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VAN DE VOORZITTER…….

Het vierde kwartaal is al halverwege terwijl ik mijn 
voorwoord voor het Winternummer aan u op mijn 
PC zit te tikken. Allereerst wil ik u meedelen dat het 
met onze vice-voorzitter Ronald Westdorp de goede 
kan uitgaat en ik hoop dan ook dat hij in het nieuwe 
jaar weer onder ons zal zijn. Het is een beetje stil-
letjes binnen onze club en je zou dan zeggen… dan 
gaat alles toch goed? Dat is dan ook wel zo want heel 
belangrijk is wel de kleine aanwas van nieuwe leden 
die we hebben waardoor de penningmeester weer wat 

vrolijker wordt. Binnenkort komt er een interview van Martin Groen in de 
Krant op Zondag in de rubriek “Sporten van mensen met een beperking”. 
Om die reden werden wij door hem benaderd en wij werken daar gaarne aan 
mee om zo weer een beetje publiciteit te krijgen.

Als we dan terugkijken in het afgelopen jaar dan hebben er toch wel wat 
gebeurtenissen plaatsgevonden die ook plezierig waren. Neem het afscheid 
op de Jaarvergadering van Thirza en Marissa die ons toch jarenlang met 
veel plezier van koffie en thee hebben voorzien en die nu verder aan hun 
toekomst werken. De diapresentatie waarvan de één het geweldig en de 
ànder het te lang vond duren maar wat een noodsprong was omdat de car-
diologen het te druk hadden. Het afscheid van Sanne was spectaculair met 
Stadsprins Arco I Kabbelaar de 42e en zijn gevolg met muzikale begeleiding 
van ’t Zootje. De BBQ die wat velen betreft een traditie mag worden en 
waarvan het bestuur volgend jaar nog meer leden aanwezig zou willen zien.

De laatste sportavond voor de Kerstvakantie, een Sporttoernooi wat altijd in 
een gezellige sfeer gespeelt wordt. Op 20 december wordt die weer georgani-
seerd en nodig ik u allen uit om te komen sporten of… gezellig op de tribune 
de teams aan te moedigen en daarna met z’n allen in het bedrijfsrestaurant 
een glaasje te drinken en Toos zal ongetwijfeld ook voor een hapje zorgen.

Als dit achter de rug is gaan we de feestdagen en de jaarwisseling tegemoet 
en wens ik u allemaal Prettige Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 
2019 toe.

Wim Borsboom
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VAN DE REDACTIE

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Afgelopen week zat 
het bij mij tegen, omdat mijn computer niet wilde 
doen wat hij moet doen. Je beseft pas wat je 
mist als zo’n apparaat dienst weigert. Bij 
velen onder ons ontbreekt het aan 
voldoende kennis om wat grotere 
problemen in de automatisering op 
te kunnen lossen. Zo ook bij mij! Kleine 
oneffenheden gaan nog wel, maar deze keer was de computer vreselijk traag 
en uiteindelijk wilde hij ook niet meer opstarten. Wat is dan het gevaar bij 
zoiets groots: Dat je denkt dat je het zelf wel op kan lossen en daarbij een 
verkeerde beslissing neemt. Nou, dat heb ik geweten. Er was uiteindelijk 
geen beweging meer in te krijgen.

Toen maar hulptroepen (buren, kennissen e.d.) ingeschakeld, maar ook daar 
kwam ik deze keer niet verder mee. Lid geworden van Seniorweb en een 
zeer vriendelijk heerschap in huis gehad die mij uiteindelijk mededeelde: 
“Uw computer heeft de geest gegeven.”

Wat nu, dacht ik natuurlijk en die vraag stelde ik ook aan de vriende-
lijke Seniorweb-consultant. Hij verwees mij naar een buurtwinkeltje in 
Waddinxveen waar twee zeer enthousiaste mannen mij op een zeer klant-
vriendelijke manier gerust stelden. Als ik een nieuwe computer bij hen zou 
kopen, wilden zij hun uiterste best doen om alle informatie op mijn oude pc 
te redden en - zo dat gelukt zou zijn - op de nieuwe aankoop installeren.

En nu na een kleine week is de nieuwe vriend geïnstalleerd, zijn alle oude 
documenten, foto’s en andere gegevens gered en overgezet en kan ik weer 
verder werken aan deze editie van ons verenigingsblad. Nu zat het dus eens 
mee. Alle oude instellingsproblemen - die ik achteraf al langer had, maar 
waar ik mee leerde leven - zijn prima opgelost en zelfs een aantal foute 
instellingen op mijn telefoon en tablet zijn door het nieuwe bedrijf aange-
past. En dat zonder extra kosten. Vraag dat maar eens bij de Mediamarkt of 
een andere grote detaillist. Die doen dat echt niet!
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De redactie heeft z’n best weer gedaan om met de bijdrage van een aantal 
mensen een mooi nummer bij elkaar te harken. 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 Kerstverhaal omdat er geen kopij binnen is gekomen voor de editie 
van de rubriek: ‘Geef de pen door ..’

… een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’

… een nieuwe aflevering van de dit jaar gestarte rubriek ‘komt een man/
vrouw bij de dokter’

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

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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VAN DE BESTUURSTAFEL……

Vakantie’s

Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:
20 december 2018 Kersttoernooi
27 december 2018 Kerstvakantie
3 januari 2019 Kerstvakantie

Nieuwe leden

Dhr. W.J. Berkhout
Dhr. R. Blink
Mevr. I.M. Boerlage - Kramers 
Dhr. J.S. Bouten
Mevr. M van der Ent
Dhr. S. Nanhkoesingh
Mevr. W.F.S. Zwijnenburg
Dhr. H.P. Besuijen

Bedankt als lid

Dhr. W. Groenewold
Mevr. T. Groenewold
Dhr. H. Krul

Overleden

Mevr. G.M.W (Truus) van Oosterhout (groep 4)

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@harttrimclubdelft.nl.
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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.

Kersttoernooi

Ieder jaar een gezellig en sportief evenement:
Het HTC Kerstvolleybaltoernooi.
Met na afloop een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een 
drankje.
U kunt zich inschrijven bij Toos (maar dat heeft u natuurlijk al gedaan) en 
er zijn kleine prijsjes te winnen.
Het gaat natuurlijk om het sportieve karakter en niet direct om het winnen. 
En - omdat er wordt geloot - speelt u ook eens met leden die u anders niet of 
weinig tegenkomt.
Van Harte aanbevolen!
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HARTENKREETJES

Meldingen van spierklachten bij de nieuwe 
cholesterolverlagers Evolocumab en Alirocumab

Bij de nieuwe cholesterolverlagers 
evolocumab en alirocumab is spier-
pijn bij Bijwerkingencentrum Lareb 
als bijwerking gemeld. Spierklachten 
worden niet als bijwerkingen in de 
bijsluiter van beide geneesmiddelen 
beschreven. Bij oudere cholesterol-

verlagers, zoals statines, is spierpijn wel een bekende bijwerking.

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 38 meldingen van spierpijn bij gebruik 
van evolocumab en alirocumab over een tijdsperiode van 2 jaar. Bij 23 mel-
dingen herstelde de patiënt van de klachten na stoppen met het gebruik van 
evolocumab of alirocumab. Bij enkele van deze meldingen kreeg de patiënt 
opnieuw spierpijn nadat opnieuw met het geneesmiddel gestart werd. Bij 
15 meldingen gebruikte de patiënt naast de nieuwe cholesterolverlager een 
statine of ezetimibe.

Evolocumab of alirocumab zijn een nieuwe klasse van cholesterolverlagers 
(PCSK9-remmers) en worden voorgeschreven als statines of ezetimibe niet 
voldoende werken of niet worden verdragen. Bij de helft van de meldingen 
is aangegeven dat statines eerder niet werden verdragen.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) op de hoogte gebracht. Het CBG gaat de bijwer-
king delen binnen het Europese netwerk, zodat daar eventuele vervolgstap-
pen kunnen worden genomen.

De meldingen van spierklachten bij PCSK9-remmers worden tevens 
genoemd in het artikel: Adverse Events Associated With PCSK9 Inhibitors: 
A Real- World Experience in het tijdschrift Clinical Pharmacology & 
Therapeutics.

Bron: Lareb
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Herfst-blues bestrijden

Voelt u zich moe en somber in het najaar? Misschien heeft u last van een 
herfstdip.

Voldoende daglicht en regel-
matig bewegen kunnen het 
sombere gevoel verminde-
ren. Fysieke inspanning en 
daglicht bevorderen namelijk 
de aanmaak van serotonine. 
Dit stofje geeft een blij gevoel. 
Lekker buiten bewegen dus, 
het liefst in de ochtend omdat 
het licht dan op z’n sterkst is.

Ook met uw voeding kunt u rekening houden. Eet zo min mogelijk bewerkte 
koolhydraten. Deze zitten onder andere in suiker, koek, witte rijst en wit 
brood. Het worden ook wel snelle koolhydraten genoemd, omdat ze snel 
door het lichaam worden opgenomen. Dat geeft een snelle hoge suikerpiek 
in het bloed, gevolgd door een flinke daling. Hierdoor geven deze koolhy-
draten kortdurend een goed gevoel, maar zijn ze op termijn minder effectief.

Kies liever voor volkoren producten en veel groenten en fruit. Vis eten kan 
ook helpen bij een herfstdip. Daarin zitten omega-3 vetzuren, die een posi-
tieve invloed op depressies hebben.

Dat bleek vorig jaar uit onderzoek van het AMC in Amsterdam. Eén van de 
onderzoekers: ‘In landen waar mensen veel vette vis eten, zie je dat depres-
sie minder voorkomt. In een van onze onderzoeken tonen we het omgekeerd 
aan: mensen die minder vette vis eten, hebben een grotere kans om later 
depressief te worden.’

Bron: Hartgenoten
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Nanotechniek opent deur naar orgaantransplantatie zonder 
levenslange medicatie

Een nieuwe Nano-immuuntherapie die het afweersysteem programmeert 
biedt hoop voor patiënten die na een orgaantransplantatie veel medicijnen 
moeten slikken om afstoting tegen te gaan. Een muizenstudie toont aan dat 
doelgerichte ‘herprogrammering’ van de myeloïde cellen orgaanafstoting 
succesvol tegengaat, zonder verdere medicatie. Hoogleraar Willem Mulder 
publiceerde deze resultaten in Immunity, het belangrijkste tijdschrift op het 
gebied van immunologie. Hij is op dit onderwerp onlangs een vakgroep 
begonnen aan de TU Eindhoven.

Patiënten die een orgaantransplantatie krijgen, moeten nadien levenslang 
dagelijks een hele reeks immuun-onderdrukkende medicijnen slikken om 
afstoting van het orgaan te voorkomen. Dat is symptoombestrijding, omdat 
je probeert het al geactiveerde immuunsysteem te onderdrukken. Bovendien 
heeft deze methode veel bijwerkingen: infecties en het ontstaan van kanker 
worden namelijk ook niet meer bestreden door dit lamgelegde immuunsys-
teem. Onderzoeker Willem Mulder en een team van internationaal gere-
nommeerde onderzoekers presenteert nu een nano-immunotherapie die 
heel specifiek de juiste cellen van het immuunsysteem in het beenmerg pro-
grammeert, nog vóórdat de afweerreactie start. En dat terwijl de rest van het 
immuunsysteem werkzaam blijft.

Geheugenfunctie
Bij een orgaantransplantatie stoot het lichaam het orgaan af doordat T-cellen 
het getransplanteerde orgaan aanvallen. Als de T-cellen door bijvoorbeeld 
een infectie of een transplantatie worden geactiveerd, ‘onthouden’ ze dat. 
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Echter, de T-cellen worden initieel geactiveerd door myeloïde cellen. Het 
specifiek behandelen van myeloïde cellen is daarom een elegante manier 
om activatie van het T-cel geheugen tegen het getransplanteerde orgaan te 
voorkomen.

Tot voor kort richtte men zich alleen op het onderdrukken van de T-cellen 
met medicatie, omdat gedacht werd dat alleen deze T-cellen een geheugen-
functie zouden hebben. De Nijmeegse Spinozapremie-winnaar Mihai Netea 
ontdekte onlangs dat óók de myeloïde cellen een geheugenfunctie hebben. 
Mulder en zijn team ontwikkelden vervolgens in nauwe samenwerking met 
Netea een nano-immunotherapie om deze myeloïde cellen in het beenmerg 
te programmeren. De T-cellen worden dan niet geactiveerd en kunnen de 
normale afweerreactie tegen infecties en kanker nog gewoon uitvoeren.

Nano-immuuntherapie verhoogt slagingspercentage
Voor het onderzoek kregen muizen na een harttransplantatie binnen een 
week slechts 3 injecties met de nieuwe nano-immunotherapie. Zonder 
verdere behandeling, vertoonden 75 % van de muizen na 100 dagen nog 
steeds geen afstotingsverschijnselen, terwijl in alle onbehandelde muizen 
binnen 10 dagen de getransplanteerde harten werden afgestoten.

Mulder: “Deze techniek kan het slagingspercentage van orgaantransplan-
taties verhogen, waardoor de behandeling voor de patiënt veiliger en mak-
kelijker wordt. Omdat we met onze nanotechnologie het immuunsysteem 
‘herprogrammeren’, passen we deze behandelingsstrategie ook toe in andere 
ziekten waarin het immuunsysteem een belangrijke rol speelt. We hebben 
inmiddels ook veelbelovende resultaten behaald in muismodellen van hart- 
en vaatziekten.”

Mulder deed zijn onderzoek in dienst van het academisch medisch centrum 
van Mount Sinai in New York. Hij kreeg in februari een prestigieuze Vici-
beurs van 1,5 miljoen euro toegekend, onder andere voor de voortzet-
ting van dit onderzoek. Hij startte daarmee in september een Precision 
Medicine onderzoeksgroep aan de faculteit Biomedische Technologie van de 
Technische Universiteit Eindhoven.

Bron: Tue.nl
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GEEF DE PEN DOOR …….

Er is helaas geen artikel bij de redactie binnengekomen. Daarom in dit 
nummer een beroemd verhaal van een oude schrijver: Godfried Bomans.
Volgende keer is groep 3 echt aan de beurt.

Een witte Kerst
door Godfried Bomans

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.

Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode 
papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die 
rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig mee-
vallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels 
verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord 
stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en 
klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw 
en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach 
hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.

“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.”

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar 
warm aan.

“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, “ we moeten ook beseffen 
wat er nu eigenlijk gebeurd is.”
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En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was 
er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En 
toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in 
de wereld.

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” En 
daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid 
van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je 
denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. 
De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord 
weer op zijn bord.

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij knoopte zijn servet 
los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij 
vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was 
namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo 
dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen 
werd de een door een grote drift bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis,” zei 
hij, “zijn er geen andere avonden.” En hij sloeg de deur hard achter zich 
dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de 
tulband smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets 
gebeurd, maar ik weet niet wat.”

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij 
de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, 
die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te 
zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals 
gezegd, een witte Kerst.

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn 
ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het gaat wel 
weer over.” En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen 
zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo 
echt geweest.

Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in 
een schuur geboren.
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HEBT U DAT NOU OOK …?

Feestmaand

Midden in de voorbereiding voor de ontvangst van Sint Nicolaas belt de 
secretaris van de HTC Delft op om te vragen voor een bijdrage aan de win-
teruitgave. Morgen komt namelijk de goedheilige man met een grote kinder-
schare in ons Atrium en volgens de weersverwachting gaat het morgen hard 
regenen. Omdat op een aantal plaatsen het glazen dak niet dicht te krijgen 
is, is kort geleden besloten om bloembakken te zetten op plaatsen waar het 
lekt. Gisteren waren ze er al en zijn meteen volgestort met vruchtbare aarde. 
Gevolg is dat ze vandaag met grote haast gewerkt wordt om de bakken af te 
dekken met plastic, omdat zwartepieten strooigoed rondsmijten met als gevolg 
dat de kinderen in de nog niet beplante bakken duiken om de pepernoten op 
te vissen. Een mogelijk effect is dat het water nu langs het plastic op de stenen 
vloer stroomt, waardoor het erg glad kan worden. Dat kan nog leuk worden.

Om de ouderen uit hun huis te krijgen in dat ijskoude Atrium is besloten 
gratis koffie aan te bieden in de koffiekamer op de begane grond voor de 
bewoners. Bij de koffie staan dan schaaltjes met kruidnoten. Normaal is dat 
een grote trekpleister en de uitkomst is voorspelbaar. Een uur voor de komst 
van de Sint zijn alle nootjes opgegeten en is de koffie bijna op, waarna velen 
ongelovigen snel hun warme huis opzoeken.

Via aangewezen “vrijwilligers” wordt geprobeerd de liften te beschermen 
tegen de jeugd, die het liefst in groten getale naar de bovenste verdieping 
gaan om buitgemaakte noten maar beneden te gooien.

Daarna moet de kerstboom worden opgebouwd en in begin januari weer 
worden afgebroken. Ook deze waaghalzen moeten tijdig worden voorzien 
van koffie om te voorkomen dat alle ballen van een flinke hoogte op de 
grond vallen.

De vrijdag na 5 december draait de Bingo weer, daarna komt een koor 
van 30 mannen en vrouwen ons toezingen om ons in de kerststemming te 
brengen (en voor en na het opreden allemaal koffie drinken) en dan wordt 
het Kerst. Ik denk dat ik dan een paar dagen winterslaap ga houden.

MO
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KOMT EEN MAN/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 het Zomernummer 2018 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-november)

Het is een rustige dag op de eerste hart hulp (EHH) geweest; rustig in de zin 
van niet alles tegelijk maar een vlotte doorstroming van patiënten. Tegen 
vieren wordt ik gebeld vanuit het HAGA ziekenhuis of wij in het RdGG een 
hartbewaking bed vrij hebben om een patiënte over te nemen na een hart-
infarct. Aangezien er voldoende capaciteit is op de CCU nemen we patiënte 
over.

Het betreft een vrouw van 36 jaar. Ze heeft in 2015 ook al een acuut myo-
cardinfarct gehad en is toen gedotterd zonder stent. Is aansluitend één 
jaar onder poliklinische controle gebleven waarna terug verwijzing naar de 
huisarts. Omdat ze geen klachten meer had heeft ze sinds 2016 alle medica-
tie gestaakt.

Op de dag van presentatie heeft ze een branderig gevoel op de borst met 
uitstraling naar de kaken. Omdat de klachten herkenbaar waren heeft ze 
112 gebeld. Van het ambulance personeel heeft ze NTG spray onder de tong 
gekregen waarop de klachten enigszins afzakten. In de thuissituatie spelen 
veel stress factoren. Laatste weken bij inspanning wel vaker klachten gehad, 
maar heeft dit gerelateerd aan de stress.

Op het ECG wordt een acuut onderwand gezien waarop de ambulance na 
overleg met de interventie cardioloog aangeboden wordt voor een acute 
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dotter in het HAGA. Hier volgt een hartkatheterisatie waarop een stolsel in 
de rechter kransslagader wordt gezien. Dit wordt weggezogen en aansluitend 
volgt een dotter met nu ook stentplaatsing met een goed resultaat. Nadien 
wordt patiënte dus overgeplaatst naar de hartbewaking van het RdGG.

Bij binnenkomst zie ik een nerveuse vrouw, bloeddruk 178/89, hartslag van 
83.Geen koorts. Over het hart en longen verder geen bijzonderheden. Het 
ECG laat geen restgevolgen zien van het huidige hartinfarct. Het bloedon-
derzoek toont een minimale stijging van de hs-troponine-T zien als uiting 
dat het hartinfarct erg snel is behandeld.
Wat wel afwijkend is, is een cholesterol van 10.45mmol/l en een LDL van 
9.47mmol/l. Voor het LDL is de normaalwaarde onder de 2,5mmol/l en voor 
een patiënt met hart en vaatziekten onder de 1,8mmol/l.

Het was dus niet zo verstandig van deze patiënte om o.a. de statine te 
staken. Maar er is meer …..
Dit cholesterol past bij familiaire hypercholesterolemie (FH).

Even wat achtergrond informatie:
FH is de afkorting van Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Iemand die 
FH heeft, heeft een erfelijke aanleg voor verhoogd cholesterol. Veel mensen 
met FH hebben een hoog cholesterol, terwijl ze gezond eten en genoeg 
bewegen. Toch kunnen ze op jonge leeftijd een hartinfarct en / of vaatpro-
blemen krijgen. De oorsprong van het verhoogde cholesterol is dan een erfe-
lijke aanleg

Cholesterol is een bouwstof voor cellen en hormonen. Het is dus nodig. 
Zonder cholesterol kunnen mensen niet leven. Maar, een hoog cholesterol-
gehalte vergroot de kans op hart- en vaatziekten. In het ideale geval maakt 
het lichaam precies genoeg cholesterol aan. Dat gebeurt niet altijd. Het 
meeste cholesterol maakt de lever zelf aan. Hierbij spelen vetten een rol. 
Ook via voeding komt cholesterol het lichaam binnen.

18 



Het cholesterolgehalte wordt gemeten door bloedonderzoek. Van nature 
schommelt het cholesterolgehalte. Een hoge waarde kan een uitschieter 
zijn. Er zijn daarom meerdere metingen nodig om een betrouwbaar beeld te 
krijgen van het cholesterolgehalte.

De waarde van het totale cholesterolgehalte is echter niet voldoende om 
met zekerheid vast te stellen of iemand een verhoogd cholesterolgehalte 
heeft. De arts bekijkt ook een aantal onderliggende waarden:

• LDL-cholesterolgehalte
• HDL-cholesterolgehalte
• Triglyceridengehalte

Een hoog HDL-cholesterolgehalte is gunstig. Een hoog LDL-
cholesterolgehalte of een hoog triglyceridengehalte is ongunstig. Bij mensen 
met FH is het LDL-gehalte verhoogd. LDL-cholesterol hoopt zich op in de 
wanden van bloedvaten. Door deze ophoping ontstaat aderverkalking en 
daarmee loop je meer risico op (vroegtijdige) hart- en vaatziekten.
Je huisarts of specialist stelt de diagnose. Als hij FH vermoedt, vanwege je 
cholesterolwaardes en / of de aanwezigheid van hart- en vaatziekten in je 
familie, dan kan hij DNA-onderzoek aanvragen. Dit kan ook als FH al in de 
familie is vastgesteld.
Omdat FH erfelijk is, is het belangrijk dat je familie ook onderzocht wordt. 
Eerstegraads familieleden hebben immer 50% kans om ook FH te hebben. 
LEEFH coördineert (landelijk) het onderzoek naar families met FH. Wil je 
weten of FH in jouw familie voor komt? Neem dan contact op met LEEFH.
** www.leefh.nl

De moeder van patiënte blijkt bij navragen ook FH te hebben (genetisch 
onderzoek had dit bevestigd). Het cholesterol van patiënte gaat nu agres-
sief behandeld worden met een statine, ezetimibe en een PCSK9-remmer. 
Poliklinisch zullen de cholesterolwaarden worden vervolgt.

Dr. Stefan Monnink
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BOWL

Ook in de VS lopen de mensen niet meer zo hard naar de kerk als vroeger. 
Toen dan ook de muur van een 115 jaar oud kerkgebouw in Boston geramd 
werd door een vrachtauto met oplegger, waarover de chauffeur de macht 
had verloren, zei de pastoor laconiek: We zijn in deze tijd al blij met iedereen 
die in de kerk komt. Of hij vervolgens ging collecteren, vermeldt de historie 
niet.

De grote problemen van deze tijd, Wim Kan heeft het al eens gezegd, waar 
parkeer ik mijn auto en hoe raak ik mijn overtollige gewicht kwijt. Voor 
de eerste moeilijkheid weten wij de oplossing niet, maar voor de tweede 
bestaan er meerdere methoden. Je kunt vasten, of het brooddieet volgen, 
maar dat zijn allebei ingrijpende en tegelijkertijd onaangename remedies. Je 
houdt het niet lang vol. Dan heb je de Weight Watchers, waarbij je een groot 
deel van de dag kwijt bent aan het bereiden en eten van allerlei, overigens 
smakelijke gerechten. Of het aftrekbaar is van de belasting weten we niet, 
maar we betwijfelen het. Gelukkig bestaat er sinds een aantal jaar een club, 
waarbij je gewoon met de pot kan mee eten en toch 2 a 3 pond per week zal 
afvallen. Tenminste dat stellen ze zelf in hun propaganda. Deze organisatie 
siert zich met de naam Eerste Goudse Afslank en Begeleidingsclub. In tien-
tallen plaatsen in Nederland werken thans meerdere cursusleidsters met de 
eetwijzer van de EGA. Het valt ons altijd weer op, dat het steeds leidsters 
zijn, die zich met deze materie bezighouden. Mannen eten maar raak en zijn 
dus ongeschikt om als leider op te treden. Zij zijn meer de lijders. Mensen 
met een overgewicht van 100-150 kg, mogen de cursus schriftelijk volgen, 
waarvoor we begrip kunnen opbrengen, volgens de mededeling van de EGA 
zullen zij mede door een gezonde manier van eten, verdwijnen. Een oplos-
sing, we geven het grif toe, maar wel een uiterst drastische.
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Een feministe heeft ons uitgelegd, wat het verschil is tussen mannen en 
vrouwen. Vrouwen zijn vaak goed, soms slecht. Mannen zijn vaak slecht, 
soms goed. Deze uitspraak laten we uiteraard geheel voor haar rekening. U 
moet zelf maar uitmaken, wat u er mee doet.

Uw haar wordt dun op de kruin, meneer, zei de kapper onlangs tegen ons. Ja 
dat zei mijn vrouw ook al, antwoordden wij. Hebt u ons haargroeimiddel al 
eens geprobeerd? Nee hoor, daar komt het niet van.

Ik lees hier in de dagvaarding dat u uw tandarts hebt betaald met een bank-
biljet van vijfhonderd euro, zegt de politierechter. Inderdaad edelachtbare, 
geeft de beklaagde toe. Maar dat biljet was vals. Wist u dat niet? Ja zeker, 
edelachtbare, maar het gebit ook.

Sommige mensen doen wonderen met hun geld, anderen zitten permanent 
aan de grond. Het is allemaal een zaak van tactiek. We vroegen eens aan 
een kennis, hoe hij het toch klaarspeelde om van zijn bescheiden salaris 
rond te komen. Heel eenvoudig zei hij, ik leef eenvoudig, ik kleed mij een-
voudig en ik betaal eenvoudig niet.

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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Fijne Kerstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar
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