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WELKOM
SURFIVOR

Surftherapie. Je had er misschien nog
nooit van gehoord voordat je je
inschreef bij Surfivor. Dat inschrijven
was waarschijnlijk al een hele stap.
Maar wat goed dat je dat gedaan hebt.
Want laten we eerlijk zijn. Leven met
PTSS is geen kattenpis. Niet voor jou,
niet voor je naasten. En je kunt er niks
aan doen.
Maar nu doe je dat toch. Want jij wilt
vooruit. Jij wilt beter worden, of in
ieder geval lekkerder kunnen leven.
Want PTSS gaat nooit 100% weg.
Surftherapie gaat een hoop voor je
veranderen. Dat weet ik, als vrouw van,
uit ervaring. Niet alleen leer je iets
nieuws waar je je tanden in kunt
zetten, je krijgt er een nieuwe familie
bij. En het allerbelangrijkste: je hele
lijf reageert op het effect van surfen.
Surfen zorgt voor focus, fysieke
vermoeidheid en rust in je hoofd. En
daardoor kun je ineens hele dagen
"gewoon" leven, misschien wel zonder
medicatie.
Dus ga voor die golf en geniet ervan!

CELINE SMITH
VOORZITTER

SURFIVOR.NL
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DATA
Dinsdag 1 september 2020
Dinsdag 8 september 2020
Dinsdag 15 september 2020
Dinsdag 22 september 2020
Dinsdag 29 september 2020
Dinsdag 6 oktober 2020

HET 6-WEEKS
PROGRAMMA
Tijdens het 6-weeks programma kom
je een keer per week naar onze locatie
in Ter Heijde om gedurende een
dagdeel te gaan surfen.
Je komt op eigen gelegenheid naar
Ter Heijde, waar we je opvangen op de
parkeerplaats Strand Ter Heijde. Ben
je zelf met de auto? Dan kun je die
hier gratis parkeren.
Gezamenlijk lopen we het duin over
op weg naar je eerste golf.

SURFIVOR.NL
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Eenmaal aangekomen op het strand
verzamelen we bij onze eigen veilige
plek aan de zijkant van Dreams
Surfschool.
We beginnen de dag altijd met een
introductie. Je krijgt hier wat
achtergrondinformatie over het
programma en het surfen. Zijn de
golven al goed? Dan is het tijd om
surfpakken aan te trekken en met
plank en al richting zee te gaan. De
surflessen gaan beginnen. De surfles
duurt 1,5 uur. Halverwege wordt de
sessie onderbroken door een
gezamenlijke sessie op het strand. Na
het surfen kun je kort afspoelen en
aankleden.
LET OP: In verband met COVID 19 zijn er aangepaste
maatregelen. Zo houden we gepaste afstand en raken
we je niet aan. Meer over de maatregelen lees je in ons
protocol dat we publiceerden op onze website.

SURFIVOR.NL

Programma
13.00 u Verzamelen parkeerplaats Strand
Ter Heijde
13.15 u Introductie
13.30 u Het water in
15.00 u Gesprekken op het strand
16.30 u Afscheid

Verzamelpunt
Parkeerterrein strand Ter Heijde
Volg de route naar Cafe de Viskeet
Strandweg 15, 2684 VT Ter Heijde
Rij voorbij de Viskeet (aan je linkerhand) en je
komt op de grote parkeerplaats. Parkeer de
auto en verzamel bij de Surfivor vlag.
Indien deze parkeerplaats vol is, keer je om en
parkeer je naast Sporthal De Wielepet
(Heijdseweg 9, 2681 VN Monster)
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DIT NEEM JE MEE
Tijdens deze dagen wordt er een hoop voor je geregeld. Maar
je dient nog wel wat dingen mee te nemen om er ook een
topdag van te maken:

Zwemkleding (strakke zwembroek)
Grote handdoek of badlaken
Warme, makkelijke kleding
Zonnebrandcreme (waterproof)
Zonnebril
Slippers
Geld/pinpas voor eventuele extra s (tanken op de
terugweg?)

HET ONDERZOEK
Surfivor is aangesloten bij de International Surf Therapy
Organisation (ISTO). Zij bestaan sinds 2017 en verzamelen
data van diverse surftherapie programma s over de hele
wereld met als doel een wetenschappelijke onderbouwing
opbouwen om de kracht van surftherapie aan te tonen.
Inmiddels zijn er ruim 30 organisaties over de hele wereld
aangesloten.
Surfivor levert ook data aan om deze wetenschappelijke
onderzoeken te ondersteunen. Hoe meer data, hoe beter het
onderzoek. En met goede gevalideerde data kunnen we
surftherapie uiteindelijk aanbieden bij zorgverzekeraars,
zodat deze vorm van therapie voor meer mensen
toegankelijk wordt.
Bij aanvang van het programma vragen we je een vragenlijst
in te vullen. Je vult deze lijst anoniem in. Vervolgens zul je
een soortgelijke vragenlijst na afloop van de zes weken
ontvangen. Wederom vul je deze lijst anoniem in.
Mocht je bezwaar hebben bij het invullen van dit formulier,
laat het ons dan weten.

DE EFFECTEN VAN SURFTHERAPIE *
Afname medicijngebruik
mg morphine per dag vs dagen behandeling
conversie: 1 mgr = 100 mgr tramadol - 1 mgr = 2,8 oxycodone - 1mgr = 1 mgr hydrocedone
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Invloed op symptomen

Vermindering van
PTSS klachten met

Vermindering van
depressieve klachten met

Toename van
zelfredzaamheid met

* Onderzoeksbronnen:
- Surf Medicine: surfing as a means of therapy for combat related polytrauma door Dr. David
Fleischmann ea
- The impact of Ocean Therapy on veterans with PTSD door Dr. Russel Crawford

BELANGRIJKE NUMMERS
Stichting Surfivor: 06-4833 1455
Surfschool Dreams: 0174-73 00 32

Gegevens van de contactpersoon die je opwacht op de
verzamellocatie ontvang je uiterlijk 24 uur van tevoren.

OVER DE
STICHTING
Stichting Surfivor is in
januari 2019 opgericht.
Alles startte met het
verhaal van Ben. Na een
periode van veel
frustraties, thuis en in zijn
werk als politieagent,
werd in 2016
beroepsgerelateerde
PTSS geconstateerd. Veel
therapeutische
behandelingen volgden,
voornamelijk om het
traumastuk te kunnen
verwerken. De klachten
die overbleven konden
door geen enkele
therapie opgelost
worden. Een periode van
thuiszitten en wederom
frustraties begon.
Tot hij in 2018 weer werd
geprikkeld om mee te
gaan surfen, iets wat hij
vroeger veel deed. Die
dag in het water deed
hem goed. In diezelfde
periode kwam op Netflix
de documentaire
Resurface voorbij. Alles
viel op zijn plek.
Surftherapie. Dat moest
het zijn.

Maar helaas, de
programma's uit de
documentaire werden
niet in Nederland
aangeboden voor
mensen met PTSS. Een
gemis. En dus startte
Ben, met hulp van
vrienden en familie, de
stichting Surfivor. Om
zelf aan de slag te
kunnen, maar ook, om
andere collega s die in
hetzelfde schuitje
zitten te kunnen
helpen.
Surfivor biedt
surftherapieprogramm
a s kostenloos aan.
Vooralsnog vooral aan
veteranen en mensen
van politie, ambulance
en brandweer. Dit
kunnen we doen met
steun van particuliere
donateurs, maar ook
bedrijven en fondsen.
We zijn hen daar
uitermate dankbaar
voor.
Wil jij de stichting ook
steunen? Kijk dan op
www.surfivor.nl

"Zodra je plank
het water raakt,
verandert alles"

Dit programma werd mede
mogelijk gemaakt door:

