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“Sporten brengt mij zoveel. Niet
alleen lichamelijk maar ook mentaal
word je er zoveel sterker van!”
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Kwartaalbericht 1
2022, jaargang 14

INHOUD

Voorwoord
Even terugblikken en dan naar voren kijken

2

Organisatie
Tegenkracht

4

Stichting Tegenkracht
Wat biedt en doet Tegenkracht

5

Tegenkracht in het bedrijfsleven
Goed werkgeverschap

8

Helpdesk Tegenkracht
Voor vragen vanuit het werkveld

10

Tegenkracht!
De aantallen

11

Acties voor Tegenkracht
Twee stuks in de schijnwerpers

12

Hoe kom je erbij?
Jeroen Ranzijn over waarom hij bestuurder is bij
Tegenkracht

14

Sportbegeleiding op afstand door
online-trainingen
Het verhaal van Kim Wilms

1

18

Oud-deelnemers
U kunt ons helpen

21

Colofon

24

VOORWOORD
EVEN TERUGBLIKKEN EN DAN NAAR VOREN KIJKEN
Plannen om deze twee
gebeurtenissen ‘groot’ aandacht te
geven, vielen volledig in het water.
We profiteerden wel van al die
media-aandacht, onder andere in
de Volkskrant en de Telegraaf: meer
mensen wisten ons te vinden en
startten met een sportplan op maat.
Niet eerder mochten wij voor meer
dan 400 mensen een maatwerk
begeleidingstraject verzorgen, een
recordaantal voor Tegenkracht. In dat
aantal zit een groot aantal trajecten
waar de werkgever van de deelnemer
financieel participeerde. Sinds 2017
doet Tegenkracht dat bijvoorbeeld
voor de nationale politie (jaarlijks 90 tot
120 deelnemers). De participatie van
werkgevers is voor de werknemer van
belang, het toont de betrokkenheid
aan, het maakt communicatie over het
toch altijd moeilijke gesprek rondom
langdurig ziek-zijn gemakkelijker.
De politie is niet de enige werkgever
die dit faciliteert, vele mkb-bedrijven
tonen ook hun betrokkenheid en
ondersteunen hun werknemer.

De enige zekerheid waarmee we
moeten leren leven, is dat alles
onzeker is. Agenda’s die keer op
keer overhoop moeten worden
gehaald, afspraken die verzet moeten
worden, zorg die uitgesteld wordt,
verwachtingen die telkens moeten
worden bijgesteld en – natuurlijk – de
vraag hoelang dit alles nog zal duren.
Het voorbije jaar was een bijzonder
jaar: Tegenkracht bestond 15 jaar,
wij brachten ons jubileumboek uit
met ervaringen van deelnemers
en zorgprofessionals. Het boek
kreeg veel aandacht van landelijke
dagbladen en vakbladen.
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Om de terugblik af te sluiten: de
Corona-crisis zorgde er ook voor
dat we veel activiteiten (waaronder
bijvoorbeeld de Minitour en de Zwolle
City Swim) voor het tweede jaar op rij
moesten uitstellen. Het niet doorgaan
van deze activiteiten betekent dat we
een grote (financiële) teruggang zien in
de sfeer van acties. Voor Tegenkracht
van belang omdat deze acties de
funding van ons sportfonds zijn. Uit dat
sportfonds helpen we deelnemers die
het financieel moeilijk hebben met een
bijdrage om bijvoorbeeld de fysio of de
fitness te kunnen betalen.

ondersteuners vonden en vinden
steeds wegen om onze deelnemers
toch optimaal te kunnen helpen.
Vooralsnog zullen we in 2022 nog
volop met Covid te maken hebben, in
allerlei varianten. Onze aanpak van
het sportplan zal niet veranderen,
de ontwikkeling die we hebben
ingezet enkele jaren geleden om
naast ‘sporten’ ook psychosociale
ondersteuning en diëtetiek aandacht
te geven lijkt de juiste keuze. Zeker
gezien de aandacht die rondom de
pandemie wordt gegeven aan lifestyle
verbetering. De bewustwording,
acceptatie en noodzaak om hier
aandacht aan te geven is volop in
beweging.

Gelukkig zijn we veel veerkrachtiger
gebleken dan we misschien dachten
dat we waren. Onze partners:
de sportartsen, de oncologie
fysiotherapeuten, de fitnesstrainers
oncologie, diëtisten en psychosociale

Peter Smeets
Voorzitter

3

O R G A N I S AT I E
TEGENKRACHT
Initiatiefnemer & oprichter
Jelle Wolthuizen †

Ambassadeurs
Kenny van Hummel
Fausto Marreiros

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

Bestuur
Voorzitter

Peter Smeets

Secretaris

Els van Dam

Penningmeester

Marcel Glaser

Marketing & Communicatie
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STICHTING
TEGENKRACHT

Onderzoek geeft bovendien aan dat
kankerpatiënten die sporten sneller
herstellen en sneller re-integreren in
het arbeidsproces. Daarnaast wordt
de fysieke en mentale weerbaarheid
vergroot en kan het de kwaliteit van
leven in die zware periode positief
beïnvloeden.

WAT BIEDT EN DOET
TEGENKRACHT

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

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

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

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

1

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

2

De kosten van sportbeoefening bij de oncologie fysiotherapeut worden door de meeste
zorgverzekeraars vergoed of gedeeltelijk
vergoed. Is dat niet het geval of moeten extra
kosten worden gemaakt, dan kan Tegenkracht deze kosten vergoeden.

3

Een eigen bijdrage van de deelnemer voor de
sportbegeleiding indien kosten bij Tegenkracht
worden gedeclareerd. Deze bedraagt €
15,00 per week. Dit bedrag wordt mede
gevraagd om deelnemers te motiveren een
actieve houding aan te nemen gedurende de
maanden dat zij het sportplan doen.
De deelnemers leveren kopieën van de
rekeningen en de overzichten en nota’s van
de zorgverzekeraar aan Tegenkracht.
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Voorwaarden
Om gebruik te
kunnen maken van
de dienstverlening die
Tegenkracht biedt,
moet je voldoen aan
de onderstaande
voorwaarden:
1. Je bent gemotiveerd
om te sporten.
2. Je bent bereid
een uitgebreid
sportmedisch
onderzoek te doen.
3. Je gaat ermee
akkoord dat de
desbetreffende
sportarts verslag
van het uitgebreide
sportmedische
onderzoek
doorstuurt naar
Tegenkracht.
4. Je bent bereid een
eigen bijdrage te
betalen.
Aanmelden
Als je aan alle
voorwaarden voldoet
dan kun je het
aanmeldingsformulier
invullen via onze website
www.tegenkracht.nl

Het sportplan in 6 stappen
STAP 1

STAP 4

Aanmelding en intake

Sportlocatie

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

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

STAP 2

STAP 5

Afspraak met sportarts of
oncologie fysiotherapeut

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

Als de oncologische behandelingen
(bijv. operatie, chemo, bestraling)
nog gaan plaatsvinden, dan
zal de eerste afspraak met een
oncologie fysiotherapeut zijn om de
belastbaarheid vast te stellen. Zijn de
behandelingen achter de rug, dan
kan een afspraak met een sportarts
worden gemaakt om een nog
nauwkeuriger beeld te krijgen van de
belastbaarheid.

STAP 6

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

STAP 3

Sportadvies
Naar aanleiding van de intake
en uitslag van het sportmedische
onderzoek stellen wij een sportadvies
op.
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Kanker en sport
De kans dat een werknemer van
u kanker krijgt, is aanzienlijk. Het
aantal nieuwe kankerpatiënten stijgt
al jaren met ongeveer 3% per jaar.
In het eerste decennium van de 21ste
eeuw is de stijging sterker geweest:
36%. Jaarlijks komen er bijna 120.000
nieuwe kankerpatiënten bij. Naar
verwachting zal de groei doorzetten.
Gelukkig stijgen de overlevingskansen
voor vrijwel alle kankersoorten.
Van alle kankerpatiënten geneest
nu 61%. Vergeleken met het begin
van de vorige eeuw, 4%, is dat een
enorme vooruitgang. Daarnaast geeft
onderzoek aan dat kankerpatiënten
sneller herstellen door te sporten.
Mensen die actief revalideren
zullen sneller re-integreren in het
arbeidsproces.

TEGENKRACHT IN HET
BEDRIJFSLEVEN
GOED
WERKGEVERSCHAP

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

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

Resultaat

Gemiddeld kost een
sportplan op maat € 1.500,tot € 2.400,- afhankelijk van
de dekkingsgraad van de
aanvullende verzekering.
Het pakket bestaat uit:
• Sportmedisch onderzoek
• Kosten van oncologie
fysiotherapeut en
sportbeoefening
• Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie

Het sportplan op maat heeft
veel positieve resultaten voor het
bedrijfsleven.
• Verbeterde kwaliteit van leven
van uw medewerker
• Snellere re-integratie,
medewerker kan gemiddeld 9
weken sneller aan de slag
• Minder verstoring van de
dagelijkse processen
• Minder managementaandacht
• Past bij goed werkgeverschap

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

Interesse
Heeft u als werkgever interesse
in deze aanpak? Vraag dan
het Tegenkracht werkgevers
informatiepakket op via
info@tegenkracht.nl of maak een
afspraak met ons.

Bedrijfsarts en arbodienst
De coördinatoren van Tegenkracht
stemmen het proces voor een
sportplan op maat af met de
bedrijfsarts en de arbodienst.
Tegenkracht heeft een landelijk
netwerk van (oncologie)
fysiotherapeuten, sportfaciliteiten,
trainers en sportmedische
adviescentra. Zo kost het de
arbodienst weinig tot geen
inspanning om dit specifieke stuk
begeleiding/re-integratie te bieden.
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HELPDESK TEGENKRACHT
(vrijwillig)
Dr. Tomas Rejda
Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in
oncologie

Dr. Goof Schep
Sportarts Sportmáx, Maxima Medisch Centrum

Drs. Jessica Gal
Sportarts, SMA, Jessica Gal sportartsen

Dr. Michael van der Werve
Sportarts, Sport Geneeskundige Afdeling (SGA),
Rijnland Ziekenhuis

MSc. Martijn M. Stuiver
Fysiotherapeut - klinisch epidemioloog, NKI-AVL

Dr. Ingrid De Backer
Arts, specialiserend in longgeneeskunde Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

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

Dr. Simon Goedegebuure
Sportarts, Sportartsengroep Locatie Amsterdam, OLVG, locatie West

Dr. Mireille Lauret-Roemers
Oncologie fysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute,
Oedeem- en oncologiefysiotherapie Utrecht

Drs. Hanna van Waart
Onderzoeker - bewegingswetenschapper, NKI - AVL

Drs. Anneke Palsma
Voedingsdeskundige/sportdiëtist, Palsma Sportvoedingsadviesbureau

Drs. Alfred Hendriks
Arts Rienks Arbodienst Leusden

Mascha van Buiten
Oncologieverpleegkundige & AYA consulent bij Amsterdam UMC Locatie
AMC & personal trainer bij vanBuitenSport

Drs. Liesbeth Stolk
Zelfstandig bedrijfsarts en bedrijfsarts consulent oncologie bij Stolk
Medisch Advies, regio Rotterdam
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TEGENKRACHT! DE AANTALLEN
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 3.334 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 78 sportartsen.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 13 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 1.301 sportfaciliteiten.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 72 diëtisten.
- Tegenkracht werkt met een landelijk netwerk van 75 psychologen.

3.334

78

13

PATIËNTEN
GEHOLPEN

SPORTARTSEN

HELPDESK
SPECIALISTEN

1.301

72

75

SPORTFACILITEITEN

DIËTISTEN

PSYCHOLOGEN
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ACTIES VOOR
TEGENKRACHT

De afgelopen tijd hebben er weer enkele
acties gelopen waarvan de opbrengst ten
gunste van Tegenkracht is gekomen. We
zijn enorm dankbaar dat er zoveel mensen
Tegenkracht een warm hart toedragen en
ondanks alle zorgen rondom het Corona virus en
de impact hiervan, de moeite hebben genomen voor
Tegenkracht een actie op te starten.

Hierbij zetten wij er graag twee in de schijnwerpers:

HARTEN VOOR STICHTING TEGENKRACHT
Audrey Hartman, grafisch ontwerper
en drijvende kracht achter
Hartontwerpt, ontwierp speciaal voor
Tegenkracht een serie harten. Deze
harten maakte ze om haar goede
vriendin Laura een hart onder de riem
te steken. Laura doorloopt momenteel
een sportplan via Tegenkracht.
Laura’s dochter bedacht een van de
hartontwerpen!
De harten kon je bestellen als
stickervellen, en werden mede mogelijk
gemaakt door StickersNow.com en
Enveloppenzaak.nl.
De stickersets waren in een paar
weken uitverkocht. De reacties daarbij
waren hartverwarmend.
De netto opbrengst kwam uit op
€ 2040!!
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RECEPTENAGENDA HENRIETTE HOOGE
van maaltijdsoep tot pasta en van
vegetarische gerechten tot koolhydraat
beperkt. Recepten voor een gezond
gewicht en gezellig samen aan tafel.
Een agenda die inspiratie biedt op de
vraag: Wat eten we vandaag?
Met de verkoop van deze agenda
wilde Henriette graag de zorg en
trainingsmogelijkheden voor mensen
met kanker onder de aandacht
brengen. En wat de mogelijkheden zijn
bij een fitnesstrainer oncologie.
Met de verkoop van deze agenda is
er van elk verkocht exemplaar 1 euro
naar stichting Tegenkracht gegaan!

Henriette Hooge is gewichtsconsulent
en Personal trainer met als
specialisatie sportvoeding en
fitnesstrainer
oncologie.
Voor het jaar
2021 heeft
Henriette
een agenda
ontwikkeld
vol lekkere,
gezonde
recepten met
hier en daar
een feestelijke
uitspatting. Van
stamppot tot
roerbakgerecht,
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HOE KOM JE ERBIJ?
JEROEN RANZIJN OVER WAAROM HIJ BESTUURDER IS BIJ TEGENKRACHT

Sinds een aantal jaar (2018) zit Jeroen Ranzijn in het bestuur van Tegenkracht. Hij
heeft de portefeuille Marketing en Communicatie. Ranzijn is in het dagelijks leven
communicatie-adviseur bij grote organisaties dus die keuze is dan logisch. Maar
waarom bekleedt iemand naast zijn drukke eigen werkzaamheden ook nog
eens een bestuursfunctie bij Tegenkracht? Een gesprek over motivatie, passie en
historie.

MOEST JE LANG NADENKEN OF JE
DIE FUNCTIE WEL ZOU DOEN?

wilde. Ik heb me toen natuurlijk wel
georiënteerd wat de functie inhield en
hoeveel tijd het me zou kosten. Zeker
als je gewoon een baan ernaast hebt,
weet je dat werkzaamheden allemaal
in de avond en tussendoor moeten. Je
moet zoiets niet half doen.”

“Voor mezelf was de keuze eigenlijk
heel snel gemaakt. Ik werd door
Peter (voorzitter Peter Smeets,
red.) benaderd of ik deze functie
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JE HEBT ZELF OOK DARMKANKER
GEHAD?

EN WAS HET TE DOEN QUA TIJD?
“Eerlijk gezegd was tijd niet de
beslissende factor. Ik merkte dat ik
direct heel enthousiast werd over
Tegenkracht. Het sprak me erg aan.
Ik vind wat Tegenkracht doet zo
ontzettend mooi en belangwekkend
dat ik graag mijn ervaring en expertise
ervoor wilde inzetten. Bovendien ben
ik een beetje ‘groot’ geworden met
kanker. Het was dus herkenbaar voor
me.”

“Ja klopt, ondanks de jaarlijkse
controles bleek ik in 2008 uitgezaaide
darmkanker te hebben. Ik ben
geopereerd en heb 8 maanden
chemobehandelingen gehad. Wat
grappig is dat ik voor mezelf een
plannetje had gemaakt om superfit
te worden voor de operatie. Na de
operatie en tijdens de chemo’s bleef ik
sporten. Ik voetbalde ook en wilde geen
wedstrijd missen. Ik ben wel eens in de
rust gewisseld omdat mijn energie door
de laatste chemo op was.”

WAT BEDOEL JE MET ‘GROOT
GEWORDEN MET KANKER’?

JE ZAT NIET BIJ DE PAKKEN NEER
DUS?

“Ik was tien jaar toen mijn vader
overleed aan darmkanker. Het woord
kanker werd niet meer gebruikt bij
ons thuis, maar daarna stond de
sfeer bij ons thuis in het teken van het
overlijden van mijn vader. Omdat ook
al mijn ooms van mijn vaders kant in
een tijdsbestek van drie jaar overleden
aan kanker zijn mijn moeder en tantes
vragen gaan stellen aan artsen van het
Antoni van Leeuwenhoek. Vanaf mijn
22e word ik jaarlijks gecontroleerd en
weet ik dat sinds enkele jaren ik het
Lynch syndroom heb, dat is een erfelijke
aandoening die een sterk verhoogd
risico geeft op het ontwikkelen van
darm- en baarmoederkanker.”

“Nee, ik merkte dat door te blijven
werken en te sporten ik ook niet zo
met mijn behandelingen bezig was.
De dag van de chemo was vaak het
enige moment dat ik me realiseerde
dat ik toch wel echt ziek was.
Bij Tegenkracht werd me duidelijk
dat maatwerk voor sporten heel
relevant is. Dat is afhankelijk per
kankersoort. Het sporten deed ik
echter zonder begeleiding, Ik deed veel
conditietraining en dat was gelukkig
goed.
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Helaas kreeg mijn vrouw ook in die
periode kanker waar ze gelukkig van
genas, maar een aantal jaar later
kreeg ze een tweede primaire kanker
waaraan ze is overleden. Dat bedoelde
ik met ‘groot’ geworden met kanker.”

was uitzonderlijk. Ik probeer met
plannen, kritische vragen en mijn
ervaring richting te geven aan de
communicatie. Juist op het gebied van
communicatie helpen de coördinatoren
ook mee, deze kwartaaluitgave wordt
bijvoorbeeld door hen helemaal
gedaan. We doen sowieso binnen
Tegenkracht heel veel samen.”

EN TOEN KWAM TEGENKRACHT.
HOE KWAM JIJ ERBIJ?

WAT IS JE AMBITIE BIJ
TEGENKRACHT?

“Ik was natuurlijk aangenaam verrast
dat Tegenkracht sporten en kanker
aan elkaar verbindt. Vanaf het begin
vond ik het werk in het bestuur van
Tegenkracht heel bevredigend. Het is
mooi iets bij te kunnen dragen. Medio
2020 hebben we als bestuur ambities
uitgesproken en dat betekende ook
een verdere professionalisering. We
willen ons meer dan in het verleden
manifesteren. Het boek dat vorig
jaar uitkwam is daar een resultaat
van. Maar ook onze website,
nieuwsbrieven en publicaties willen
we komend jaar een professionelere
uitstraling geven. (dit is de laatste
nieuwsbrief in deze vorm, red).“

“Het gaat Tegenkracht erom zoveel
mensen met de diagnose kanker ons
sportplan op maat te kunnen bieden.
Een betere naamsbekendheid bij
deelnemers en bij bedrijven helpt
ons. Toen wij vorig jaar grote artikelen
kregen in De Telegraaf en De Volkskrant
merkten we dat direct aan het aantal
aanmeldingen. Het is mooi als je ziet
dat inspanningen worden beloond.”
“Ik zie geen enkele reden om na
een aantal jaar af te zwaaien als
bestuurder. Wel zou ik het mooi vinden
als Tegenkracht nog een paar nieuwe
mensen krijgt in het bestuur die net als
ik, ervaring en expertise willen inzetten
voor deze mooie stichting. Ze hoeven
echter geen ervaringsdeskundigen
zoals ik te zijn hoor haha. Dat is het
goede voornemen om die mensen dus
te werven.”

HOE DRUK BEN JE ALS
BESTUURDER?
“Dat is wisselend. In de tijd van
het boek Mijn Tegenkracht ben je
echt elke dag wel bezig. Maar dat
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Stichting Tegenkracht is op zoek naar energieke bestuursleden,
die zich willen inzetten voor de stichting. Mensen die hun ervaring en
expertise onbezoldigd willen inzetten om de stichting te laten groeien
de komende jaren. Samen met de andere bestuursleden bepaal je
het beleid en de koers. Iedere bestuurder heeft ook zijn eigen focus.
Bestuursleden met een goed netwerk, verstand van fundraising en
organisatie- en communicatie hebben de voorkeur.
Iets voor jou? Stuur een mail naar info@tegenkracht.nl.
Voor meer info: bel Peter Smeets 06-18226250, of kijk op de website.
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SPORTBEGELEIDING OP AFSTAND
DOOR ONLINE-TRAININGEN
Toen Kim Wilms (45) in december 2020 te horen kreeg dat ze borstkanker had,
voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Als oncologieverpleegkundige
weet ze als geen ander wat kanker met een mens doet. Ze is inmiddels op
re-integratiebasis terug op haar werk. De ziekte heeft haar veranderd: “,Ik leefde
mee met de patiënten. Nu ik zelf het ziekteproces heb doorgemaakt, begrijp ik
nog veel beter hoe angstig en verdrietig je kunt zijn”.
ZOOM

Haar fitnessschool is voor Kim echter
niet in de buurt. De oplossing werd
gevonden: Mascha ging Kim online
trainen, via Zoom.

Vlak voor de Kerst 2020 krijgt Kim te
horen dat ze borstkanker heeft. Nadat
ze de eerste schrik te boven is, neemt
ze zich voor te focussen op voeding
en bewegen. “Als je de diagnose
kanker krijgt moet je je voor een groot
deel overgeven. Maar je hebt wel
invloed op voeding en bewegen. Ik
ben dol op sporten. Ik fiets graag op
de racefiets en op de mountainbike,
ik zwem en loop hard. En dat doe ik
nog steeds maar nu met mate." Ze
komt in contact met Tegenkracht en
geeft aan dat ze heel graag begeleidt
wil worden door oud-collega en nu
fitnesstrainer Oncologie Mascha
van Buiten van Buitensport. Gelukkig
zit Mascha in het netwerk van
Tegenkracht: ze is ook AYA Consulent
en zit in de helpdesk van Tegenkracht.

Matijs Jansen van Tegenkracht
over deze bijzondere begeleiding:
“Claudette Haanstra is in het begin als
oncologie fysiotherapeut betrokken
geweest om een veilige, verantwoorde
start te maken en om Mascha back-up
te geven indien nodig.” Claudette is
een bekende relatie van Tegenkracht
en ze is aangesloten bij het Netwerk
Oncologische Zorg.
Kim vertelt enthousiast: “De
oefeningen die ik met Mascha doe
zijn vooral gericht op het behoud
van spierkracht. De chemokuren zijn
een aanslag op mijn lijf, maar toch
probeer ik elke dag weer in beweging
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te komen. Sporten brengt mij zoveel,
ik kan het iedereen aanraden. Niet
alleen lichamelijk maar ook mentaal
word je er zoveel sterker van.”

aanwijzingen geven en dat doet ze
ook. Als ze ziet dat ik meer moeite dan
anders met een oefening heb, stelt
ze voor iets anders te doen. Dat is zo
prettig. Mascha traint mij zo elke week
een half uur via de laptop. Ze heeft
dan een schema voor me gemaakt
en daarmee gaan we aan de slag. De
ene keer gaat het beter dan de andere
keer en het is nog maar één keer
voorgekomen dat ik na tien minuten
niet meer kon.”

ONLINE AANWIJZINGEN
Over de online-lessen zegt ze: “Elke
maandag tref ik Mascha via Zoom. Ik
zet mijn laptop zo neer, dat Mascha
mij ziet. Ze kan dus heel goed
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Maartje de Groot van Tegenkracht
bevestigt dat juist in deze tijd er een
toename is van online-trainingen:
“Veel trainers en fysio’s hebben tijdens
de lockdown door middel van online
lessen, beeldbellen en whatsapp en
sportapps contact gehouden met
hun cliënten om op die manier de
begeleiding te continueren en het
sporten door te kunnen laten gaan.
Dat is natuurlijk heel mooi.”

“Ineens ben je geen verpleegkundige,
maar een patiënt. En nu pas weet ik
wat het is om ziek te zijn. Nu voel ik
wat je als patiënt moet doorstaan.
En dan is het fijn als je mensen als
Mascha naast je hebt staan. Die je
motiveren om je lijf en geest fit te
houden.”

Kim zegt dat goede professionele
begeleiding heel belangrijk is, vooral
op momenten dat het minder met
je gaat: “Mascha trekt me mee met
haar enthousiasme, is heel precies
en let goed op of je de oefeningen
op de juiste manier uitvoert. Ze
bereidt trainingen goed voor en
toont belangstelling. Soms praten
we even over mijn situatie, of geeft
ze me voedingsadviezen.”Ze is blij
dat Tegenkracht met Mascha haar
kan ondersteunen tijdens deze
verwarrende en onzekere periode.

Ze heeft het traject met Tegenkracht
bijna afgesloten. Ze slikt nog
chemopillen om de kans te verkleinen
dat de kanker terugkeert. Ze wil haar
ervaringen met het sporten heel
graag delen met anderen. Ze denkt
dat ze zonder sport nooit zó goed
de chemo’s, de borstbesparende
operatie en de bestralingen zou
hebben doorstaan. Op de werkvloer,
promoot Kim dan ook enthousiast het
bewegen. “Ziek? Beweeg! Ga sporten.
Rust roest”, zegt de Alkmaarse
oncologieverpleegkundige stellig.

ERVARINGEN DELEN
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OUD-DEELNEMERS
U KUNT ONS HELPEN

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

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

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

Wij willen u vragen mee te denken
hoe we meer werkgevers ‘aan boord’
kunnen krijgen, en dat begint meestal
het meest gemakkelijk in de eigen
werkomgeving.
Als u een ‘opening’ weet te maken
bij uw werkgever, heel graag.
Waar nodig komen wij het verhaal
toelichten. Mail of bel ons gerust.
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HET BOEK: MIJN TEGENKRACHT
15 jaar tegenkracht. Inzicht voor kankerpatiënten en behandelaars (zoals
oncologen en bedrijfsartsen) in de mogelijkheden die allemaal voorhanden zijn.
Bestel hier: www.tegenkracht.nl/mijn-tegenkracht
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WORD DONATEUR VAN
TEGENKRACHT
OF GEEF EEN GIFT

Naast het opzetten of initiëren van een actie voor
Tegenkracht kan je ook donateur worden of een gift geven.
Donateur van Tegenkracht ben je al vanaf 7,50 per maand.
Een bedrag dat je maandelijks, per kwartaal, half jaar of
jaarlijks kunt laten afschrijven.
Uiteraard is het geven van een gift
ook een optie. Tegenkracht heeft
een ANBI status (Algemeen Nut
Beoogde Instelling) en daarmee zijn
giften boven de 60 euro
fiscaal aftrekbaar.
Donateur worden of een gift geven?
Mail naar donateur@tegenkracht.nl
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DANK
Tegenkracht is de mensen en bedrijven heel dankbaar voor het plaatsen van
de advertenties. Met de brochure bereiken wij een breed publiek en na elke
verspreiding melden zich ook veel (ex)kankerpatiënten bij Tegenkracht voor het
Sportplan op Maat. Zonder deze advertentieplaatsers is het drukken en verspreiden
van het kwartaalbericht een kostbare investering. Investeringen die Tegenkracht te
allen tijde probeert te vermijden. Tegenkracht probeert elke binnengekomen of niet
uitgegeven Euro om te zetten in sportmogelijkheden voor kankerpatiënten. Ook
jullie leveren daarin een belangrijke bijdrage, advertentieplaatsers, bedankt!
Coördinatoren deelnemers
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Eveline van Dooren
Postadres:
Postbus 1111
8001 BC Zwolle
Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26)
3723 MB Bilthoven
telefoonnr:
06-48525048 (Matijs Jansen)
06-19670640 (Maartje de Groot)
06-18566588 (Eveline van Dooren)
email:

info@tegenkracht.nl

internet:

www.tegenkracht.nl

bankgegevens:
Rabobank, Driebergen - Rijsenburg
IBAN: NL04RABO 0.11.57.85.779
Uitgever:
DNB Groep
www.dnbgroep.nl
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de advertenties. Niets uit de advertenties
mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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