nemen aan een
beweegprogramma bij een normale
sportclub.

Om meer kennis te krijgen over
bewegen bij kanker werd ik, door
gebrek aan opleidingen in Nederland,
voor een groot deel gedwongen
om te kijken naar cursussen in het
buitenland. Naast het volgen van de
cursus Fysiotherapie en Oncologische
Revalidatie in Nederland heb ik in de
Verenigde Staten diverse cursussen
gevolgd zoals Cancer and the
Older Adult en Cancer and Exercise
Survivorship. Uiteindelijk heb ik
ervoor gekozen mijn kennis verder
uit te breiden en ben ik mijzelf gaan
voorbereiden voor het examen van
Certified Cancer Exercise Trainer.
Gevolgd door een examen door het
American College of Sports Medicine
(ACSM) in samenwerking met de
American Cancer Society (ACS) waarin
tijdens een 3 uur durend examen
mijn parate kennis over (bewegen bij)
kanker is getoetst.

3. Waar heb jij zelf gestudeerd
om deze informatie te
vergaren?
In 2013 ben ik afgestudeerd aan
de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding. Tijdens mijn studie heb
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5. Wat is de relatie met
Tegenkracht?

Met trots kan ik zeggen dat ik eerder
dit jaar, als eerste in Nederland, dit
examen behaald heb en daarmee de
naam Certified Cancer Exercise Trainer
(ACSM CET) mag gebruiken.

Stichting Tegenkracht heeft als
missie om kankerpatiënten sportieve
revalidatie aan te bieden. De missie van
Tegenkracht heeft daarmee ontzettend
veel raakvlakken met het initiatief
Trainenmetkanker.nl. Met de juiste
vorm van samenwerking kunnen wij
het sportaanbod voor deze kwetsbare
doelgroep verder uitbreiden. De
Oncologisch Fitness Trainer kan zichzelf
registreren als sportbegeleider voor
de stichting. Hiermee ontstaat er een
grotere database aan gespecialiseerde
sportbegeleiders met kennis op het
gebied van bewegen met kanker en
kan de stichting nog meer overlevenden
van kanker, dichter bij huis, de juiste
sportbegeleiding aanbieden.

4. Is het initiatief nodig?
Ja, zoals eerder aangegeven
komen diverse overlevenden van
kanker in een ‘grijs gebied’ nadat
de behandelingen in het ziekenhuis
zijn afgerond. Het is dan niet altijd
een optie om voor langere periode te
kiezen voor fysiotherapie. Uitgaande
van 110.000 nieuwe gevallen kanker
per jaar is het zeer de vraag of daar
bij specialisten de ruimte voor is. Met
respect voor andere specialismen
kan een Oncologisch Fitness Trainer
(OFT) een groot deel van deze
doelgroep begeleiden en met name
ook signaleren wanneer begeleiding
door bijvoorbeeld een oncologisch
fysiotherapeut alsnog gewenst is.
Doordat de Oncologisch Fitness Trainer
met name werkzaam is in de regio
kunnen overlevenden van kanker
ook dichter bij huis een veilige vorm
van begeleiding krijgen. Ook vanuit
de medische wereld wordt positief
gereageerd.

6. Hoe zie jij Trainenmetkanker.nl
over 5 jaar?
De missie van Trainenmetkanker.nl
is om zoveel mogelijk onderbouwde
kennis te verspreiden gericht op
sportbegeleiding aan mensen
die de diagnose kanker hebben
gekregen. Door iedere maand een
cursus aan te bieden voor nieuwe
trainers wil ik over 5 jaar meer
kennis over bewegen bij kanker
door heel Nederland hebben
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8. Heb jij nog een boodschap of
goed tip voor de lezers van dit
kwartaalbericht?

verspreid. Alle trainers, die aan de
bijscholingsvoorwaarden voldoen,
staan geregistreerd op de website
www.trainenmetkanker.nl. In de
komende 5 jaar wil ik deze (vrij
toegankelijke) database aan trainers
verder uitbreiden zodat overlevenden
van kanker gemakkelijk online een
Oncologisch Fitness Trainer (OFT) bij
hen in de buurt kunnen vinden.

De laatste jaren komt er steeds
meer wetenschappelijk onderzoek
beschikbaar over de positieve effecten
van bewegen om onder andere het
herstel bij kanker te bevorderen.
Het is ook goed om te kijken of er
mogelijkheden zijn om ook preventieve
maatregelen te kunnen nemen. Er
zijn duidelijke signalen dat bepaalde
leefgewoonten een risicofactor
vormen voor het ontstaan van kanker.
Denk bijvoorbeeld aan rookgedrag,
obesitas of werken met gevaarlijke
stoffen. Ik zou lezers willen adviseren
continu aandacht te blijven geven
aan beweging en een gezonde leefen werkomgeving. Want ook door
preventief met onze gezondheid
bezig te zijn kunnen wij bepaalde
risicofactoren verkleinen en de strijd
aangaan tegen deze ziekte.

Daarnaast ben ik continu bezig met
het optimaliseren van de opleiding.
Ik wil de komende jaren nog
meer contact leggen met erkende
specialisten om ook de nieuwste
ontwikkelingen en adviezen te kunnen
implementeren in de opleiding.
7. Zie jij daar een taak of rol
voor Tegenkracht in?
Zeker, mensen die via Stichting
Tegenkracht voor sportbegeleiding
kiezen kunnen door de registratie van
Oncologisch Fitness Trainers mogelijk
ook dichter bij huis een gepaste vorm
van sportbegeleiding toegewezen
krijgen. Overlevenden van kanker die
ervoor kiezen om zelfstandig aan hun
conditie te werken kunnen alsnog op
de website www.trainenmetkanker.
nl terecht voor het vinden van een
geschikte locatie waar een Oncologisch
Fitness Trainer werkzaam is.
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MIJN VERHAAL
DOOR: BARBARA BRUNDEL
Iedereen krijgt in zijn/haar leven ooit te
maken met kanker. In 2011 kwam het
voor ons erg dichtbij. Mijn zus kreeg
de diagnose darmkanker. Een shock
voor haar, haar gezin, maar ook voor
ons als familie. Daar waar we konden,
probeerden we haar bij te staan met
praktische hulp en natuurlijk jankten
we soms samen een potje wat best
lekker opluchtte.

kwam boven, wat waren trots op
haar en natuurlijk ook een beetje op
onszelf .
In de jaren die volgden, bleven we ons
inzetten tegen kanker. Die rotziekte
moet een halt toegeroepen worden.
Wat wij bewerkstelligen, is natuurlijk
maar een druppel op de gloeiende
plaat, maar het zou maar net DE
druppel zijn. We fietsten 4 jaar achter
elkaar Stelvio for Life. Met familie
en vrienden werd telkens weer een
pokkenberg in Italië bedwongen
waarmee we geld ophaalden voor
kankerbehandelingen op maat.

Na haar zware operatie- en
chemotijd, moest ze fit worden.
Bewegen was de remedie. Trainen
op de fiets en juni 2012 deelnemen
aan Alpe d’HuZes. Wat een doel.
Natuurlijk gingen wij mee. We
trainden samen, organiseerden
evenementen om geld op te halen
en zo stond het vizier op ‘boven
komen’ om zo deze rottige periode af
te sluiten. Jemig wat was het heftig,
niet alleen fysiek, maar alles was zo
emotioneel. De posters die je zag
hangen, waarvan 1 tekst me tot de
dag van vandaag is bijgebleven.
Een prachtige foto van een man met
eronder de tekst: Wat hadden we het
mooi samen! Iedere keer weer als ik
‘hem’ voorbij kwam, stroomden de
tranen over mijn wangen. Mijn zus

Dit jaar twijfelden we of we als
gezin weer zouden deelnemen. We
kwamen net terug uit Sri Lanka van
4 maanden vrijwilligerswerk en er
moest ook weer gewerkt worden.
Veel tijd om na de denken was er
niet, want onze ‘planning’ liep dit jaar
net even anders. Ik ging voor controle
van een goedaardige bult naar
het ziekenhuis en liep eruit met de
diagnose borstkanker. Jemig, dat was
schrikken. De goedaardige bult was
nog oké, maar er werd een tweede,
kwaadaardige bult aangetroffen.
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mijn werk niet en zeker thuis in mijn
gezin niet.

Na het nodige denkwerk en het
uitstippelen van het behandeltraject,
attendeerde mijn zus, u weet wel, die
in 2011 zelf kanker kreeg, mij direct
op Stichting Tegenkracht en ik heb
contact gezocht. Door Matijs Jansen,
coördinator van Stichting Tegenkracht,
werd ik gekoppeld aan Caspar Tittse
van Fysio Centrum Hoogland. Een
fysiopraktijk bij mij in het dorp, dus
lekker gemakkelijk op steenworp
afstand. Vóór mijn operatie was alles
al geregeld en dat gaf me een goed
gevoel. Ik wilde fit zijn, fit blijven en zou
dit klusje wel even klaren. Niemand
moest last krijgen van mijn kanker. Op

Ik werd geopereerd in het Antonie
van Leeuwenhoek ziekenhuis in
Amsterdam en kort na mijn operatie,
startte ik met trainen bij Caspar.
Natuurlijk lag de focus in eerste
instantie op beter worden en je fit
voelen, maar ik stelde mij ten doel om
op 1 september de Stelvio weer op te
fietsen. Hoe ik er fysiek aan toe zou
zijn, zou niet belangrijk zijn. Ik moest
en zou boven komen. De geest wil ook
wat!
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Ik boekte niet alleen vooruitgang,
maar deed soms ook een stapje
terug. Door de bank genomen werd
ik gelukkig steeds fitter. Omdat ik
nogal gefocust was op mijn doel, zag
ik soms niet dat rustig aan doen en
veel rusten ook een soort van training
was. Caspar hoefde mij niet aan te
sporen om harder te trainen, maar
moest mij juist afremmen. Ik zat er
dus op mijn plek en doordat Caspar
mijn zus mee liet trainen, kreeg ik
beter inzicht met gerichte opdrachten
tijdens de trainingen waar hij niet bij
was, bijvoorbeeld een fietstraining
op de Posbank waarbij ik haar
absoluut niet mocht inhalen. Lastig

Caspar zorgde voor afwisselende
oefeningen en schema’s en
bekeek van dag tot dag wat mijn
belastbaarheid was. Een hele andere
aanpak dan trainen wanneer je
gezond bent. Ik was gewend om tot
het gaatje te gaan, maar gedurende
de bestralingen en met het starten van
de hormoontherapie, was k toch echt
de oude Barbara niet meer. Op dagen
dat er weinig energie was, of als het in
mijn hoofd één grote chaos was, dan
was er een low impact training met
plaats voor een goed gesprek. Jemig,
wat heeft die man een snottebellen en
tranen moeten opvangen, maar het
luchtte me toch op!
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maar wat was mijn lijf minder fit dan
ik had gedacht. 2 km onder de streep
was ik zo moe en had ik het zo koud,
dat ik eigenlijk wilde gaan liggen in
de sneeuw om even te rusten, want ik
had bedacht dat ik met mijn snelheid
van 4,6 km per uur er nog best even
over zou doen tot de eindstreep. Het
idee alleen al, geeft aan dat je in
zo’n geval een beetje daas bent en
het brein niet optimaal werkt door
vermoeidheid, koude en hoogte,
maar ik bedacht me wat dochterlief
de vorige dag had gezegd: “Als je het
koud hebt, moet je ‘flink bewegen”.
Ik at een halve Twix die ik een aantal
kilometers eerder had gekregen van
Edith van de organisatie (toen dacht
ik nog: ‘Huh, een Twix, das toch niet
voor sporters?”) en dronk sportdrank
uit mijn bidon. Daarna pakte ik de buis
van mijn fiets, maakte kniebuigingen
totdat ik het wat warmer kreeg en
stapte op mijn fiets. Op anderhalve
kilometer stonden mijn man, zoon en
schoonzoon die met mee meefietsten
naar boven.

voor deze streber, want ik wil zo snel
mogelijk naar boven en niet als laatste
binnenkomen, maar als ik al in de
buurt van haar achterwiel dreigde
te komen, kreeg ik een vette sneer.
Tja, naar je oudere zus luister je wel,
maar alleen tijdens de klim, want in de
afdaling had ik er maling aan en blies
ik haar, lekker recalcitrant, voorbij.
Iedere paar weken had ik, via de mail
of telefonisch, contact met Matijs van
St. Tegenkracht. Hij informeerde hoe
het met me ging, hoe de trainingen
waren en we kletsten wat over
wielrennen, de Stichting en allerlei
wielerevenementen. Super bijzonder
hoe een, voor mij, vreemd iemand zo
betrokken was bij mijn traject.
Op 1 september moest het gebeuren.
De voorspellingen waren dramatisch
en het had ‘s nachts gesneeuwd.
De Italiaanse overheid besloot de
laatste 8 km van de Stelviopas,
waar 25 cm sneeuw lag, schoon te
schuiven en we konden van start.
De omstandigheden waren killing.
Regen, hagel, sneeuw, de snijdende
wind en de onvermijdelijke kou. Mijn
telefoon vond het te koud om nog
muziek te produceren, dus in kon
‘lekker’ nadenken over de afgelopen
periode tijdens het afzien op mijn fiets.
Jemig, ik had best wel wat getraind,
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maar de fijne gesprekken tijdens
de trainingen, het gevoel dat ik toch
nog wat uit dit gekke lijf kan persen
en ‘gewoon’ fysiek bezig zijn, maakt
mijn leven heel veel zonniger. Ik heb
nu geleerd dat er een Barbara vóór
en een Barbara na de diagnose
kanker is. De Barbara vóór de
kanker vond ik stiekem veel leuker.
Zij was veel energieker (een soort
stuiterbal), sterker, fitter (altijd in de
weer) en veel minder emotioneel
(wat in het dagelijks leven een stuk
gemakkelijker is), maar deze Barbara
heeft ook een fijn leven met zoveel
ongelofelijke lieverds om haar heen
én met mensen die haar goed
begeleiden. Daarmee kan je een heel
eind komen.

Met z’n allen fietsten we over de finish.
Het was gelukt. Tranen stroomden
over mijn wangen. Alles puzzelstukjes
waren op het juiste moment in elkaar
gevallen, de hulp van Tegenkracht, de
begeleiding van Caspar, de liefde en
steun van familie en vrienden hebben
me geholpen mijn doel te bereiken en
dat gaf een werelds gevoel!
Na de Stelvio kreeg ik twee weken
rust. Dat was nodig, want mijn lijf was
moe en natuurlijk werd ik ziek. Ik pikte
alles op wat voorbij kwam vliegen.
Weerstandslevel low. Daarna gingen
we om de tafel om een nieuw doel
te bedenken. Ik ben geen hardloper,
maar het moest een loopdoel worden.
Dat fietsen had ik nu wel even gehad
en met de winter op komst, is lopen
handiger. Eind december staat de
Kerstmannenloop (5 km) op de
kalender. Samen met mijn gezin, een
vriendin en haar dochter gaan we
deze run ‘nailen’. In januari vertrekken
we naar Tromsø in Noorwegen.
Ik hoop dat ik daar de 10 km in de
sneeuw kan lopen, maar als blijkt dat
de lat net iets te hoog ligt, loop ik met
evenveel plezier de 5 km.

Natuurlijk een hele dikke thanx voor
Stichting Tegenkracht en Caspar
Tittse, die mij op geweldige wijze door
een o zo lastig kankertraject heen
hebben geloodst. De begeleiding, de
verrassende trainingen, de superfijne
gesprekken waarbij er zelfs in mijn
botte brein af en toe een lampje
ging branden, de stimulerende- en,
in mijn geval, afremmende sessies
hebben mij zoveel meer gebracht dan
jullie kunnen vermoeden. Trots en
dankbaar!

Het sporten geeft me zoveel.
Natuurlijk ben ik nog lang niet op
mijn oude niveau en heb ik fors
ingeleverd qua energie en fitheid,

Barbara Brundel
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In het oktober nummer van Plus Magazine is een artikel gewijd aan
herstellen na kanker. Hierin worden tips gegeven op gebied van onder
andere mentaal herstel, voeding en sporten.
Op de website van Plus Magazine is een artikel met begeleidend filmpje
terug te vinden ter aanvulling op het onderwerp sporten en kanker.
In dit filmpje komen Tegenkracht deelnemer Barbara Brundel en haar
begeleidend fysiotherapeut Caspar Tittse van Fysiotherapie Hoogland
aan het woord over het belang van begeleid sporten tijdens en na de
behandeling.
https://www.plusonline.nl/kanker/fitter-door-beweging-zelfs-bij-kanker
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OUD-DEELNEMERS:
OUD-DEELNEMERS
U KUNT
HELPEN
U KUNTONS
ONS HELPEN

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.

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

WEBSHOP
TEGENKRACHT
KLEDING, POLSBANDJES,
BOEKEN EN NOG VEEL MEER…

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

COLOFON

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
Céline Engelen
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)
06-51910515 (Celine Engelen)
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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