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VOORWOORD

Remon Ter haar
Bestuurslid Tegenkracht en
ervaringsdeskundige

Beste lezer,
gespecialiseerd was in mijn vorm van
leukemie. Hanneke Kluin-Nelemans
heeft het mogelijk gemaakt voor mij om
weer een nieuw leven op te bouwen.
Een leven waarbij de kanker een vast
onderdeel werd in mijn leven.

Het begon allemaal in 1991. Fanatiek
sporter als ik was, ervaarde ik steeds
meer tegenslag. Moe, geen energie
en geen kracht meer. Ik kreeg last
van heftige bloedingen en belandde
uiteindelijk in een streekziekenhuis.
Ik werd steeds zwakker. Ik bleek
geen werkend afweersysteem meer
te hebben. De specialist wist echter
niet wat ik mankeerde en had dus
ook geen behandeling voor mij. Na
een moeizame periode van vrees en
onzekerheid, kwam, na een geniale
ingeving van de arts-assistente
om beenmergbiopten op te sturen
naar academische ziekenhuizen,
het verlossende woord; Je hebt een
zeldzame vorm van leukemie, de
zogenoemde Hairy Cell Leukemie.
Destijds was er alleen in het LUMC, toen
nog AZL geheten, een hematoloog die

De eerste jaren gingen moeizaam.
Werken als verpleegkundige, eten
en slapen. Veel slapen. Er volgden
chemokuren in 1997, een maand na
de geboorte van onze dochter. Het
is de zwaarste periode uit mijn leven
geworden. Het heeft ruim 2 jaar
geduurd voor ik voldoende hersteld
was om weer fulltime aan het werk te
gaan. Ik pakte het sporten weer op en
voelde me weer fitter en fitter worden.
Helaas was dit leven van korte duur.
Aan het eind van 2006 was de kanker
weer in volle aanwezigheid terug,
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Fausto de Marreiros, Harrie Bijl en
Thomas Zijlma zorgden ervoor dat
ik binnen 3 maanden echt fit was.
Ik deed mee aan Alpe d’HuZes met
Team Olympisch Tegenkracht en
fietste 3 keer achter elkaar die alp
op. Ik was tijdens die paar maanden
trainen via Tegenkracht van 2 dagen
op arbeid therapeutische basis ook
weer fulltime aan het werk gegaan.
Wat een verschil met de vorige keer.
Tegenkracht gaf me het vertrouwen in
mijn eigen lichaam terug. Tegenkracht
staat voor mij voor doen wat werkt
en daar goed in zijn. De mensen
van Tegenkracht zetten zich met
passie en deskundigheid in voor wat
Jelle in 2005 al bedacht heeft.

waardoor de eerste 10 maanden van
2007 volledig opgeslokt werden door
ziekenhuisopnames en chemokuren.
Doordat ik geleerd had van de vorige
periode, heb ik het nu volledig anders
aangepakt. Ik bleef actief sporten,
ook al moest ik mijn doelen drastisch
inperken. Mijn hematoloog verklaarde
mij voor gek. Rusten moest ik. Ik heb
heel wat gesprekken moeten voeren
met artsen en verpleegkundigen,
voordat ik een hometrainer op mijn
kamer kreeg. Het herstel ging tot
een bepaalde hoogte goed. Op de
dagen dat ik me echt goed voelde,
trainde ik volle bak. Ik moest dit
echter steeds bekopen met een forse
terugval waardoor verder herstel
uitbleef. Tot de benefietactie van een
dorpsgenootje. Ik kwam in aanraking
met Coen van Veenendaal die mij het
telefoonnummer gaf van ene Matijs.

Jelle had hetzelfde idee over hoe
je om moest gaan met kanker,
maar pakte het gelukkig een stuk
professioneler aan. Omdat de mensen
van Tegenkracht het gedachtegoed
van Jelle uitdragen en zo betrokken
met me omgingen, was het voor mij
maar een kleine optelsom. Ik heb
Tegenkracht omarmd en heb me de
afgelopen 10 jaar met veel plezier en
genoegen ingezet om Tegenkracht
wat meer bekendheid te geven,
waarvan de laatste 9 jaar vanuit het
bestuur. We hebben samen vele
avonturen beleefd en zijn uitdagingen
aangegaan.

Matijs was van Tegenkracht en hij
belde me een week later op. Het
verhaal van Jelle is kenmerkend
en de passie die uitstraalt van de
mensen van Tegenkracht zorgde
voor een ongelofelijke kracht in mij.
Ik volgde een aangepaste versie
van het Sportplan van Tegenkracht.
Jessica Gal, Leo Peelen, Melvin
Kantebeen, maar ook Matijs Jansen,
Jorge Labadie, Frank Schuurman,
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om met sportmedische begeleiding
verantwoord te revalideren om van
kankerpatiënt weer mens te worden.
Hier hebben we elkaar hard voor
nodig.
Samenwerking met het bedrijfsleven
en de grote fondsenwervers als KWF
en Alpe d’Huzes kan er voor zorgen
dat de expertise van Tegenkracht
gemeengoed gaat worden en
iedereen hiervan kan profiteren.

Ook al ga ik aan het eind van dit jaar
mijn bestuursfunctie neerleggen, de
grootste uitdaging blijft staan: het voor
iedereen met kanker mogelijk maken

Remon Ter Haar

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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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
vacature
Remon ter Haar

5

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

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

2
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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

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.

Aanmelding en intake

Sportlocatie

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
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

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
• 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

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
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

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. 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 1897 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 81 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 864 sportbegeleiding locaties verdeeld over
heel Nederland.

1897

81

PATIËNTEN GEHOLPEN

SPORTARTSEN

11

864

HELPDESK SPECIALISTEN

SPORTBEGELEIDERS
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ACTIES

ACTIES DIE GEWEEST ZIJN

HIAWATHA CITY SWIIM ZWOLLE
De laatste dag van augustus staat voor veel mensen in en rondom Zwolle
in teken van de Hiawatha City Swim Zwolle. Op een stralende, zonnige dag
stonden ruim 200 zwemmers aan de start voor een ronde van maar liefst 2,7
km zwemmen door de mooiste gracht van Nederland. Voor het eerst dit jaar
zwommen er ook tientallen kinderen samen met een ouder een ronde van 500
meter, voorafgaand aan de ‘volwassen’ afstand van 2,7 km. Een afstand die
middels een estafette team van drie personen ook in 3 geknipt kan worden. De
winst ging net als vorig jaar naar Bob de Vries in een parcoursrecord, maar net
als andere jaren is ‘Tegenkracht’ de grootste ‘winnaar. Want naast een geweldige
sportieve dag
en uitdaging is
Tegenkracht ieder
jaar gekoppeld als
goed doel. Naast
de inspanning van
trainingen en de 2,7
km zwemmen op
de dag zelf wordt
er ook sponsorgeld
ingezameld. Ieder jaar
een geweldig bedrag
voor Tegenkracht.
De voorzitter van Tegenkracht Peter Smeets mocht na afloop een mooie cheque
van ruim 15.000 euro in ontvangst nemen. Inmiddels is dat bedrag ook ruim de
16.000 gepasseerd met nog nagekomen donaties.
Deelnemers, vrijwilligers, partners en sponsoren dank voor jullie inzet en geweldig
bijdrage!
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BAKER MCKENZIE SPONSORT STICHTING TEGENKRACHT MET DEELNAME
AAN DE DAM TOT DAMLOOP 2017

Op zondag 17 september lieten bijna 50 enthousiaste collega’s en relaties van
internationaal advocatenkantoor Baker McKenzie zich van hun meest sportieve
kant zien. Gezamenlijk namen zij deel aan de Dam tot Damloop 2017. Het
draaide deze dag niet alleen om sportiviteit. Vooral het maatschappelijke aspect
van deelname, namelijk het sponsoren van Stichting Tegenkracht, zorgde voor
extra motivatie om een mooie prestatie te leveren.
Onder collega’s ontstond een aantal jaar geleden het idee een goed doel te
koppelen aan de deelname van Baker McKenzie aan de Dam tot Damloop. Dit
initiatief kon rekenen op veel steun en is inmiddels onlosmakelijk verbonden
aan de Dam tot Damloop. Bij de keuze voor een goed doel voor de 2017-editie,
tipte collega Bert Teunissen ons. In een gesprek met Bert over zijn ziekte, maakte
hij ons attent op Stichting Tegenkracht. Hij gaf uitleg over deze stichting en
wat hun werk concreet voor hem betekent nu hij kampt met een hersentumor.
Naast Bert heeft ook Lieselot Oosterkamp, Managing Director van ons kantoor,
in het verleden veel baat gehad bij Stichting Tegenkracht. Bij haar werd in 2013
kanker geconstateerd en mede dankzij de revalidatiemogelijkheden die Stichting
Tegenkracht haar bood, is zij weer helemaal hersteld.
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Kortom: de keuze om deze editie van de Dam tot Damloop voor Stichting
Tegenkracht te lopen was snel gemaakt! Door de verhalen en ervaringen van Bert
en Lieselot met collega’s te delen, kregen we binnen ons kantoor veel aandacht
voor de initiatieven van Stichting Tegenkracht. Ook hebben we een actie opgezet
om zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat we Stichting Tegenkracht een
financieel duwtje in de rug kunnen geven.
Op de dag van de Dam tot Damloop verschenen collega’s en relaties aan de
start in een speciaal tenue, met het logo van Stichting Tegenkracht op de rug.
Bijzonder was dat ook Bert deel uitmaakte van deze groep hardlopers. Dit maakte
de effecten van het sportplan en het doel van Stichting Tegenkracht zeer tastbaar
en zorgde voor een grote bewustwording bij collega’s.
Na een succesvolle race werd in de finishzone nagepraat over de prestaties
onder het genot van een hapje en een drankje. Namens Stichting Tegenkracht
was Matijs Jansen hierbij aanwezig. Wij waren zeer trots om namens Baker
McKenzie een cheque met een totaalbedrag van €4500 aan Matijs te
overhandigen. We hopen van harte dat onze bijdrage een positieve impact
heeft op het leven van vele patiënten via de geweldige initiatieven van Stichting
Tegenkracht.
Namens de Baker McKenzie Dam tot Damloop-commissie,
Jasper Meessen

SJOLLEMA SPORT EN FITNESS SPINNINGMARATHON
In een drie uur durende intensieve
en enthousiast spinningles werd
vrijdagavond 29 september bij Sjollema
Sport & Fitness maar liefst 485 euro bij
elkaar gefietst voor Tegenkracht.
Een geweldige initiatief en mooie opbrengst. Waarvoor dank!
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ACTIES VOOR TEGENKRACHT DIE KOMEN GAAN
14 JANUARI 2018 EGMOND KWART OF HALVE MARATHON
Al een aantal jaren loopt Tegenkracht met
meerder teams mee aan de kwart en halve
marathon van Egmond. De winterklassieker die
je een keer gelopen moet hebben! Naast een
geweldig parcours over het strand en door de
duinen is het één van de grootste hardloopevent
van Nederland met een geweldig sfeer. Uiteraard betekent het ook afzien, want
het parcours met vaak kou, wind en soms regen maakt het echt zwaar. Maar dat
maakt het ook natuurlijk ook mooi en altijd onvergetelijk.
Ga die uitdaging en herinnering voor het leven ook met ons aan. Loop niet alleen
voor je zelf maar ook voor een ander. Sluit aan bij ons team en loop met ons mee.
Samen zamelen we geld in voor het sportfonds van Tegenkracht. Het fonds wat
het sporten voor kankerpatiënten financieel mogelijk maakt. Kankerpatiënten die
het vaak vele malen zwaarder hebben dan de lopers in de Egmond Marathon.
Dus niet alleen maar ook voor een ander.
Wij bieden:
• Startbewijs
• Een gezamenlijke, warme en gezellige verzamelplek dicht bij de start
• Een loopshirt van Tegenkracht (die je mag houden als je meer dan 500
euro sponsorgeld hebt binnen gehaald)
• Een peptalk, drankje en hapje voorafgaand en na afloop van het event.
• Na afloop lekker warm en gezellig terugkomen op de verzamelplek dicht bij
de finish
• De kleding en waardevolle spullen kan je daar ook achterlaten
Wat vragen wij:
• Je inzet en gezelligheid
• Streven om minimaal 500 euro sponsorgeld op te halen
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OUD-DEELNEMERS:
U KUNT 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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HELEN DOWLING
INSTITUUT
E-HEALTH; MINDER MOE BIJ KANKER

Een veelgehoord restverschijnsel
na behandeling voor kanker is
ernstige vermoeidheid. Zo’n 30%
van de kankerpatiënten krijgt hier
mee te maken. Hierbij gaat het
om vermoeidheid waar vaak geen
medische verklaring (meer) voor
is en betreft zowel lichamelijke
als geestelijke vermoeidheid. De
vermoeidheid is waarschijnlijk
ontstaan door de kanker of medische
behandelingen. Na verloop van
tijd spelen echter psychologische
factoren als angst, somberheid,
slaapproblemen en/of de neiging over
de eigen grenzen te gaan vaak de
grootste rol.

hun naasten. Zij bieden verschillende
soorten therapieën, waaronder nu dus
ook internettherapie.
De Minder Moe bij Kanker is een
psychologische behandeling welke
zich richt op het beter leren omgaan
met de vermoeidheid, waardoor ook
de psychische klachten verminderen.
Het is een combinatie tussen online en
offline opdrachten en wekelijks online
contact met een therapeut.
Minder Moe bij Kanker is een
behandeling met cognitieve
gedragstherapie. Men krijgt inzicht in
de eigen gedragspatronen en leert
emoties herkennen en hoe met ze om
te gaan. Cognitieve gedragstherapie
pakt gedrag én gedachten aan die
de lichamelijke klachten beïnvloeden
en in stand houden. Bij cognitieve
gedragstherapie werkt de therapeut
nauw met de cliënt samen om tot
verbetering van de klachten te komen.
Dit is ook het geval in deze online
behandeling. Het is een actieve manier
van behandelen.

Er zijn verschillende manieren om
met deze vermoeidheid om te
gaan, bijvoorbeeld door hulp te
zoeken bij professionals. Het Helen
Dowling Instituut biedt nu een zeer
toegankelijke online behandeling aan,
genaamd Minder Moe bij Kanker.
Het Helen Dowling Instituut is een
ggz-instelling die psychologische zorg
biedt aan mensen met kanker en
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Tegenkracht heeft meerder
deelnemers aan het sportplan op
de dienstverlening van het Helen
Dowling Instituut gewezen en binnen
het project Oncopol doorwezen.
Deelnemers reageren zeer positief
op wat hen is geboden bij het Helen
Dowling Instituut.

De behandeling duurt elf weken
en wordt vergoed vanuit de
basisverzekering als de cliënt een
verwijzing heeft van een erkende
verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts.
Naast de behandeling Minder Moe
bij Kanker biedt het Helen Dowling
Instituut ook de online behandeling
Minder Angst na Kanker aan.

Voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname aan de online
behandeling Minder Moe bij Kanker, zie www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker/
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VERHAAL
BERT
TEUNISSEN
“IEDERE KEER MAATWERK”

DE DIAGNOSE

bracht, was niet vrolijk makend: het
ziet er niet goed uit, je gaat niet oud
worden, je hebt een hersentumor. Dan
komt er een hoop op je af, gelukkig
ontmoette ik een medepatiënt die me
goed geholpen heeft, van hem heb ik
zeer nuttige tips gekregen. Een echte
prognose heb ik niet gekregen, ik
wilde dat ook niet weten eigenlijk.

Bert vertelt over de periode: “Vlak
voor kerst 2016 kreeg ik op het
werk een epileptische aanval, in de
ochtend van 1e kerstdag nog één.
Van het ziekenhuis in Ede ben ik
snel doorverwezen naar de VU in
Amsterdam. Het nieuws dat de arts
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MAAIKE BRUGMANS
(29-04-1985), sinds 2010 werkzaam bij Medisch Centrum IBIS als (sport-)
fysiotherapeut met aandachtsgebied oncologie. Medisch Centrum IBIS,
gevestigd in Sportcentrum HealthCity Amstelveen Zuid, heeft alle (para-)
medische specialismes in huis voor een zo gericht mogelijke aanpak bij een
grote verscheidenheid aan klachten, beperkingen en problemen van het
houdings- en bewegingsapparaat. Maaike begeleidt sinds januari 2017 Bert
Teunissen.

BERT TEUNISSEN
(17-11-1980), facilitair medewerker bij Baker McKenzie in Amsterdam.
Baker McKenzie is één van ’s werelds grootste en meest toonaangevende
advocatenkantoren, met 77 kantoren in 47 landen. Baker McKenzie
Amsterdam heeft een volledig geïntegreerde civiele, fiscale en notariële
praktijk met circa 200 advocaten, fiscalisten en notarissen. Vanuit het kantoor
in Amsterdam voorziet het bedrijf internationale en Nederlandse cliënten van
advies op lokaal en grensoverschrijdend gebied.

21

“PROBEER ZO FIT MOGELIJK DE
BEHANDELINGEN IN TE GAAN,
DAT GAAT JE HELPEN”

De begeleiding door de
oncologisch fysio

17 Januari ben ik geopereerd, drie
dagen later was ik al weer thuis. Mijn
directeur bij Baker McKenzie heeft mij
op het spoor van Tegenkracht gezet,
zij had zelf het sportplan gedaan
twee jaar eerder, en was daar erg
enthousiast over. Een maand na
de operatie ben ik bij Maaike langs
gegaan. Voor mijn diagnose heb ik
altijd hardgelopen, was ook bezig met
cardio, en ging dan ook relatief fit de
behandeling in, geen overgewicht,
goede conditie. Dat heeft mij wel
geholpen.”

Bert: “Het contact met Maaike verliep
vanaf het begin goed, het voelde
lekker, je merkt dat zij ervaring heeft.
Medio februari is het traject gestart,
in het begin had ik behoorlijke angst
of de epileptische aanvallen terug
zouden komen.” Maaike vult aan: “Ik
ben in het begin veel met coaching
bezig geweest, geprobeerd om het
hardlopen dat plezier opleverde weer
op te laten pakken.
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lijf. Dat betekende zeker niet maximaal
gaan qua fysieke inspanning.” Maaike
begon met het zoeken naar een
realistisch verwachtingspatroon, Bert’s
vrouw is bij die eerste gesprekken
aanwezig geweest, een zeer welkome
steun. Als doel werd gesteld: zo fit
mogelijk blijven gedurende het gehele
behandeltraject en behoud van
sportactiviteit.

Natuurlijk hebben we aan de
algemene spierkracht gewerkt, en
coördinatiewerk gedaan met ballen
e.d. We konden de fysieke gesteldheid
in zijn geheel trainen.”
Bert heeft bewust het sport medisch
onderzoek bij een sportarts niet
gedaan. Maaike: “We wisten dat er
nog chemo en bestraling aan zouden
komen, een zware inspanningstest
doen is dan niet zinvol. Het eerste dat
we moesten bereiken was dat Bert het
vertrouwen moest terugkrijgen in het

Bert: “De chemo’s startten ergens in
medio mei, na de 33 bestralingen die
ik in maart en april heb gedaan.
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DE SPECIALISATIE ONCOLOGIE:

Mijn chemo bestaat uit totaal 12 kuren,
waarbij één kuur 5 dagen duurt en ik
dagelijks een behoorlijke hoeveelheid
chemotabletten moet innemen.”
Maaike: “Ik weet welke kuur hij heeft,
weet de bijwerkingen e.d. en ik pas de
trainingen aan naar gelang hoe Bert
zich voelt, ik speel iedere keer in op de
hulpvraag van dat moment. Als Bert
binnenkomt zie ik al vrij snel hoe het
gaat, en we bespreken dat ook altijd
voordat we aan de gang gaan.”

Maaike legt uit: “Het is een jong
specialisme, er zijn in Amstelveen bijna
geen fysio’s met dat specialisme. Ik
zie soms wel 20 oncologiepatiënten
per week. Wij krijgen mensen
doorverwezen vanuit de ziekenhuizen,
de huisartsen, maar ook veel via
Tegenkracht. De ontwikkeling rondom
bewegen bij kanker is langzaam op
gang aan het komen, maar er is nog
een weg te gaan.”
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Alle teamleden die meeliepen
hebben zich laten sponsoren, het
heeft geresulteerd in een fantastisch
bedrag dat we hebben opgehaald
en dat we aan Tegenkracht konden
overhandigen.”

Bert vult aan: “ bij mij is helemaal niks
over nazorg of revalidatie gezegd in
het ziekenhuis, doe rustig aan was het
advies.”

HOE IS HET OP JE WERK
GEGAAN?

WAT DOET DE ZIEKTE MET JE?
Bert: “Ik werk in een klein team, ik heb
het op enig moment bekend gemaakt
wat mijn situatie is. Niet iedereen kan
even goed omgaan met het naar
buiten komen met een bericht zoals
deze diagnose. Maar ik ben realist, dit
is wat het is. Zielig doen zit niet in me.”

Bert neemt de tijd om de woorden te
formuleren: “Het geeft beperkingen,
ik moet keuzes maken in hoe ik de
tijd besteed, zeker omdat ik twee nog
jonge kinderen heb. Bij het Ingeborg
Douwes Centrum krijg ik mentale
ondersteuning en dat helpt best goed
in zo’n proces. Ik probeer mezelf te
blijven.”

Maaike vult aan: “Jij bent er heel open
in, en dat geeft jou steun, mensen
zien je dan minder als patiënt. Maar ik
zie in onze praktijk ook totaal andere
voorbeelden, het verschilt per mens
hoe er mee wordt omgegaan.”

Maaike sluit af: “Dit soort trajecten is
topsport, je moet keihard werken, je
bent topsporter zonder dat je daarom
zelf gevraagd hebt. Ik heb dan ook
ontzettend veel respect voor mensen
zoals Bert, hoe zij zaken verwerken,
oppakken en hoe zij er mee omgaan.”

DAM-TOT-DAM LOOP
Bert: “Ik ben altijd een redelijk fanatiek
hardloper geweest, en wilde absoluut
de 16 mijl in september lopen. Ik heb
een stukje geschreven over stichting
Tegenkracht n.a.v. Dam-tot-Dam en
het goede doel. Mijn collega’s hebben
daar heel goed op gereageerd, waren
direct enthousiast over het steunen.

Tot slot Bert’s advies: “Probeer zo fit
mogelijk de behandelingen in te gaan,
dat gaat je helpen. Tegenkracht kan
je zeker helpen de weg te vinden
naar goede begeleiders, zo ben ik bij
Maaike terecht gekomen en dat bevalt
super goed.”
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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

VERLENGING
VAN DE ZOMERACTIE!

Tot en met november, 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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