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WAT DOET TEGENKRACHT? 

Tegenkracht is de enige organisatie in 

Nederland die kankerpatiënten 

sportbegeleiding op maat biedt om het 

vertrouwen in eigen kunnen terug te 

geven in een fase waarin zij de wedstrijd 

van hun leven spelen 



 



OVER TEGENKRACHT  

Stichting, goede doelen organisatie 

Opgericht in 2006  

ANBI-status 

Meer dan 1250 kankerpatiënten begeleid 

Doelstelling: ‘kwaliteit van leven’  



Sportbegeleiding 

Diagnose Intake 
sportschool 
of 
Tegenkracht 

Begeleiding 
door 
sportschool 

Sport 
medische 
keuring 
door 
sportarts 

Overgang naar 
zelfstandig 
regulier sporten 

Oncologische 
behandeling in 
ziekenhuis 

Oncologische fysiotherapie 

Sportbegeleiding 



        

      
 
 

SPORTBEGELEIDING TEGENKRACHT 

Zes stappen 
 

1. Aanmelding & intake 

2. Afspraak met sportarts, test 

3. Sportadvies 

4. Sportlocatie sportbegeleider 

5. ‘Regulier’ sporten 

6. Afronding 
 

• Doorlopend professionele (maat) ondersteuning 
 



AANPAK SPORTPLAN 

Tegenkracht organiseert: 

 Intake, afspraak bij sportarts, selectie en 

aanmelding sporttraject, eindtest en 

eindrapportage 

Maandelijks contact met deelnemer 



NETWERK 

Landelijk dekkend netwerk 

sportartsen, oncologisch 

fysiotherapeuten en fitnessbedrijven 

Strategische samenwerking met VSG 

en Fit!vak 

Contacten met ziekenhuizen, 

oncologen 



RESULTATEN ACTIEF REVALIDEREN 

 Stronger in, stronger out 

 Verbetering kwaliteit van leven 

 Fysiek en mentaal weerbaarder tijdens en na 

de behandeling 

 Vertrouwen behouden/terugkrijgen in eigen 

lichaam 

 Snellere re-integratie in de maatschappij/ 

werkhervatting 

 

 1250+ deelnemers 
 



Doelstellingen voor over 12 weken: 

 10 minuten kunnen fietsen 

 Samen met haar moeder een uur kunnen fitnessen 

 Afvallen (ze weegt momenteel ongeveer 70kg en wil naar 60kg). Ze 

woog voor de start van de chemokuren 62kg. 

 Opstaan uit de stoel/ van de wc zonder te hoeven steunen met haar 

handen 

 Traplopen 

Over 1 jaar wil ik: 

 Mijn "oude leven" terug 

 Weer dwarsfluit kunnen spelen 

 Kunnen fietsen naar Urk 

 Naar school kunnen gaan 

 Haar hebben 

Onze jongste deelnemer:  

Simone, 15 jaar, Lymfklierkanker 



        

      
 
 

DE WINST: DE PRAKTIJK 

'Dankzij de sport en mijn uitstekende conditie heb ik de 

behandelingen van kanker beter kunnen doorstaan en de 

revalidatietijd sterk kunnen bekorten. Hiernaast biedt sport mij 

geestelijk ook enorm veel steun in de strijd tegen mijn kanker. 

Tot op de dag van vandaag.’ 

 

Peter Kapitein (Voorzitter en Patient Advocate, Inspire2Live) 

 



KOSTEN 

Begeleiding door Tegenkracht 

coördinatoren 

Deel van de kosten valt onder verzekering 

van deelnemer 

Keuring(en) door sportarts 

Oncologische fysiotherapie 

Begeleiding fitness/sportinstructeur 

 





WWW.TEGENKRACHT.NL 


