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Donateurs: U kunt donateur worden voor minimaal € 25,00 per jaar.
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4 keer per jaar. Zie het aanmeldingsformulier elders in dit blad.

Het volgende nummer verschijnt sept 2018
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VAN DE VOORZITTER

In dit Zomernummer kan ik melding doen van een 
paar prettige zaken. Allereerst is het ons gelukt 
om na vele jaren zoeken een “kandidaat vice-
voorzitter” te vinden in de persoon van Ronald 
Westdorp uit groep 6. Ronald gaf te kennen dat 
hij na zijn pensionering wel wat zou willen doen 
voor onze vereniging. Behalve dat Ronald zal 
waarnemen als ik als voorzitter mijn taken (tijde-
lijk) niet kan uitvoeren, zal zijn belangrijkste taak 
het lidmaatschap van de Cliëntenraad van Sophia 
Revalidatie zijn. Hij zal tot aan zijn benoeming in 

de eerstvolgende Ledenvergadering als ‘kandidaat-bestuurslid’ meedraaien 
in het bestuur zodat hij een goed inzicht kan krijgen van wat er allemaal in 
onze club speelt. Namens een blij bestuur heet ik vanaf deze plaats Ronald 
dan ook van harte welkom.

Ondertussen hebben de volleybaltoernooispelers er al weer drie toernooien, 
namelijk Leiderdorp, Rijswijk en Schiedam, op zitten met telkens weer een 
klassering in de middenmoot. Toch niet slecht voor een team dat over het 
algemeen dan tegen teams speelt die alleen maar volleybal spelen.

Er staan er nog twee in de wachtrij: In september Zoetermeer en in oktober 
Oostzaan. We kunnen best nog wel kandidaten hiervoor gebruiken dus… 
als u zin heeft om mee te doen, meldt u zich dan aan bij Patrick Borgen van 
groep 4, die het stokje van de toernooispelen van mij over gaat nemen. Een 
mailtje naar pborgen@ziggo.nl en hij doet de rest.

In het huurdersoverleg kregen de huurdersvertegenwoordigers te horen 
dat Sophia Revalidatie nieuwbouwplannen heeft. Heel veel viel er op dat 
moment niet te vertellen maar er zijn plannen voor nieuwbouw naast of 
mogelijk aan het Reinier de Graaf ziekenhuis. Op dat moment waren er 
veel vragen en werden er al gelijk enige wensen uitgesproken waarop nog 
geen antwoord was te geven. Dat te zijner tijd hierover inspraakoverleg zal 
worden gehouden moge duidelijk zijn.
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VAN DE REDACTIE

Op een van de laatste bestuursvergaderingen is de inhoud 
van ons verenigingsblad ter sprake gekomen. Er 
werden een aantal suggesties gedaan om het 
blad aantrekkelijk te houden alsook ter 
compensatie van het wegvallen van 
de puzzel.

Een van die suggesties was om onze 
medisch adviseur dr. Stefan Monnink te vragen ieder kwartaal een stukje 
(blog) te schrijven over een onderwerp uit zijn praktijk.

Tot ons genoegen kregen wij de toezegging van dr. Monnink en in dit 
nummer staat zijn eerste bijdrage. Ik denk dat zo’n onderdeel dat ‘dicht 
tegen het hart aanligt van velen van u’ een welkome aanvulling is op de 
andere artikelen in ons blad.

We gaan ook zo langzamerhand naar de zomervakantie. Kijkt u er ook zo 
naar uit? Voor de verandering ga ik met de sleurhut een rondje Frankrijk 
maken, want het is alweer een paar jaar geleden dat ik die kant uit ben 
geweest. Als ik dan weer terug ben, begint de schoolvakantie met daarvoor 
op 12 juli de gezellige Barbecue. Ik hoef daar denk ik geen reclame voor 
te maken en verwacht dan ook dat velen bij deze gezellige bijeenkomt 
aanwezig zijn. Als we net als vorig jaar nu ook de weergoden mee hebben, 
dan wordt dit net als toen ook een gezellige avond. Ik verwacht u allemaal 
als het even kan.

Dan hebben we na de vakantie weer de Rabo-fietstoer waar de deelne-
mers geld kunnen verzamelen voor onze vereniging. Vorig jaar hadden we 
fraai weer zodat er aardig wat deelnemers waren dus… doe uw best om in 
september mee te doen aan een fijne fietstocht. Leo Koole zal te zijner tijd 
berichten over de juiste datum, vertrekplaats en tijd.

Ik wens u allen een prettige vakantie zowel voor de thuisblijvers als de 
reiziger zodat we na deze rustpauze weer sportief kunnen bewegen.

Wim Borsboom
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Nog één keer wil ik het hier hebben over een nieuwe vice-voorzitter. Ik heb 
al vaak over dit onderwerp geschreven en dacht ondertussen dat ik daar 
maar over op moest houden. Dat kan ik nu ook want de stukjes hebben 
resultaat afgeworpen: Ronald Westdorp (groep 6) heeft zich onlangs gemeld 
als kandidaat. Het zal u niet verbazen dat wij daar ontzettend gelukkig mee 
zijn! Het is nog wat onduidelijk hoe de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie 
er in de toekomst uit gaat zien. Zoals u wellicht weet is er onlangs gefuseerd 
met RCC te Leiden. Daarom moet de Cliëntenraad opnieuw worden gefor-
meerd en het nog een beetje onduidelijk of wij daarin weer participeren. 
Maar eind dit jaar is dat duidelijk en als het aan Ronald ligt: Hij is er klaar 
voor! Ronald heeft ondertussen al een bestuursvergadering meegedaan en 
zal zich dit jaar eerst inwerken alvorens wij hem als te kiezen bestuurslid 
zullen aanbevelen in de ledenvergadering van Maart 2019. Want je bent pas 
echt bestuurslid als de leden je hebben gekozen…..

De afgelopen ledenvergadering werd door Toos Penning een brief voor-
gelezen van een van onze leden. Dat bleek een regelrechte schouderklop 
voor alle bestuursleden te zijn en daar waren wij natuurlijk erg blij mee. Als 
bestuurslid doe je altijd je uiterste best en krijg je weinig complimenten. Als 
er iets fout gaat wordt dat wel gedeeld. Leuk dat iemand ook een positief 
geluid laat horen. Dat voelt erg fijn!

De redactie heeft weer een mooi nummer bij elkaar verzameld. Ik hoop dat 
u het leuk vindt en dank de medewerkers voor hun bijdragen. U kunt het 
volgende lezen:

… een voorwoord van de voorzitter;

… een aantal HTC nieuwtjes;

… een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;

… een nieuwe editie van de rubriek ‘Geef de pen door ..’

… een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’

… de eerste aflevering van de nieuwe rubriek ‘komt een man/vrouw bij de 
dokter’

… kampioenen, een dankwoord van een lid

… en tenslotte een aantal grappige verhaaltjes in de rubriek “Bowl”;
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Vakantie´s

Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:
 12 juli 2018 Barbecue
 19 juli 2018 Zomervakantie
 26 juli 2018 Zomervakantie
 2 augustus 2018 Zomervakantie
 9 augustus 2018 Zomervakantie
 16 augustus 2018 Zomervakantie
 23 augustus 2018 Zomervakantie

Evenals vorig jaar is wegens sluiting van het gebouw geen MTT / Fitness op 
onderstaande dagen:

Dinsdag 24 juli 2018 Zomervakantie
Woensdag 25 juli 2018 Zomervakantie
Dinsdag 31 juli 2018 Zomervakantie
Woensdag 1 augustus 2018 Zomervakantie
Dinsdag 7 augustus 2018 Zomervakantie
Woensdag 8 augustus 2018 Zomervakantie
Dinsdag 14 augustus 2018 Zomervakantie
Woensdag 15 augustus 2018 Zomervakantie

VAN DE BESTUURSTAFEL……..

Als u ergens op wilt reageren of – nog leuker – een eigen rapportage wilt 
plaatsen, schroom niet en stuur het in (secretaris@harttrimclubdelft.nl of 
Postbus 44, 2600 AA te Delft of even afgeven op de donderdag).

U weet het: Alle kopij is van harte welkom. Uiteindelijk is het ons blad 
en wordt het alleen maar leuker als veel mensen daar een eigen inbreng in 
hebben!

Nico Wiese
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Nieuwe leden Bedankt als lid

Dhr. C. van den Berg Mevr. E. Lute-Hruzova
Dhr. H.J.F. ten Hulscher Dhr. J.W.L. de Reus
Mevr. K. de Jongste Dhr. R. van Tilborg
Dhr. E. Woudstra Mevr. F. Ubas-Akkerman

Dhr. K.J. Verseveldt
Dhr. N. Weerheim

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen wij dat u met ons een langdurige verbintenis aangaat, 
maar soms is er een goede reden zoals ziekte ouderdom of iets anders om het 
lidmaatschap op te zeggen.
Doet u dit dan bij voorkeur per email aan: ledenadministratie@harttrim-
clubdelft.nl.
Opzeggingen die op een andere plek terechtkomen kunnen tot verwarring 
leiden en vertragend werken. Bij opzeggen moet u overigens altijd zelf de 
contributie stopzetten door uw automatische afschrijving te laten vervallen 
in uw bankpakket op uw computer of door contact op te nemen met uw 
eigen bank.

Fitness bij de HTC

Er wordt op dinsdag (van 10-11 uur) en op woensdag 
(van 10-11 uur en van 11-12 uur) aan fitness gedaan. 
Ondersteuning vindt plaats door deskundig personeel.
Hoewel er nu geen lege plaatsen zijn, kunt u zich wel op 
de wachtlijst laten zetten.
Als u dat wilt neem dan even contact op met Ron 
Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl) 
en/of laat u informeren over de mogelijkheden.
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HTC-NIEUWS

Barbecue ….

Op donderdag 12 juli 2018 a.s. 
wordt weer de vanouds supergezel-
lige HTC-BBQ gehouden. Aanvang 
18:00 uur. De zaal is een half uur eerder 
beschikbaar. Degenen die vorig jaar 
(en wellicht ook twee jaar terug) zijn 
geweest, hebben geen extra oproep 
nodig. Zij weten hoe leuk het is en 
komen zeker ook weer dit jaar. Maar 
degenen die in het verleden hebben 
gedacht “daar heb ik geen zin in” en 
onze nieuwe leden worden bij deze van 
Harte uitgenodigd om het festijn mee te 
maken.
We rekenen weer op ca. 100 deelne-
mers. En …. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!

Vida

Onlangs heeft u de eerste ‘digitale’ editie van de Vida per email ontvangen.
Wellicht is het nog niet iedereen duidelijk dat dit de vervanger is van de 
‘papieren’ editie.
Harteraad (voorheen de Hart & Vaatgroep) heeft besloten de papieren 
editie niet meer ter beschikking van onze leden te stellen. Daarvoor in de 
plaats komt dus een digitale editie.
Misschien is het even wennen, maar veranderingen in techniek zijn niet 
voor iedereen zaligmakend en we zullen het er dus mee moeten doen.
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HARTENKREETJES

Hoogleraar waarschuwt: ‘Meer ziektes en aandoeningen door 
ontstoken tandvlees’

De helft van de Nederlanders 
heeft wel eens last van zijn 
tandvlees. Bij een op de tien 
Nederlanders is dat zelfs 
ernstig. Wat veel mensen 
niet weten, is dat ontstoken 
tandvlees andere ziektes en 

aandoeningen kan veroorzaken of verergeren. Daarom moet de behandeling 
worden vergoed door de zorgverzekering, zegt hoogleraar tandheelkunde 
Frank Abbas.

“Op het moment dat je ontstoken tandvlees hebt en daar niets aan doet, 
gaat het dieper zitten. Dat kan leiden tot een chronische ontsteking, paro-
dontitis. Dat is in de eerste plaats slecht en gevaarlijk voor je gebit. Je kan 
er tanden en kiezen door kwijtraken. Maar het is ook slecht voor je algehele 
gezondheid”, waarschuwt Abbas, die werkt in het UMC in Groningen.

Ophopen van tandplak
Hij doet zijn oproep vandaag op de Europese Gum Health Day. Op die dag 
wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van het verwaarlozen van het 
tandvlees.

Bij niet goed tandenpoetsen of niet goed schoonmaken tussen de tanden 
met behulp van flosdraad, tandenstokers of ragertjes, kan tandplak zich 
ophopen in de ruimtes tussen tand en tandvlees. Dat zorgt voor chronische 
ontsteking van het tandvlees.

Diabetes en hart- en vaatziekten
“Bij bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten spelen ontstekingen in 
het lichaam een belangrijke rol. Als je ernstig ontstoken tandvlees hebt, dan 
kunnen die bacteriën in je bloedbaan terechtkomen. Die komen dan in het 
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hart- en vaatstelsel. Bij een zwakke plek in een bloedbaan kunnen die bacte-
riën zich nestelen en dat kan zorgen voor bloedingen. Ook zien we bijvoor-
beeld bij hersenabcessen wel eens bacteriën die afkomstig zijn uit de mond.”

Maar dat is niet het enige probleem van parodontitis. Doordat het lichaam 
merkt dat er een ontsteking is in het lichaam, produceert de lever ontste-
kingsstoffen om het probleem aan te pakken. Die stoffen zorgen ook voor 
negatieve bijwerkingen op andere plekken in het lichaam.

Honderden miljoenen besparen
“Sommige ziekten verergeren dan. Zo is de behandeling van mensen met 
diabetes lastig in te stellen. Als het tandvlees is behandeld is de suikerziekte 
beter te behandelen en kan de medicatie meestal omlaag.”

Abbas haalt Amerikaanse onderzoeken aan die aantonen dat behandeling 
van de ontstekingen in de mond leiden tot betere behandelresultaten van 
diabetes en minder complicaties. “Diabetes leidt tot allemaal andere proble-
men, zoals oog- en vaatproblemen. Het zorgt voor aantasting van de kwa-
liteit van leven. Door de behandeling van parodontitis is het de diabetes 
beter aan te pakken en worden die klachten minder. Dat bespaart in de VS 
honderden miljoenen dollars. Moet je voorstellen wat dat ook in Nederland 
kan opleveren. Medisch specialisten zouden ook meer alert moeten zijn om 
parodontitis op te laten sporen “

Kosten behandeling mondhygiënist
Niet alleen slechte mondhygiëne kan parodontitis veroorzaak. Ook veel vet 
eten of weinig vitaminerijk voedsel. Ook roken maakt de kans op ernstige 
tandvleesontstekingen groter.

Het gunstige is dat het ontstoken tandvlees goed is te behandelen. Een 
mondhygiënist kan het tandsteen en tandplak verwijderen. Dat zorgt voor 
het verdwijnen van de ontsteking. Die behandeling kost enkele tientjes en 
kan bij ernstigere gevallen oplopen tot honderden euro’s. Bij ernstige paro-
dontitis is operatief ingrijpen soms nodig. Dat kan wel twee- tot drieduizend 
euro kosten.

12 



Abbas wil dat de behandeling van parodontitis wordt vergoed in de basis-
verzekering. Met een relatief eenvoudige behandeling zijn hogere kosten te 
voorkomen. “We zien dit als een medische behandeling. Daarom zou het 
vergoed moeten worden.”

Bron: RTLNieuws

Artsen AMC plaatsen voor het eerst ooit gemotoriseerde 
hartklepprotheses

Het is artsen voor het eerst gelukt 
om een gemotoriseerde hartklep-
prothese te plaatsen. Een paar 
oudere patiënten in het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) met 
een ernstig vernauwde aortaklep 
kregen deze gemotoriseerde prothese 
geplaatst. Dit is een wereldwijde 
primeur. De behandeling vond niet 

plaats onder volledige narcose, wat betekent dat ze tijdens de operatie bij 
bewustzijn waren. Dat meldt de Telegraaf.

Voor de patiënten was deze nieuwe prothese levensreddend, of in ieder geval 
levensverlengend. Onbehandeld zouden ze binnen twee jaar komen te over-
lijden. Een kwart heeft een gemiddelde levensverwachting van vijf jaar. Nu 
de patiënten versterkt zijn met een gemotoriseerde hartklep, gaat het weer 
goed. Een openhartoperatie, een gangbare operatie als het gaat om vernau-
wing van en rondom de aorta, was voor deze patienten geen optie.

De nieuwe prothese is niet alleen gemotoriseerd, maar zelf ontvouwend. 
Daardoor kregen de artsen het apparaat gemakkelijk op de juiste plek. “Een 
stabiele en nauwkeurige plaatsing is mogelijk dankzij het gemotoriseerde 
implantatiesysteem. De procedure is daarmee een stuk eenvoudiger voor de 
cardioloog en prettiger voor de patiënt”, legt interventiecardioloog Jan Baan 
uit.
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Daarbij moet in veel gevallen bij verkalking van de aortaklep naar de leeftijd 
gekeken worden. Normaal gesproken zouden de patiënten die nu geopereerd 
zijn, afgewezen worden omdat een openhartoperatie te risicovol zou zijn. 
Met de nieuwe methode zijn tachtigers niet meer te oud om te behandelen.

Bron: Nationale zorggids

Niet meer zout nodig bij zweten

Met het stijgen van de temperatuur, zweet u wellicht wat meer. In tegenstel-
ling tot wat veel mensen denken, hoeft u daarom niet extra zout te eten.

Met uw zweet verliest u inderdaad wat zout. Maar zoveel is dat niet. Als u 
gewoon eet en drinkt, dan heeft u geen extra zout nodig.

Bovendien krijgen we dagelijks al veel meer zout binnen dan we werkelijk 
nodig hebben. Gemiddeld krijgt een Nederland 9 gram zout per dag binnen 
terwijl 6 gram aanbevolen is.

En sommige mensen met hartklachten hebben zelfs het advies gekregen nog 
minder zout te gebruiken. Wel is het belangrijk om de hoeveelheid vocht die 
u verliest met zweten in uw lichaam weer aan te vullen.

Bron: Hartpatienten.nl
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Virtuele verpleegkundige blijkt handige hulp voor 
hartpatiënten

Meer ziekenhuiszorg thuis, met hulp van nieuwe technieken. Dat doel 
stelden huisartsen, specialisten en verpleegkundigen zich onlangs in een 
nieuw medisch akkoord. In Maastricht hebben ze die toekomst nu een 
gezicht gegeven met een virtuele verpleegkundige: Molly.

Ze ziet eruit als een verpleegkundige, praat (weliswaar een beetje houterig) 
als een verpleegkundige, maar ze is een slimme ‘bot’. Deze virtuele zorgverle-
ner leert patiënten met hartfalen thuis hoe ze hun eigen gezondheid kunnen 
monitoren en verbeteren, zodat ze alleen naar het ziekenhuis hoeven als dat 
echt nodig is.

Molly legt uit, beantwoordt vragen, en instrueert patiënten, bijvoorbeeld 
over hoe ze hun bloeddruk moeten meten. Ze waarschuwt ook als patiënten 
contact moeten opnemen met een specialist.
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‘Domme dame’
“Een Amerikaans bedrijf kwam met Molly aan, maar ze was toen nog een 
domme dame, leeg”, zegt de projectleidster Josiane Boyne van Maastricht 
University Medical Centre (MUMC). “Wij hebben haar slim gemaakt met 
allerlei medische informatie rond hartfalen, zoals we die al gebruikten in ons 
medisch gevalideerde computerprogramma Hartfalencoach.” Molly mocht 
daarna drie maanden stagelopen in de praktijk.

De virtuele verpleegkundige draait op een online systeem, waarmee patiën-
ten zichzelf kunnen controleren op symptomen van hartfalen. Dat systeem is 
zelflerend en past zich qua aanbod aan op de gezondheid van de patiënt. Bij 
het uitblijven van symptomen van hartfalen, gaat de frequentie van controle 
bijvoorbeeld omlaag.

De eerste proefperiode met Molly wijst nu uit dat patiënten goed op haar 
reageren en het prettig vinden met een ‘virtuele verpleegkundige’ te werken. 
Dat is dan ook de grote winst van Molly, concluderen Boyne en collega-pro-
fessor Hans-Peter Brunner-La Rocca.

Het is niet enkel de informatie die ze geeft - die kan ook via een website of 
een app worden aangeboden - maar patiënten zijn meer gemotiveerd om die 
informatie te gebruiken als dat door ‘iemand’ wordt aangeboden, met wie ze 
ook kunnen communiceren.

Digitaal toegerust
Steeds meer ziekenhuizen bieden begeleidende zorg thuis met hulp van 
techniek, zoals apps. Molly is de eerste versie waarbij dit ‘telemonitoren’ 
gebeurt met hulp van een zogenoemde nurse-avatar. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt telemonitoring effectief: het leidt tot minder ziekenhuis-
opnames en dus lagere kosten. Daarnaast zijn patiënten positief, omdat zij 
minder vaak heen en weer hoeven naar het ziekenhuis.

Maar kunnen ook oudere patiënten wel overweg met een avatar? Voor een 
deel blijkt dat inderdaad lastig, met name als zich problemen voordoen 
rondom de bluetooth-verbinding, zeggen de onderzoekers. De acceptatie lag 
in de testfase hoger onder jongere gebruikers dan onder de oudere mensen.
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Een ander punt is de privacybescherming. Volgens de onderzoekers is die 
zorg onterecht: “Molly is van een Amerikaans bedrijf, maar de data komen 
daar niet binnen. Die komen binnen bij een bedrijf waar het ziekenhuis een 
samenwerkingscontract mee heeft. De data staan dus op een gecertificeerde 
Nederlandse server.” Als het gaat om aansprakelijkheid, is Boyne helder: de 
patiënt staat onder behandeling van het ziekenhuis, dus het ziekenhuis is 
verantwoordelijk.

Bron: Nos.nl

Make-over

Op dit moment staat Molly in de kinderschoenen. Na de succesvolle pilot 
gaat ze nu even de ‘garage’ in om nog slimmer en interactiever te worden, 
zodat alle patiënten met haar aan de slag kunnen.

Volgens professor Brunner-La Rocca, de drijvende kracht achter het project, 
is Molly een eerste blik op de zorg van de toekomst: “Uiteindelijk is het doel 
van een virtuele zorgverlener met kunstmatige intelligentie dat patiënten 
een groot deel van de zorg, inclusief het uitschrijven van een recept voor 
medicatie, helemaal zelf gaan doen. Hier zijn we op dit ogenblik volop mee 
bezig.”

Na haar make-over zal Molly deze zomer terugkeren bij patiënten thuis en 
onderworpen worden aan meer tests en onderzoeken.

Bron: UMC Utrecht
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GEEF DE PEN DOOR …….

Wim van Bavel van de opbouwgroep heeft deze keer de pen opgepakt. Zijn 
bijdrage vind u hieronder. Volgende keer is groep 1 aan de beurt. Hoor ik al 
iemand roepen dat hij/zij dat doet?

Genealogie
De oproep in het lentenummer om de pen aan te pakken en door te geven 
kunnen wij, van de opbouwgroep, zo maar niet over onze kant laten gaan.
De aanwezige leden van de groep zijn enige maanden geleden in beraad 
gegaan: en ja hoor, ik werd als vrijwilliger aangewezen.

En dus klim ik in de pen (nou ja, figuurlijk dan) en start de PC. !!

In ons lentenummer kwam ik een stukje tegen van de hand van Peter 
Roldaan die naast zijn vele andere activiteiten ook nog vrijwilliger is bij het 
stadsarchief van Delft.

Toevallig probeer ik ook al zo’n jaar of elf daar mijn beste beentje als vrij-
williger voor te zetten om zo te helpen het verspreiden en het behoud van 
een schat aan gegevens te bevorderen. Er worden op veel velerlei terreinen 
onderzoeken verricht zowel door professionals als leken, kortom te veel om 
op te noemen.

Mijn belangstelling gaat uit naar stamboomonderzoek dat ook wel genealo-
gie wordt genoemd en dat mij veel interessante informatie heeft opgeleverd.

En zo kwam ik op de gedachte om daar specifiek bij u eens aandacht voor te 
vragen.
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Natuurlijk: De Harttrimclub is bedoeld om ons te helpen gezonder te 
worden of te blijven door goed en veel te bewegen maar daar kunnen wij 
toch niet altijd mee bezig zijn?

Ik hoor u nu al zeggen dat u tijd te kort komt om iets nieuws op te pakken 
maar is dat wel echt zo? Geven onze fysieke mogelijkheden soms niet een 
beperking om de hele dag maar door te buffelen? Is een hobby die minder 
kracht of beweging vergt niet een prettige afwisseling? Is het niet de unieke 
mogelijkheid uw foto’s uit de schoenendoos te ordenen?

Vandaar de suggestie om wat tijd te besteden om meer te weten te komen 
over uw voorouders en/of andere familie takken: Wie waren zij? Waar 
kwamen zij vandaan? Wat deden zij voor de kost? Mogelijk kwam er een 
schavuit in uw verleden voor of juist een held, miljonair of kermisklant? 
Kortom: Doe eens wat aan genealogie of stamboom- onderzoek en verbaas u 
over de onverwachte antwoorden.

Vroeger, toen er op dit gebied nog niet veel (of zelfs niets) op internet was 
te vinden, was archiefbezoek eigenlijk onvermijdelijk. Dat archief kon 
soms dicht bij uw woonplaats zijn maar ook menigmaal een reisje door half 
Nederland. Dat kostte veel tijd en kon ook wel te vermoeiend zijn. Nu kunt 
u thuis op de computer al heel veel doen. Zo is er bijvoorbeeld de site ”wie-
waswie” met veel informatie.

Het kan in het begin wel een beetje moeilijk lijken maar er is ook aan alle 
kanten hulp te vinden. Zelfs in het stadsarchief van Delft zijn niet alleen 
medewerkers aanwezig die u verder willen helpen, maar ook houden enkele 
leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging er maandelijks spreek-
uur om u te helpen. En wat dacht u van contacten met mede onderzoekers.

Als u dit leest is het bijna zomer. Ik hoop dat u dan veel geniet van een 
hapje en een glaasje op een terrasje en dat dan uw 
gedachten uitgaan naar dit artikeltje. Want het 
wordt ook weer herfst en winter en dat is bij 
voorkeur de tijd om te starten.

Veel succes!

Wim van Bavel, opbouwgroep 0
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HEBT U DAT NOU OOK …?

Vakantiereisje

Nog maar amper terug van een korte week vakantie in Drenthe, krijg ik 
een mailtje voor de levering van mijn stukje. Het weer was verdeeld in een 
koude regenperiode van drie dagen gevolgd door drie mooie voorjaarsdagen. 
Vanuit het hotel maakten we per bus excursies.
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Gelukkig zijn er nog steeds dingen die je nog niet gezien hebt. Zo keek in 
mijn ogen uit op de blauwe stad, waar op diverse eilandjes stenen huizen 
waren gebouwd die voor zo’n 1,5 tot 5 ton zijn of worden verkocht. Ook 
bezochten we een “woonboot”(een groot huis van 3 verdiepingen) waarin 
diverse “kamertjes“ volgestouwd waren met oude meuk. De meeste indruk 
maakte op mij een zaaltje, volgestouwd met muziekinstrumenten waaron-
der een geschatte 300 accordeons stonden. Ook een verzameling van inge-
maakte groenten, waarvan de kleur allerminst aan lekker eten deed denken.

Ook bezochten we een “bizarre zoo”, waar kinderen werden aangemoe-
digd een stinkdier te aaien, slangen vast te houden en wat ouderen des- 
of minder -gewenst, een vogelspin op het lichaam gezet kregen. Ook leuk 
was een bezoek aan een kudde geiten midden op een heide waar een koude 
wind ons in een bolderwagen gevangen hield en alleen de honden zich warm 
liepen om de kudde. Gevraagd wat ik het leukste van de kudde vond, ant-
woordde ik in een vlaag van verstandsverbijstering: De vrouwelijke herder. 
De meerderheid van de vrouwen vond dit een vreemde opmerking, maar 
het kleine groepje mannen knikte instemmend totdat een dodelijke blik van 
hun al dan niet wettelijke vrouwen hen trof.

Interessant was het gedrag van de vrouwen in de dorpjes. Onze excursiebus 
was namelijk beschilderd over de volle lengte van de bus met de tekst F.C. 
Emmen, u weet wel de club die onlangs is gepromoveerd naar de eredivisie. 
Alle wat jongere dames keken verrast naar de bus en zwaaiden totdat ze de 
kale of grijze koppen van de mannen in de bus zagen. Het zwaaien hield 
plotseling op en de lach op de gezichten verdween onmiddellijk.

Wie denkt dat dit geen leuke vakantie was, zit op een verkeerd spoor. Het 
hotel was goed, de service ongekend en mijn kennis van het ontstaan van 
Drenthe (en dan vooral de dalen en de bulten) is weer op het niveau van 70 
jaar geleden. Volgend jaar probeer ik toch weer mee te gaan.

MO

HARTTRIMCLUB DELFT 21



KOMT EEN VROUW BIJ DE DOKTER …..

Beste lezer / lezeres van het kwartaalblad van de harttrimclub (HTC) Delft.
Mijn naam is Stefan Monnink, sinds 2008 verbonden aan het Reinier de 
Graaf Gasthuis als maatschapscardioloog met specialisatie devices (pace-
makers en implanteerbare defibrillatoren). Geboren in Enschede en opgeleid 
in Groningen. Specialisatie in Nieuwegein. Tevens medisch adviseur van 
uw HTC.
Vanaf heden zal ieder kwartaal een Blog verschijnen in het kwartaalblad 
met als titel: Komt een man / vrouw bij de Dokter …. . Ik wens u veel 
leesplezier.

Komt een vrouw bij de Dokter 2018-mei

Na een drukke week met poliklinische zorg voor mijn patiënten heb ik dit 
weekend dienst. De dienst begint met een overdracht op vrijdag middag 
waar alle belangrijke punten over de opgenomen patiënten worden bespro-
ken en overgedragen aan de dienstdoende assistent en cardioloog. Bij de 
overdracht zijn er enkele patiënten die meer aandacht nodig hebben maar 
iedereen is stabiel. Tevens liggen op de afdeling enkele “wachters”, dit zijn 
patiënten die opgenomen moeten blijven tot aan hun behandeling elders 
zoals een dotter of bypass chirurgie. Op zaterdagochtend loop ik visite bij 
alle klinische patiënten op de eerste harthulp (EHH); de hartbewaking 
(CCU) en de verpleegafdeling (3B). In de vroege middag heb ik alles afge-
handeld en kan ik thuis achterwacht houden terwijl de ervaren assistent de 
patiënten op de EHH beoordeeld en behandeld na overleg.

Het is die middag een komen en gaan van patiënten maar de afhande-
ling verloopt prima. Tot in de avond een patiënte door de huisarts wordt 
aangekondigd met het verhaal van buikpijn, pijn op de borst, misselijk, 
braken. Het betreft een intelligente vrouw van 54 jaar, bekend met mitra-
lisklep prolaps (door buigen van de klep) en gebruikt sinds 2005 lithium 
(bij manisch-depressieve stoornis) en propranolol (i.v.m. hartkloppingen). 
Voorheen geopereerd aan een rughernia zonder problemen.
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Bij binnenkomst op de EHH wordt een zieke vrouw binnen gebracht; de 
bloeddruk is 97/41 mmHg; de hartslag 40/min en de temperatuur 37,6 
graden Celsius. Ze ligt rillend in bed, komt wel goed uit haar woorden, heeft 
koude armen en benen en is misselijk en moet opnieuw braken. De assis-
tente heeft een ECG laten maken en bloed voor nader onderzoek naar het 
laboratorium laten versturen en belt mij omdat ze niet goed begrijpt wat er 
aan de hand is en vraagt of ik mee kan kijken naar de patiënt. De patiënte 
krijgt een infuus ivm haar lage bloeddruk. Ondertussen wordt aan de dienst-
doende intensive care arts gevraagd om patiënt voor verdere bewaking op 
de IC op te nemen.

Als ik in het ziekenhuis kom gaat het al wat beter met de patiënte. De bloed-
druk is hersteld en de trage hartslag ook. Door mijn hoofd spelen meerdere 
opties: hartinfarct?; bloeding?; sepsis? (bacteriën in het bloed en daardoor 
lage bloeddruk); pericardvocht (vocht in hartzakje) of hartfalen ten gevolge 
van een hartontsteking. Ik maak een echo van het hart en daarbij zie ik een 
goede pompfunctie van het hart; ook de kleppen doen het goed bij haar 
bekende mitralisklepprolaps en er is ook geen vocht in het hartzakje. Dit 
sluit het hart als oorzaak op dat moment zo goed als uit; tenzij het iets is wat 
ook weer snel verdwijnt.

Dan volgen ook de bloed uitslagen: geen infectie; geen bloeding; geen hart-
infarct of angina pectoris. Ik heb dus geen goede verklaring en overleg met 
de intensivist voor observatie van de patiënte. De werkdiagnose is lage 
bloeddruk bij lage hartslag bij braken (dit kan een remmend effect op het 
hartritme geven). De reden van het braken is nog onduidelijk evenals het 
afwijkende ECG wat ook niet snel hersteld terwijl patiënte zich beter gaat 
voelen en het braken minder voorkomt.

Patiënte zal nog verder getest moeten worden en blijft derhalve opgenomen. 
Het is dus nog onbekend wat oorzaak en gevolg is. Wel wordt gedacht aan 
eventuele bijwerking van haar gebruikte medicijnen; lithium (hoewel de 
bloedspegel laag was) kan een oorzaak zijn voor haar presentatie evenals de 
propranolol. Wel moeten eerst andere oorzaken worden uitgesloten en daar 
zal ik met het hele cardiologische team naar kijken.

Dr. Stefan Monnink
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KAMPIOENEN

Onderstaand de brief van Bert Melkert die Toos op de ledenvergadering 
heeft voorgelezen.

Dames en heren van de H.T.C. Delft,
Helaas ben ik vanavond niet in staat aanwezig te zijn op deze algemene 
leden vergadering, i.v.m. andere verplichtingen daarom heb ik Toos gevraagd 
of zij deze brief wilde voorlezen.

KAMPIOENEN!!!! Nee, ik ga het niet hebben over de Olympische spelen 
of het afgelopen volleybal toernooi, nee ik ga het hebben over de kampioe-
nen die hier voor U aan tafel zitten. Namelijk het bestuur van onze H.T.C. 
Delft:

De heren Wim Bosboom, Nico Wiese, Piet Bezemer en Ron Valkenburg.

Enkele jaren zaten we met ons allen in een enorme crisis, en ook onze ver-
eniging leed hieronder.
Ga maar na: het stop zetten van de subsidie van de gemeente Delft, het 
stoppen van subsidie van de DSW, het terug lopen van de advertentie 
inkomsten en dan natuurlijk het terug lopen van het leden aantal. En of dat 
nog niet genoeg was werd ook de huur van de accommodatie van het Sophia 
Revalidatie centrum ook nog eens fors verhoogd. Voor dit bestuur een moei-
lijke beslissing om hier mee om te gaan. De makkelijkste weg is natuurlijk 
de contributie te verhogen en klaar is Kees. Maar ze hebben gezocht naar 
alternatieven en hebben deze gevonden. Een lichte verhoging van de contri-
butie en twee tot drie avonden minder sporten. Voor iedereen een perfecte 
oplossing, zodat de drempel voor veel mensen om lid te worden en te blijven 
een prima idee was en is.

Toen het bestuur dacht uit de crises te zijn, melde zich het volgende grote 
probleem zich aan. We weten allemaal wat er zich met Dhr. Wiese heeft 
afgespeeld, dus daar ga ik niet verder op in. Maar het was natuurlijk wel 
zo dat hij voor langere tijd uit de roulatie geraakte, waardoor de overige 
bestuursleden zijn taken moesten overnemen om de vereniging draaiende te 
houden. Dit hebben ze in mijn ogen meer dan prima gedaan, meer dan lof 
hiervoor. En gelukkig heeft Dhr. Wiese de draad weer opgepakt.
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Ook het volgende probleem wil ik dan hier maar gelijk met U bespre-
ken en dat is het volgende. Al jaren roept het bestuur om een bestuurslid 
erbij (vice-voorzitter) maar er heeft zich nog steeds niemand aangemeld. 
KOM DAMES OF HEREN doe het voor uw vereniging. Nou hoor ik U 
gelijk zeggen waarom meld jij je dan niet aan? Ikzelf heb op het ogenblik 
twee bestuursfuncties in twee verschillende verenigingen, en daar heb ik al 
moeite mee om die uit elkaar te kunnen houden, vandaar.

Naar aanleiding wat ik zojuist heb verteld is dit bestuur al velen jaren een 
echte KAMPIOEN!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Bert Melkert, lid sinds 2000 van deze prachtige vereniging.

GRAAG EEN DAVEREND APPLAUS VOOR DEZE HEREN, WANT 
DAT VERDIENEN ZIJ!!!!!

BOWL

In de winkelcentra verzinnen we van alles om publiek te trekken. Zo troffen 
we zaterdag, verspreid over het uitgestrekte koopcentrum In de Boogaard, te 
Rijswijk kleine kudden aan van koeien, paarden, pony’s, geiten, schapen en 
konijnen. Ja zelfs een lama kon je er bekijken. Uiteraard waren de groepjes 
dieren elk aan een beperkt gebiedje gebonden, gemarkeerd door een afzet-
ting van dranghekken. Een aardig idee. Zo krijg je de kans om eens van aan-
gezicht tot aangezicht kennis te maken met de levende have, die je anders 
zelden in de stad aantreft. Het is leuk om zo’n koe over de kop te aaien. 
Het dier laat het zich welgevallen, onbewust van het feit, dat dezelfde hand 
weinig uren later de sukadelapjes van een soortgenoot, haar nicht wellicht, 
in de pan zal stoppen om ze drie uur te laten sudderen. Tja zo is de mens.

Als kind hadden we het er al moeilijk mee en kondigden we bij herhaling 
aan dat we vegetariër wilden worden. Maar als moeder aan de maaltijd het 
vlees verdeelde en aan ons vroeg: Dus jij niet?, zeiden we steevast: Nou, 
morgen begin ik. En dat is altijd zo gebleven.
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Zo zei een moeder tot haar zoontje: Jan, als je nu mooi gaat oefenen op de 
piano, krijg je 2 euro van me. Pech gehad, ma, antwoordde haar telg. De 
buurman heeft me net 5 euro beloofd, als ik vandaag eens niet piano speel. 
Commercieel gezien een veelbelovend knaapje. Hij zal het nog ver brengen. 
Kinderen zijn niet meer zo volgzaam als voorheen, ze hebben al vroegtij-
dig hun eigen opinie en als je wat met ze wil bereiken, moet je hen op een 
diplomatieke wijze benaderen. Zei je vroeger gewoon: Jantje, ga op de piano 
oefenen, dan vond Jantje dat niet leuk, maar hij deed het wel. Nu moet je 
een geheel andere weg bewandelen.

Op de markt vroeg iemand bij een viskraam: Is die vis niet oud?. Oud?, riep 
de verkoper uit. Man, je ziet toch zelf dat hij nog leeft. Ja, maar dat zegt 
niets. Jij leeft ook nog.

In de biologieles deponeerde de leraar een wormpje in een glas water. Het 
diertje zwom er rustig in rond. Vervolgens deed hij hetzelfde wormpje in een 
glas cognac, waarop het arme beestje terstond overleed. Wat voor een con-
clusie trek je daaruit, vroeg hij aan de leerling. Die antwoordde: Dat cognac 
een voortreffelijk middel is tegen wormen.

Vader is net terug van een zakenreis. Aan tafel met zijn vrouw en dochtertje 
zegt de jongste. Ons dienstmeisje heeft de hele week bij ik geslapen. Vader 
corrigeert: Het is niet bij ik, maar bij mij. Nee pappie, zegt de kleine. Dat 
was vorige week.

Twee jagers zijn bezig hun buksen schoon te maken. Ik geloof 
dat mijn geweerloop niet meer helemaal recht is. Ik zal eens 
kijken, zegt de ander en houdt de loop voor zijn oog. Als 
jij nou langzaam de kogel laat komen, houd ik het in de 
gaten.

Een kuiken vroeg aan de kloek, waar ben ik vandaan 
gekomen. Uit een ei, zei de hen naar waarheid. 
Maar hoe ben ik dan in het ei gekomen?. Dat 
vertel ik je later wel eens. Ga nu maar spelen, 
zei de kip, die nog van de oude stempel was.

Jova
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Iets over de Htc delft e.o.

De Harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een 
hart- of vaatziekte, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij 
het sociaal contact zeker niet onbelangrijk is, Het lidmaatschap staat open 
voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog 
toestemming verleent. Deze vereniging, die statutair geen winst mag maken, 
is opgericht op 30 november 1977.

Op vele manieren proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat 
er financieel geen belemmering is voor de leden. Zo bestaat het bestuur 
alsmede de materiaalcommissie uit onbezoldigde vrijwilligers en wordt 
gebruik gemaakt van subsidies en giften. U kunt ons op 2 manieren helpen 
de contributie betaalbaar te houden:

	Als donateur van de vereniging Harttrimclub Delft en omstreken met 
minimaal € 25,00 per jaar. U ontvangt dan het blad Vida en dit blad 4 
maal per jaar.

	Met een eenmalige gift op onze bankrekening nummer NL87 INGB 065 
93 38 300 t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o. te Delft.

Hieronder treft u een invulformulier voor donateurs

AANMELDEN ALS DONATEUR

De ondergetekende,

naam :...................................................................................................

adres :...................................................................................................

postcode :............................ woonplaats :.....................................................

telefoon :...................................................................................................

meldt zich hierbij aan als donateur van de “Harttrimclub Delft en omstre-
ken” en verbindt zich met ingang van ..... tot een jaarlijkse bijdrage van € .....

(de minimum bijdrage - vanwege administratiekosten - is gesteld op € 25,00)

datum....................................... handtekening.........................................

Bon ingevuld opsturen naar Harttrimclub Delft en omstreken
Postbus 44 - 2600 AA Delft
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