
 

Introductie interventiebedrijf 

Naam interventiebedrijf  
Stichting Tegenkracht 

Algemene introductie Tegenkracht helpt kankerpatiënten om voor, tijdens en na hun 

behandeling hun fysieke en mentale gesteldheid zo goed mogelijk te 

behouden en weer op te bouwen. Wij doen dit met een 

sportplan/beweegplan op maat, het Sportplan Tegenkracht. 

 

Korte profielschets Tegenkracht heeft een landelijk netwerk van sportartsen, oncologie 
fysiotherapeuten, fitnesstrainers oncologie, psychologen en diëtisten 
die als behandelaar kunnen worden ingezet. In de loop der jaren 
hebben wij inmiddels bijna 3.500 deelnemers kunnen helpen. 
 
Het team coördinatoren van Tegenkracht zorgt ervoor dat alle 
organisatorische en logistieke zaken geregeld worden, zij kennen de 
specifieke behandelaars en begeleiders. Met de patiënt wordt 
maandelijks contact onderhouden om het maatwerkprogramma te 
kunnen aanpassen als dat nodig blijkt te zijn. Dit leidt tot hoge 
waarderingen over de dienstverlening, een 8,7 als cijfer.   
 

Missie en visie Het verbeteren van fysieke en mentale gesteldheid voor, tijdens en na 
een oncologische behandeling leidt tot sneller en beter herstel en 
terugkeer naar een sociaal leven en de werkomgeving.  

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Het sportplan/beweegplan is altijd een individueel begeleidingstraject, 
iedere deelnemer heeft zijn eigen mogelijkheden, wensen en 
belastbaarheid. Maatwerk zorgt voor de beste resultaten!  
 
Tegenkracht begeleidt kankerpatiënten gemiddeld 6 tot 8 maanden met 
het ‘sportplan op maat’. Naast het bewegen/sporten kunnen ook andere 
z.g. interventies worden ingezet, denk hierbij aan psychosociale 
ondersteuning of het inzetten van een diëtist. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Tegenkracht houdt gedurende de looptijd van het traject maandelijks 
contact met de patiënt, en overlegt regelmatig met de behandelaar 
(oncologie fysio of fitnesstrainer oncologie) over de voortgang.  
In geval een werkgever en een bedrijfsarts betrokken zijn, wordt 2-
maandelijks een update gegeven aan de bedrijfsarts. 

Exclusiecriteria  

Overige informatie 
 
 

 

 



 

Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens Postadres Postbus 1111 

Huisnr/toevoeging      

Postcode/Plaats 8001 BC Zwolle 

Website https://www.tegenkracht.nl/  

Telefoonnummer  

E-mail  

KVK 34236046 

Tekenbevoegde Naam Peter Smeets 

Functie Voorzitter 

Telefoonnummer 06-18226250 

E-mailadres peter.smeets@tegenkracht.nl 
 

Naam Peter  Smeets 

Functie Voorzitter 

Telefoonnummer 06-18226250 

E-mailadres peter.smeets@tegenkracht.nl 

Aanmeldadres  
(e-mail) 

info@tegenkracht.nl 

 

Locatiegegevens 

Hoofdkantoor Adres Prof. Bronkhorstlaan 

Huisnr/Toevoeging 10 Gebouw 26 

Postcode/Plaats 3720 AB Bilthoven 

Telefoonnummer  

E-mail info@tegenkracht.nl 
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