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“VERMINDERING VAN PIJN DIE
KINDEREN MET KANKER THUIS ERVAREN
DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN
INTERACTIEVE APP.”
“WIJ ZIJN ALTIJD IN VOOR EEN
UITDAGING, DIT IS ER ZO ÉÉN!”
“ALLES KOMT INEENS HEEL DICHTBIJ.
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Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen, op welke manier dan ook, zonder
toestemming van de Roparun-organisatie.
ROPARUN EN HET CBF-KEUR
Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk
aan fondswervende instellingen. Elk fonds
dat in aanmerking wil komen voor een CBFKeur moet aan dezelfde criteria voldoen en
dezelfde procedure doorlopen. Fondswervende
instellingen moeten minimaal als zodanig actief
zijn in Nederland. Het keurmerk wordt
afgegeven voor een periode van 3 jaar, waarbij
jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog
aan de gestelde criteria voldoet.
Het CBF heeft een licentie van de Raad voor
Accreditatie voor het verstrekken van het
CBF-Keur.
MEER WETEN OVER HET
CBF-KEUR?
Kijk op www.cbf.nl

Het jaar 2021 was wederom een bewogen jaar, ook voor de Roparun. Nadat er in 2020 geen
Roparun was, hadden we met elkaar de verwachting dat alles in 2021 weer ‘normaal’ zou zijn.
Niets was minder waar. Tijdens het pinksterweekend zijn we niet afgereisd naar Frankrijk
en Duitsland én zelfs niet naar een startlocatie in Nederland. Roparunners stoppen nooit,
dat bleek maar weer. Ieder team(lid) had de mogelijkheid vanaf de eigen voordeur deel te
nemen aan een digitale Roparun, met het gebruik van een app. Verschillende vrijwilligers en
teams zetten zich ondanks de situatie in voor het goede doel. Via een radiostream was er een
verbinding en waren we alsnog verbonden met elkaar tijdens het pinksterweekend.
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Het fysieke evenement werd verplaatst naar oktober, maar ook toen geen Roparun zoals we
die gewend waren. Ondanks dit was het niet alleen een feestje doordat het de jubileumeditie
was, maar ook omdat het na ruim twee jaar afwezigheid eindelijk weer een weerzien met de
teams en vrijwilligers was. Wel kende deze editie een aangepaste vorm: een editie met een
aangepaste datum, een aangepaste start- en finishlocatie en een aangepaste route maakten
de uitdaging groter, Roparun 2021 wat was je mooi! Het was een geweldige ervaring om
met de teams door ons eigen kikkerlandje een route af te leggen door Limburg en Noord-

Ikazia opent Oncologisch Centrum
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Gerard Bakx is de nieuwe directeur
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Brabant. Het werd een onvergetelijke jubileumeditie!
Ook in 2022 houdt Corona ons nog in de greep. Dit betekent dat we ook dit jaar binnen de

Haal het beste uit jezelf, maar nu voor de Roparun
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eigen landsgrenzen blijven. Het uitgangspunt voor deze editie blijft wel een Roparun tijdens

Heel het gezin actief voor de Roparun
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Samen door Nederland, met als stip op de horizon, richting die mooie Coolsingel. We maken

Geen drempel meer in het aangeven van pijn
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Tranen bij de finish
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Kwaliteit van zorg en leven in de palliatieve zorg

22

Jubileum voor Goeree-Overflakkee Runners
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Pinksteren, bestaande uit drie dagen en twee nachten, met een route van zo’n 550 kilometer.
er met elkaar ook dit jaar weer een fantastische editie van!
Zo’n 230 teams hebben zich ingeschreven voor de Roparun 2022. Ook deze editie wordt weer
een groot feest. Net als vorig jaar hebben wij daar alle vertrouwen in! Het doel is én blijft
onveranderd: zo veel mogelijk geld ophalen voor de goede doelen van Stichting Roparun!

ROPADOEL

‘ De kracht van alle Roparun-deelnemers samen is heel sterk.
Dat heb ik tijdens de afgelopen Roparon zelf mogen ervaren.
Met elkaar maken we het mogelijk. Ik ben er trots op dat ik hier
deel van mag uitmaken. En ik kijk uit naar de volgende Roparun!’

NIEUW
ONCOLOGISCH
CENTRUM IN HET
IKAZIA ZIEKENHUIS
IN 2018 ONTVING HET IKAZIA ZIEKENHUIS EEN BIJDRAGE VAN MAAR LIEFST 282.000 EURO VAN
STICHTING ROPARUN. MEDE DOOR DEZE BIJDRAGE IS ER EEN GEHEEL NIEUW ONCOLOGISCH
CENTRUM GEREALISEERD IN HET ROTTERDAMSE ZIEKENHUIS.
Met het nieuwbouw- en renovatieproject zijn er in het Ikazia Ziekenhuis niet
alleen extra bedden gecreëerd voor het groeiende aantal patiënten, maar
ook extra patiëntvriendelijke faciliteiten gerealiseerd. Mede door de bijdrage
van Stichting Roparun maakt het ziekenhuis het mogelijk om het verblijf
op de Oncologie polikliniek en dagbehandeling zo aangenaam mogelijk te

maken. Dit heeft geresulteerd in een positieve en hoopvolle omgeving die
bijdraagt aan rust en herstel tijdens het bezoek, de behandeling of therapie.
Een omgeving waar de patiënt, gedurende de vaak lang durende behandeling
of opname, zich veilig en prettig voelt.
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Chris Beaulen, directeur DELA
Hoofdsponsor Roparun
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ROPADOEL
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Healing Environment (helende omgeving)
Om nog meer patiënten te kunnen helpen is er in de nieuwbouw een
eigen afdeling van zo’n 860 vierkante meter gerealiseerd voor het nieuwe
Oncologisch Centrum met een polikliniek en dagbehandeling. Waar er eerst
ruimte was voor zes bedden en zes stoelen, is dat nu opgeschaald naar
vijf gekoppelde spreek- en onderzoekskamers, twee spreekkamers, één
behandelkamer, tien behandelkamers met tien behandelstoelen en twee
behandelkamers met zes behandelbedden.

In het Oncologisch Centrum is de wachtruimte voor de polikliniek en
dagbehandeling gesplitst in twee afzonderlijke afdelingen met twee
afzonderlijke wachtruimten. Erika vertelt dat dit een bewuste keuze is:
“Hierdoor hebben patiënten die op controle komen en patiënten die een
behandeling ondergaan op de dagbehandeling een eigen wachtruimte.
Zij kunnen dus niet worden geconfronteerd met elkaar en het effect van
de behandeling. Ook zijn de wanden in de wachtruimte voorzien van
rustgevende kleuren en afbeeldingen, wat zorgt voor ontspanning.”

Jezelf thuis voelen of plezier ervaren zit vaak in de kleine dingen. Met
kleine aanpassingen kan een ziekenhuis een groot verschil maken.
De dagbehandeling en polikliniek is overzichtelijk ingedeeld, met het
healing environment-concept als uitgangspunt. Binnen dit concept staan
veranderingen centraal die een groot effect hebben op stressreductie,
veiligheid, kwaliteit, welbevinden en het herstel van de patiënt. “Mede
door de bijdrage van Stichting Roparun konden we een stapje verder
dan een standaard afdeling in een ziekenhuis”, vertelt Erika de Waard
verpleegkundig coördinator en oncologieverpleegkundige. “In het
Oncologisch Centrum is er dus een helende omgeving gecreëerd. We zijn
met verschillende werkgroepen, verpleegkundigen en een patiëntenpanel
in gesprek gegaan en hebben de input van hen meegenomen. Dit heeft erin
geresulteerd dat er bijvoorbeeld is gezorgd voor warme kleuren en houten
meubelen op de dagbehandeling en polikliniek. Het is ook belangrijk dat de
patiënt in de behandelruimtes niet geconfronteerd wordt met slangetjes en
apparatuur. Hierdoor heeft de patiënt geen beeld van een ziekenhuis, omdat
dit het een stuk huiselijker maakt. Dit heeft invloed op de beleving, angst
en stress van de patiënt. We zijn erg blij met ons prachtige Oncologisch
Centrum”, vervolgt Erika.

De spreek- en onderzoekkamer, waar de arts samen met de patiënt de
diagnose kan bespreken bestaat uit twee delen: een deel met een ronde
tafel om aan te zitten voor het gesprek en een deel met een bed voor
onderzoek. Dit heeft als voordeel dat mensen minder heen en weer lopen en
zorgt voor rust en efficiency tijdens het bezoek.

“DIT IS EEN ENORME VERBETERING VOOR DE
ONCOLOGIE PATIËNT DIE VAAK VERMOEID
IS EN ZUINIG OM MOET GAAN MET
ZIJN OF HAAR ENERGIE.”
Erika straalt als ze praat over het Oncologisch Centrum: “We zijn enorm
trots op onze afdeling. We krijgen vaak de complimenten van leveranciers,
die aangeven dat dit de mooiste afdeling voor dagbehandeling is. Grote dank
aan de Roparun hiervoor!”
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Mobiele
palliatieve
kamer
IN HET IKAZIA ZIEKENHUIS KREGEN ZE OOK HET AFGELOPEN JAAR WEER EEN MOOIE
TOEZEGGING. EEN BEDRAG VAN 3.460 EURO MOET DE REALISATIE VAN EEN MOBIELE
PALLIATIEVE KAMER VERWEZENLIJKEN.
Ook als een patiënt ongeneeslijk ziek is, kan het ziekenhuis waardevolle
zorg leveren. In 2018 ontving het Ikazia hiervoor het zogenoemde ESMO
keurmerk (European Society for Medical Oncology). Dit kwaliteitskeurmerk
wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die voldoen aan de eisen voor goede
palliatieve zorg bij patiënten met kanker. Binnen het Ikazia zijn ze ervan
overtuigd dat een mobiele palliatieve kamer een aanwinst is voor de zorg
voor terminaal zieke patiënten en hun naasten. Met Cheryl van Loon
(Geriatrie verpleegkundige in het Ikazia Ziekenhuis) gaan we in gesprek over
dit project.

steriele omgeving, waarin warmte en huiselijkheid ontbreekt. We willen
alle terminale patiënten en hun naasten een zo fijn mogelijk verblijf bieden
tijdens hun behandeling. De inrichting van een ziekenhuiskamer helpt hier
niet bij. Met een mobiele kamer kunnen we voor ernstig zieke patiënten
en hun naasten een omgeving creëren die warm, veilig en comfortabel is.
De materialen in de mobiele kamer zorgen voor huiselijkheid, warmte en
veiligheid. Hierbij kun je denken aan een relaxfauteuil, gordijnen, geurtjes,
oliën en warme kleuren.”

“HET HOEFT NIET PER SE TIJDENS HET LAATSTE

Wat is een mobiele palliatieve kamer?
“Binnen het Ikazia Ziekenhuis hebben we een speciale polikliniek voor
palliatieve zorg. Hier kunnen uitbehandelde patiënten en hun naasten
terecht voor professionele begeleiding, behandeling en support, zowel
medisch als psychisch. Naast de palliatieve polikliniek is er ook een
palliatieve verpleegafdeling (unit). Hier worden uitbehandelde patiënten
(tijdelijk) opgenomen en er is aandacht voor persoonlijke zorg aan patiënt
en naasten in een mooie en rustige omgeving. Helaas kunnen niet alle
patiënten die dat nodig hebben op deze unit worden opgenomen. Daarom
was onze wens: een mobiele palliatieve kamer”, vertelt Cheryl.

MOMENT VAN HET LEVEN VAN EEN PATIËNT TE
ZIJN. LAATST WAS ER OOK EEN STEL DAT HUN
HUWELIJK VIERDE. DE MAN KON HIERDOOR
BLIJVEN SLAPEN, WAARDOOR ZIJ DIT SPECIALE
MOMENT TOCH KONDEN DELEN.”
Wat is het doel van de kamer?
Cheryl: “Helaas is de palliatieve unit in het Oncologisch Centrum niet groot
genoeg om alle patiënten die terminaal zijn liefdevol op te vangen en te
begeleiden. Daarom willen we op de andere verpleegafdelingen, daar waar
nodig, ook een omgeving creëren waar terminaal waardig en waardevol
afscheid in het ziekenhuis genomen kan worden.”

De mobiele palliatieve kamer is een aanvulling op het Oncologisch Centrum,
het project wat door Stichting Roparun werd ondersteund. “De sfeer in de
mobiele kamer moet volledig nagebootst worden van het centrum. Wanneer
er daar geen ruimte is, moet die sfeer ook gecreëerd kunnen worden op een
‘gewone’ één- of tweepersoonsziekenkamer met behulp van een mobiele
kamerinrichting”, vervolgt Cheryl.

In andere ziekenhuizen is de mobiele palliatieve kamer al met succes
geïmplementeerd. “Ik heb contact gehad met verschillende ziekenhuizen,
zelfs een ziekenhuis in Maastricht. Zij waren erg enthousiast over de
mobiele palliatieve kamer”, vervolgt Cheryl.

Welke faciliteiten zijn er allemaal in de kamer?
Cheryl: “Palliatieve patiënten brengen de meeste tijd door in de eigen
verpleegkamer, waar hun bed staat en een stoel voor het bezoek. Een kille
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DIRECTEUR
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NIEUWE
DIRECTEUR

EEN
NIEUW
HOOFDSTUK
GERARD BAKX

EEN VAN ZIJN BESTE VRIENDEN RICHTTE ZO’N DERTIG JAAR GELEDEN, NA EEN
WEDDENSCHAP MET EEN COLLEGA, DE ROPARUN OP. NU STAAT GERARD BAKX ZELF AAN
HET ROER EN MAG HIJ ZICH SINDS DECEMBER DIRECTEUR VAN ROPARUN NOEMEN.
“IK BEN ERG BLIJ DAT IK HET WERK VAN MIJN DIERBARE VRIEND NU VOORT KAN ZETTEN
IN DEZE ROL EN DOOR LEIDING TE GEVEN AAN DEZE PRACHTIGE ORGANISATIE.”
Gerard werkte altijd in het gevangeniswezen en kwam een kleine dertig jaar
geleden in aanraking met Peter van der Noord, oprichter van de Roparun.
“Ik heb zo’n achtentwintig jaar intensief met hem samengewerkt. In de
beginjaren kwamen we ’s ochtends samen voor een kop koffie en dan
wilde ik het over het werk hebben, maar dan zei Peter altijd ‘Laten we het
eerst even over de Roparun hebben’. Toen waren er zo’n drie edities van de
Roparun geweest en was het nog vrij kleinschalig. Het is bijzonder als je ziet
hoe dat uitgegroeid is tot zo’n groot evenement en dat ik daar nu directeur
van mag zijn.”

Binding en contact met de teams
Eén van zijn plannen is om nauw contact met de teams te houden. “We doen
het voor de teams. We hebben een fantastisch mooie groep vrijwilligers
en met elkaar doen we het voor de teams en uiteindelijk voor de goede
doelen. Hoe meer teams er deelnemen aan de Roparun, hoe meer geld er
opgehaald wordt voor de goede doelen. We gaan ervoor om met elkaar een
mooie run neer te zetten.”
Meer bekendheid
Een ander plan is om meer bekendheid voor de Roparun te creëren. “Als we
nóg bekender worden, kunnen we de teams ook beter ondersteunen bij het
werven van sponsoren en gelden. Dat verdienen zij ook. In Rotterdam kent
iedereen de Roparun. Als ik bijvoorbeeld ergens oliebollen koop, waarvan
de opbrengst voor een gedeelte naar de Roparun gaat, zeg ik wel trots: ‘Ja,
dat is mijn Roparun!’ Helaas is die bekendheid in andere plaatsen nog wat
minder en moet je vaak eerst uitleggen wat de Roparun is.”

Een warme band met de Roparun is er altijd geweest, maar een eerste
echte rol bij de organisatie kwam er in 2019. “Ik ben toen begonnen als
portefeuillehouder Route & Veiligheid. Dit was voor mij een mooie manier
om een inkijkje te krijgen in de organisatie waar ik al achtentwintig jaar over
hoorde.”
“De titel verklapt het al, een nieuw hoofdstuk. Zo zie ik het ook echt.
Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de organisatie. De ‘concurrentie’
wordt steeds groter, dus op sommige plekken moet je je verbeteren.
Het is belangrijk om de Roparun zo toekomstbestendig mogelijk te maken.”

“IK WAS ALTIJD ZO JALOERS OP
PETER DAT HIJ ZOIETS MOOIS NEER
KON ZETTEN VANUIT ZIJN HART.
DAT VOND IK ZO MOOI!”

“DE GROOTSTE KANS OM IETS SUCCESVOL
TE KRIJGEN, IS MET ELKAAR.”
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TEAM
UITGELICHT
Foto: Team Summa Sport

Foto: Team Summa Sport

TEAM
UITGELICHT

SUMMA SPORT

‘HAAL HET BESTE UIT JEZELF.’ DAT IS DE SLOGAN VAN HET
SUMMA COLLEGE. DE KOMENDE EDITIE DOET EEN GROEP
MEDEWERKERS VAN DE OPLEIDING SUMMA SPORT MEE AAN DE
ROPARUN. DAGELIJKS DOEN ZIJ HUN BEST OM HET BESTE UIT DE
STUDENTEN EN ZICHZELF TE HALEN. DIT JAAR MET EEN EXTRA
DOEL, NAMELIJK DE ROPARUN.

ROPAREADER
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“Wim Dekkers, teamleider Sport en Bewegen, opperde het idee om deel te
nemen aan de Roparun tijdens een van onze vergaderingen. Veel collega’s
zeiden uit enthousiasme meteen ja, zonder er überhaupt over na te denken.
Al snel werd er een team gevormd binnen het team sport en hiermee begon
ons Roparunavontuur”, vertelt teamcaptain Brenda Bijl.

Quinty kijkt enorm uit naar het Roparunweekend: “Het gehele weekend is
iets om naar uit te kijken. Natuurlijk de stukken die ik moet lopen, maar ook
de momenten dat je niet bezig bent. Je steunt elkaar en moedigt elkaar dan
zoveel mogelijk aan. We gaan plezier maken en iets moois neerzetten met
ons team!”

Voor een nieuw team is het altijd lastig om in te schatten wat je in aanloop
naar én tijdens de Roparun kunt verwachten. Dit ervaart het team Summa
Sport ook: “We hadden eerst als doel om zoveel mogelijk geld op te halen.
Maar als je dan naar het lijstje van hoogste opbrengsten kijkt, zie je pas echt
hoe groot de Roparun is en wat de teams neerzetten. Ook wij gaan er alles
aan doen om een mooi bedrag in te zamelen. Voor ons als docententeam is
het daarnaast ook erg goed om meteen aan onze teambuilding te werken.”
Quinty Ridderhof is één van de lopers van het team en heeft mega veel zin in
de uitdaging: “Tijdens een van de eerste vergaderingen zei een andere loper
dat hij het niet erg vond om ’s nachts te lopen of juist de hoogtemeters te
pakken. Daar had ik helemaal nog niet over nagedacht, want normaal loop
ik gewoon mijn rondje en ben ik klaar. Deelnemen aan de Roparun is wel
even iets anders.”

“WIJ ZIJN ALTIJD
IN VOOR EEN UITDAGING,
DIT IS ER ZO ÉÉN!”

Om een mooi bedrag in te zamelen organiseert het team diverse
teamacties. “We proberen veel acties in samenwerking met onze school
te organiseren. Er zijn bijvoorbeeld inzamelpunten voor lege flesjes waar
studenten hun statiegeld kunnen doneren en er zijn ideeën om met de
opleidingen van Horeca en Bakkerij lekkernijen te maken die we kunnen
verkopen”, vertelt Brenda.
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Train jezelf trots!
Eerst jij tegen jou.
Dan samen tegen de rest.

Foto: Leander Varekamp

ROPARUN
SOCIALS
VRIJWILLIGER

SILKE VAN DER BURG

(PROJECTLEIDER LOGISTIEK)
Silke van der Burg (rechts op de foto) is inmiddels al acht jaar vrijwilliger bij
de Roparun. Ze begon destijds bij een vriendin in het Calamiteitenteam. Na
een fantastisch Roparunweekend beleefd te hebben en alle verhalen thuis
enthousiast verteld te hebben, meldde haar man Martin zich ook aan als
vrijwilliger van het Motorteam. Het enthousiasme is volledig geïntegreerd
binnen het gezin, want naast Silke en Martin zijn ook hun drie dochters
aangehaakt bij de Roparunfamilie.

TROTSE PARTNER EN DEELNEMER

naar de juiste locatie. Bij klein logistiek hoort onder andere het bestickeren
en uitleveren van de organisatie auto’s. Voor ons start de Roparun al op de
dinsdag ervoor en eindigt het weer op de woensdagmiddag na de Roparun.”

“IEDEREEN DIE OP EEN MANIER VERBONDEN
IS AAN DE ROPARUN, ALS VRIJWILLIGER OF
TEAMLID, DOET DIT, OMDAT HIJ OF ZIJ HET HART

Inmiddels is Silke al ruim drie jaar projectleider Logistiek. “Deze portefeuille
is gesplitst in twee onderdelen, namelijk groot en klein logistiek. Bij
groot logistiek zorgen we dat alles wat vervoerd moet worden klaar staat.
Er worden vrachtwagens en trailers geregeld en die worden door de
vrachtwagenchauffeurs (vrijwilligers van de Roparun) geladen en vervoerd

OP DE JUISTE PLAATS HEEFT. DIT ALLEMAAL
VOOR MAAR ÉÉN DOEL EN DAT KUNNEN WE
ALLEEN MET ELKAAR!”
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ROPADOEL

INTERACTIEVE APP
MOET DE PIJN
THUIS REDUCEREN
IN DE ZOMER VAN 2021 ONTVING DE STICHTING PRINSES MÁXIMA CENTRUM FOUNDATION
EEN BEDRAG VAN 67.000 EURO VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DE KLIK PIJNMONITOR APP.
DEZE FOUNDATION WERFT GELDEN VOOR VOORUITSTREVEND ONDERZOEK, INNOVATIEVE
BEHANDELINGEN EN FACILITEITEN VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN VOOR KINDEREN IN
HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. DE FOUNDATION PROBEERT PROJECTEN GEFINANCIERD
TE KRIJGEN DIE BIJDRAGEN AAN EEN BETERE GENEZINGSKANS, VERNIEUWDE
BEHANDELMETHODE EN DE KWALITEIT VAN LEVEN MET ALS DOEL: IEDER KIND MET
KANKER GENEZEN, MET OPTIMALE KWALITEIT VAN LEVEN.
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Eén van die projecten is de KLIK Pijnmonitor app. Julia Simon is
PhD student bij het Prinses Máxima Centrum en onderzoekt of deze
app kinderen met kanker die thuis pijn ervaren, kan helpen. Door de
behandeling tegen kanker of van de kanker zelf hebben kinderen namelijk
vaak pijn. In het ziekenhuis zijn er dan zorgprofessionals die kunnen
meedenken, maar thuis is dit niet het geval. Hoe gaat het dan en wat
kunnen de ouders in dit geval doen?

kinderen dit aan moeten geven. Hiermee
voorkom je dat er momenten ontstaan
waarin kinderen geen pijn ervaren, maar
er wel aan gaan denken, omdat ze het
aan moeten geven.
De kinderen kunnen hun ‘pijnscore’
aangeven met een cijfer van 0 tot 10. Wanneer zij geen tot weinig pijn
ervaren (een score van 0 tot 3), geeft de app uitleg en tips over pijn en
pijnbehandeling. Bijvoorbeeld: ‘leg iets warms of kouds tegen de zere plek
aan’ of ‘misschien heeft je kind behoefte aan een knuffel’. Bij scores van 4
of hoger wordt er door de zorgverlener telefonisch contact opgenomen met
het gezin.

“VERMINDERING VAN PIJN DIE
KINDEREN MET KANKER THUIS
ERVAREN DOOR GEBRUIK TE MAKEN
VAN EEN INTERACTIEVE APP.”

De pilot
Julia: “In een pilot met zevenentwintig gezinnen en zes zorgverleners
hebben we al onderzocht of de app gebruiksvriendelijk is en technisch goed
werkt. Dat is het geval. Gezinnen gaven vaak aan dat zij een veilig gevoel
kregen door de app, wetende dat er vanuit het ziekenhuis iemand is die met
hen meekeek. Ook zorgverleners zagen de app als een goede toevoeging
aan de zorg.”

“Pijn is één van de meest gerapporteerde en stressvolle symptomen bij
kinderen die poliklinisch worden behandeld tegen kanker. Uit een vorig
onderzoek is gebleken dat vooral pijnmanagement thuis nog niet optimaal
is. De KLIK Pijnmonitor app is een communicatietool om sneller in contact
te komen met zorgverleners, op het moment dat kinderen pijn hebben.
Met deze tool kunnen ouders of kinderen zelf 24 uur per dag ‘pijnscores’
rapporteren vanuit huis. Verpleegkundigen en artsen gespecialiseerd in
pijn, krijgen bij een hoge score een melding en nemen dan contact op
met het gezin om mee te denken en advies te geven. Het doel van deze
communicatietool is vooral om de drempel voor gezinnen te verlagen om
hulp te vragen en zo verergeringen van pijn te voorkomen”, vertelt Julia.

“Momenteel zijn we aan het onderzoeken of de app ook daadwerkelijk
effectief is. Dat onderzoeken we door pijnklachten van kinderen die de app
een tijd hebben gebruikt, te vergelijken met een groep kinderen die de app
niet heeft gebruikt. De resultaten van dat onderzoek verwachten we in
mei. Als blijkt dat de app effectief is, willen we deze gaan implementeren
in het hele ziekenhuis, zodat straks alle kinderen die in het Prinses
Máxima Centrum in behandeling zijn er gebruik van kunnen maken”,
concludeert Julia. Uiteraard wordt er binnen het ziekenhuis ook gekeken
naar mogelijkheden om de app uit te breiden met andere klachten die vaak
voorkomen tijdens de behandeling, zoals misselijkheid of slaapproblemen.

Hoe werkt de app
Er is bewust gekozen om de kinderen alleen de pijn aan te laten geven
wanneer zij dit ervaren. Zo zijn er geen vaste momenten waarop de
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“ALLES KOMT INEENS HEEL
Foto: Team Liemers for Life

DICHTBIJ. HET DOEL WAAR JE

LIEMERS FOR LIFE

HET WAS EEN EMOTIONEEL MOMENT BIJ DE FINISH IN LANDGRAAF. WANNEER
TEAM LIEMERS FOR LIFE DE EINDSTREEP NADERT, VLOEIEN DE TRANEN OVER DE
WANGEN VAN DE DEELNEMERS. SAMEN HEBBEN ZIJ DEZE EDITIE VOLBRACHT

PAD. HET HEEFT OP IEDEREEN
HEEL VEEL INDRUK GEMAAKT!”

Foto: Team Liemers for Life

– EEF SPIES

Foto: Team Liemers for Life

Foto: xxxxxxxx
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VOOR BEZIG BENT, IS MEE OP

Het was lang de vraag of Marga deel zou kunnen nemen aan de Roparun
2021. “Zelfs op de dag van vertrek was er bij iedereen nog onzekerheid”,
vertelt teamcaptain Eef Spies. Anderhalve maand voor de Roparun
in Landgraaf van start gaat, krijgt Marga de Wild het bericht dat ze
ongeneeslijk ziek is. Haar wereld en die van het team stortte voor even
volledig in. Maar niets houdt Marga en het team tegen. Ondanks dat ze zelfs
nog op de dag van vertrek naar het ziekenhuis moet, sluit ze later die dag
aan bij het team om deel te nemen aan de jubileumeditie. “Op de dag van
vertrek heb ik nog een bezoek aan het ziekenhuis gebracht. Daar werd meer
dan een liter vocht uit mijn long verwijderd”, vertelt Marga.

In 2015 werd er bij Marga borstkanker geconstateerd en na een zwaar jaar
van behandelingen, herstelde ze volledig. Totdat ze medio augustus 2021
onverwacht het bericht kreeg dat de kanker is uitgezaaid naar een long en
genezing er dit keer niet meer in zit. Het nieuws slaat in als een bom als
Marga het nieuws ook met haar teamgenoten van Liemers for Life deelt.
Teamcaptain Eef Spies weet nog goed hoe het die dag ging: “Het was een
van de momenten dat we eindelijk weer bij elkaar konden zijn. Ik heb
Marga het woord gegeven. Toen zij het vertelde, reageerde iedereen enorm
geschokt. Iedereen heeft er in zijn of haar omgeving mee te maken, maar op
dat moment word je wel even met je neus op de feiten gedrukt. Je voelt de
kilte de ruimte binnenkomen, maar gelukkig voel je ook meteen de warmte
van én met elkaar.

“UITEINDELIJK WILLEN WE ALLEMAAL ZOVEEL
MOGELIJK GELD OPHALEN VOOR AL DIE MOOIE

Marga: “Op de dag dat we moesten starten voelde ik me niet prettig, maar
voor mij was het duidelijk: ik moest deelnemen aan de Roparun. Doordat
mijn long niet best is, was het de vraag of ik kon fietsen. Hierdoor lagen er
diverse noodscenario’s klaar. Deze editie maakte het met de Limburgse
heuvels wat lastiger, maar als je eenmaal op de fiets zit, ben je het even
kwijt. Het was natuurlijk wel merkbaar aanwezig voor mij en het team, maar

DOELEN, MAAR DAT KOMT DAN INEENS WEL HEEL

VOOR ‘HUN’ MARGA.

DICHTBIJ ALS MARGA HET VERSCHRIKKELIJKE
NIEUWS MET ONS DEELT.”
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LET´S

RUN

40% KORTING OP TEAMWEAR!

Bestel uw teamwear voor editie 2022 tegen 40% korting.
Van uw bestelling gaat 20% naar Roparun. Bedrukken mogelijk!

Foto: Bjorn Martens

MASITA IS TROTSE PARTNER VAN ROPARUN

het maakte het weekend niet zwaarder. Het liep als een rode draad door
onze Roparun, niet als een zware kabel.”
Hecht, daadkrachtig en respectvol
Al deze aspecten zijn ook in aanloop naar de run van oktober terug te
zien bij het team van Liemers for Life. “Ik voel me volledig gedragen en
gesteund door het team. Het team is echt fantastisch! Iedereen staat
voor elkaar klaar met uiteindelijk één gemeenschappelijk doel: veel geld
inzamelen, want daar doen we het voor. Het teamgevoel is het meest
belangrijk. Zonder team ben je niets. Het team maakt wat je doet en
presteert met z’n allen”, vertelt Marga trots.
Wat is ontstaan in Loo, een dorp in de Gelderse Liemers, is inmiddels
uitgegroeid in de gehele streek in de provincie Gelderland. “Het begon
op een kermis, waar een aantal personen van mening waren iets
te moeten doen voor het goede doel. Hieruit ontstond het team Loo
Runners. Zij zijn destijds blind het avontuur aangegaan. Hier hebben we
uiteindelijk veel van geleerd. Voornamelijk als het gaat om het comfort
en het menselijke aspect. Het begon ooit met overnachten in een kleine
partytent zonder zijwanden slapend op de grond, niet heel comfortabel
dus”, lacht Eef. “Inmiddels is het team veel breder uitgegroeid en kent

het ook deelnemers uit de omliggende gemeentes. We hebben onze
naam gewijzigd in Liemers for Life, omdat dit in de omgeving veel
meer aanspreekt. Dit maakt het ook makkelijker in het aantrekken van
sponsoren, waardoor we alles beter kunnen organiseren en nóg meer
geld op kunnen halen”, vervolgt hij.
Door de jaren heen haalde het team zo’n veertig duizend euro op. “Hier
zijn we onze sponsoren natuurlijk enorm dankbaar voor. Vooral de acties
die we in samenwerking met de lokale slager en kaasboer opzetten,
doen het goed. Door het jaar heen worden er honderden Ropaworsten
(grillworsten) verkocht en valt de Ropa Tobbemix (mix van verschillende
kaassoorten) ook in de smaak. De samenwerking met slager Kersten en
De Kaastobbe is fantastisch, maar we zijn natuurlijk al onze trouwe én
nieuwe sponsoren dankbaar dat ze ons in dit werk steunen”, vertelt Eef.
Inmiddels maakt het team zich op voor de editie van 2022, met
verschillende acties en trainingen. Samen willen Eef en Marga graag
nog iets benadrukken en meegeven aan de andere teams: “Het is enorm
belangrijk dat we dit met elkaar doen. Het is een gigantische prestatie van
de teams, dat is te zien aan de zichtbare ondersteuning en de resultaten.
Blijf daarom het enthousiasme en nut ervan inzien en doorgeven!”
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KWALITEIT VAN
LEVEN STAAT
CENTRAAL BINNEN
PALLIATIEVE ZORG
STICHTING ROPARUN KENDE IN 2016 EEN BEDRAG VAN RUIM VIER TON (412.000 EURO) TOE AAN

DIE ERVAREN. EIND 2021 GING ER WEDEROM EEN MOOI BEDRAG VAN BIJNA 140.000 EURO

Foto: IKNL

KWALITEIT VAN ZORG EN LEVEN, ZOALS PATIËNTEN MET KANKER IN DE PALLIATIEVE FASE

Foto: IKNL

HET INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND (IKNL). DIT VOOR EEN ONDERZOEK NAAR DE

NAAR IKNL OM DEZE EQUIPE-STUDIE VOOR TE ZETTEN. DOOR DIT ONDERZOEK KRIJGEN WE
MEER INZICHT IN HOE DE KWALITEIT VAN ZORG EN LEVEREN ERVAREN WORDEN, WAARDOOR
WE MET ELKAAR DE BESTE ZORG KUNNEN BIEDEN AAN DE ONCOLOGISCHE PATIËNTEN IN
DE PALLIATIEVE FASE.
“Het aantal mensen dat langdurig leeft na de diagnose van uitgezaaide
kanker is de laatste jaren sterk toegenomen”, vertelt Lonneke van de Poll,
onderzoeker naar kwaliteit van leven. “De behandelingen van de kanker is
gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen
van klachten. Het doel van de zorg voor deze groeiende groep mensen is om
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren voor de persoon zelf,
maar ook zijn of haar naasten. Goede palliatieve zorg heeft een positief effect
op de kwaliteit van leven. Er is sprake van goede palliatieve zorg als de zorg
aansluit bij de wensen van de patiënt en zijn of haar naasten. Door de kwaliteit
van leven en kwaliteit van zorg in kaart te brengen krijgen we meer inzicht in
de wensen en behoeften van deze groep.”

meer deel te nemen aan onderzoeken. Het zijn patiënten in de laatste fase
van hun leven, mogelijk kwetsbaar en moeilijk belastbaar. Het voelt dan vaak
onjuist om hen lastig te vallen met vragen. Toch is het belangrijk om ook
inzicht te krijgen in wat voor hen belangrijk is en zo voor deze groep optimale
kwaliteit van leven en zorg te bieden in de palliatieve fase.”

De eQuiPe-studie
Hoe ervaren mensen met gevorderde kanker én hun naasten hun kwaliteit van
leven en de kwaliteit van zorg? Deze vraag staat centraal in het onderzoek wat
IKNL begin 2017 gestart is. Lonneke weet dat zorgverleners bijna dagelijks
ongeneeslijk zieke patiënten zien, maar toch is er weinig bekend over hoe
deze groep hun kwaliteit van leven en zorg ervaart. “Zodra een patiënt
uitgezaaide kanker heeft en niet meer zal genezen, vragen we hen vaak niet

In de eQuiPe-studie is een grote groep patiënten met gevorderde kanker en
hun naasten, in samenwerking met veertig ziekenhuizen, benaderd om deel
te nemen. Zowel patiënten als hun naasten kregen elke drie maanden een
vragenlijst aangeboden over hoe zij de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven
ervaren tijdens hun palliatieve traject. Nabestaanden kregen een afsluitende
vragenlijst na het overlijden van de patiënt. Antwoorden op de vragenlijst zijn
gekoppeld aan de klinische data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
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“ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN LEVEN VAN MENSEN MET
UITGEZAAIDE KANKER EN HUN NAASTEN IS BELANGRIJK EN BLIJKT HEEL
GOED MOGELIJK TE ZIJN. IK BEN OVERWELDIGD DOOR DE BEREIDHEID VAN
PATIËNTEN, NAASTEN ÉN ZORGVERLENERS OM HIERAAN BIJ TE DRAGEN.”
– Lonneke van de Poll

Resultaten
In totaal hebben 1.106 patiënten met uitgezaaide kanker en 833 naasten
aan de studie meegedaan. Uit de eerste vragenlijst van de patiënten en
naasten blijkt, zoals verwacht, dat patiënten een lagere kwaliteit van leven
ervaren dan de gemiddelde Nederlandse burger. Patiënten hebben vooral
last van de symptomen vermoeidheid, verminderde eetlust, benauwdheid en
pijn. Daarnaast zien we dat naasten op het emotionele vlak, een nóg lagere
kwaliteit van leven ervaren dan patiënten. Deze impact op naasten wordt
vaak onderschat. De resultaten van de eQuiPe-studie dragen bij aan meer
bewustwording over de noodzaak van aandacht voor naasten en er is steeds
meer ondersteuning voor hen.

Uit de resultaten van eQuiPe-studie weten we ook dat de kwaliteit van
leven van zowel de patiënt én van de naaste samenhangt met tevredenheid
over continuïteit van zorg en afgestemde zorg. Met andere woorden, door
de tevredenheid van naasten te verbeteren, draag je bij aan zowel betere
kwaliteit van leven van de naasten als van de patiënt. Verder heeft de
meerderheid van de patiënten een voorkeur voor samen beslissen en is 84%
ook tevreden met hun betrokkenheid bij behandelbeslissingen. Echter, 11%
van de respondenten heeft er geen vertrouwen in dat ze hun voorkeuren
rond het levenseinde met hun arts kunnen bespreken. Dit verdient aandacht.
“Deze resultaten zijn allemaal op basis
van de eerste vragenlijst. Het doel van de
eQuiPe-studie is om het gehele traject
van de patiënt en naasten inzichtelijk
te maken, om zo inzicht te krijgen in
hun wensen en behoeften tot aan het
overlijden. We weten namelijk uit eerder
onderzoek dat wensen en behoeften
verschuiven in de tijd, zeker als het levenseinde dichterbij komt. De
vervolgstap is nu dan ook om het verloop in de ervaringen van de patiënten
en naasten te gaan bekijken, tot aan de laatste fase voor het overlijden”,
besluit Lonneke.

“DE IMPACT VAN UITGEZAAIDE KANKER OP NAASTEN IS ENORM. DE
BETROKKENHEID BIJ DE ZORG VOOR HUN ZIEKE DIERBARE, HET VERDRIET
OM HET KOMENDE VERLIES ÉN HET NADENKEN OVER HET LEVEN NA DE
DOOD VAN HUN DIERBARE SPELEN ALLEMAAL EEN ROL. IK HOOP MET DEZE
STUDIE BIJ TE DRAGEN AAN MEER AANDACHT VOOR DE NAASTEN.”
– Natasja Raijmakers, onderzoeker palliatieve zorg
Patiënten zijn tevreden over de zorg die zij krijgen van de verschillende
zorgverleners (gemiddeld rapportcijfer 7,4), maar naasten zijn duidelijk
minder tevreden (gemiddeld rapportcijfer 5,9). Daarnaast rapporteerden de
patiënten dat zij zelden werden gezien door het team palliatieve zorg uit het
ziekenhuis.
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Foto: Team Goeree-Overflakkee Runners
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GOEREEOVERFLAKKEE
RUNNERS

Jaap van Ast, grondlegger van het team, weet nog goed hoe het in de
beginjaren ging: “Voor de allereerste Roparun in 1992, werd ik uitgenodigd
door een studententeam van de HES. Zoals iedereen weet zijn we toen met
dertien teams richting Parijs gegaan. Dit was echt een geweldige ervaring!
Voor mij was het bij thuiskomst dan ook meteen duidelijk, dit moest ik naar
Flakkee halen. We vormden een team met allemaal mensen van het eiland.
Hierdoor ontstond ons team ‘Islandrunners’.”

DE ROPARUN IS AL JAREN EEN BEGRIP OP HET ZUID-HOLLANDSE EILAND GOEREE-

Waar het team zich voorheen voornamelijk richtte op het lopen van de
snelste tijd, proberen ze nu juist zoveel mogelijk geld op te halen. Dit doen
ze door verschillende acties te organiseren. “Je hebt een aantal acties
waar je al die jaren aan vasthoudt. Zo is het lopen van collectes iets wat
we jaarlijks doen. De mensen verwachten ons ook. Uiteraard proberen we
ook altijd te vernieuwen. We organiseren bijvoorbeeld een wijnproeverij
en trekken veel met lokale ondernemers op. De laatste jaren verkopen
we bijvoorbeeld koffie die gebrand is op het eiland en een speciaal door
bierbrouwerij Solaes gebrouwen biertje”, vertellen teamcaptains Hans
Bienefelt en Jolanda Brinkman.

OVERFLAKKEE. WAAR DE ORGANISATIE VORIG JAAR HAAR JUBILEUM VIERDE, DOET
TEAM 159 – GOEREE-OVERFLAKKEE RUNNERS DAT DIT JAAR. HET TEAM MISTE
NAMELIJK ALLEEN DE EERSTE EDITIE EN BESTAAT INMIDDELS AL DERTIG JAAR!
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Foto: Team Goeree-Overflakkee Runners

AGENDA

ROPARUN AGENDA
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Islandrunners

1996-2000

AV Flakkee

2001-2017

Tieleman EECV

2018-2022

Goeree-Overflakkee Runners

9
MAART

Foto: Johan Verbeek

2022

2022

Vrijwilligersbijeenkomst
De jaarlijkse bijeenkomst voor al onze vrijwilligers. We ontmoeten
elkaar en geven informatie over de belangrijkste zaken over de
aankomende run.

ZATERDAG

14
MEI
2022

Teambijeenkomst 2
De laatste voorbereidingen richting de run. Met onder andere informatie vanuit de organisatie, uitdelen van artikelen (startnummers, autostickers en bestelde items) en promotiemateriaal.

‘MA, IK BEN ECHT MEGA TROTS OP JE!’”
Over hét Roparunmoment zijn de teamleden het wel met elkaar eens. “Als
je zo’n afstand hebt afgelegd en dan aan komt bij het Familiehuis Daniel den
Hoed, ontstaat er een brok in je keel. Op dat moment weet je echt waar je het
voor doet.”
Voor het team helpt het erg mee dat één van de door Stichting Roparun
gesteunde doelen zich in de regio bevindt. Een van de eerste grote donaties
(1,5 miljoen gulden) ging in 1997 naar Hospice Calando voor de realisatie
van dit hospice. Het hospice wil graag het aanbod uitbreiden, waardoor zij de
mogelijkheden voor uitbreiding of nieuwbouw aan het onderzoeken zijn. Het
team hoopt ook hier een steentje aan bij te kunnen dragen. “Een lokaal doel
helpt enorm bij de bekendheid van de Roparun, het team en de goede doelen.”
Het team is nog aan het nadenken hoe zij dit jubileum gaan vieren, maar dat
ze de komende jaren nog aan de start verschijnen is zeker geen twijfel over:
“Wij stoppen pas als de Roparun stopt!”
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ZATERDAG

4
JUNI
2022

Start Roparun
Dit jaar een editie binnen de eigen landsgrenzen. Er starten zo’n
230 teams vanuit Twente, verdeeld over twee routes.

DONDERDAG

11
JUNI
MAANDAG

6
JUNI
2022

2022

Foto: Leander Varekamp

Foto: Team Goeree-Overflakkee Runners

RENT, JE ZOON ACHTER JE FIETST EN ZEGT:

Foto: Team Goeree-Overflakkee Runners

VROEG MET ZONSOPKOMST DOOR FRANKRIJK

Kick-Off
Tussen al het regelen door een moment van ontspanning met
al onze vrijwilligers. We sluiten deze dag af met een heerlijke
barbecue.

Foto: Leander Varekamp

Foto: Team Goeree-Overflakkee Runners

Wilma Bolleman is al sinds 1999 betrokken bij de Roparun en gaat al voor
de drieëntwintigste keer mee. Als er wordt gevraagd of het nog niet gaat
vervelen, begint ze hard te lachen: “Hoe kan je dit vragen? Natuurlijk niet!
Deelnemen aan de Roparun verveelt echt nooit. Je denkt dat je het na zoveel
jaar wel weet, maar elk jaar is het weer anders.”

1993-1995

APRIL

WOENSDAG

Foto: Leander Varekamp
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een team!

“HET IS TOCH WEL MOOI ALS JE ’S OCHTENDS

ZATERDAG

Finish Roparun
De finish keert terug op de mooiste locatie
van Rotterdam, de Coolsingel.

Bekendmaking Trekking Roparunloterij
Op www.roparun.nl is vanaf 11 juni te zien op welke lotnummers de
prijzen zijn gevallen.

MAANDAG

1
AUGUSTUS
2022
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Opening inschrijving Roparun 2023
Op 1 augustus openen de inschrijvingen voor
een nieuwe editie van de Roparun op
www.roparun.nl.

ROPA
VERDRIET

Foto: Bjorn Martens

Foto: Bjorn Martens

Tijdens het Roparunweekend denken we net
even wat meer aan de
personen die niet meer
onder ons zijn of strijden
tegen die verschrikkelijke
ziekte. Op zulke momenten komen de emoties
los, maar zijn er gelukkig
genoeg mensen waar we
die emoties mee kunnen delen. We doen het
tenslotte samen voor dat
ene doel!

verdriet

Foto: Marco de Swart / ANP
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Trotse partner van de Roparun

PRODUCTIONS
CORPORATE | PUBLIC | FESTIVALS | TV, SHOWS & CONCERTS | SPORTS | ARTISTS
www.unlimited-productions.com
Minervum 7282 | 4817 ZM | The Netherlands
+31 85 484 3300

SPONSORS

ROPARUN 2021 IS MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Faber Audiovisuals
Hanos
Het Welzijnswarenhuis
HostIn
HZ Logistics
Jan Zijderhand Expeditie bv
Jumbo
Kloosterman Advocatuur
LENN
Luminis Rotterdam
Mammoet
ISBC Masita
Mateco
Megaland
Mojo Concerts
MTVNL
Office Centre
Opti-fleurs
Park Strijthagen
Plus Wetzels Landgraaf
PON

Profi-Sec
Renewi
Rivaalst
Royal FloraHolland
SBLplus
Slagerij Schell
Studio 418
Studio NewMedia
Theater Het Kruispunt
Tinke Assurantien bv
Traffic Service NL
Uniper
Unlimited
Veenman+
Voetbalvereniging Strijthagen
Volta Limburg
Voncken
VVV Venlo
Yvey
Foto: Marco de Swart / ANP

Ahoy
AKD
ANWB
Audisi
Bouman Sportprijzen
Brand bier
Broadcast Partners
BUKO Infrasupport
Capital of Media
Center Parcs
Coöperatie DELA
CoreWorks
Crowd Professionals
Damen Motorkleding
Detron
Donselaar
DRV
DSW
Dutch Medical Service
EcoToilet
Euromobil

