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VAN DE VOORZITTER……

Beste clubleden,

Op dit moment is het al 28 °C als ik een stukje schrijf 
voor het “Herfst” nummer. Er is veel gebeurd want 
de wereld staat op z’n kop. Maar als we in ons eigen 
wereldje blijven is er ook nogal wat gaande. Zaken 
waarvan we niet blij worden. Zoals u in de “nood”-bul-
letins al kennis kon nemen van de veranderingen die 

Corona en Basalt ons oplegden kan ik u meedelen dat het bestuur keihard 
bezig is om alles weer op de rails te krijgen. Waarlijk nu geen makkelijke 
taak temeer ik persoonlijk een schouderoperatie heb ondergaan met als 
gevolg hiervan 6 weken dag en nacht aan een mitella gebonden. Gelukkig 
gaat het de goede kant op maar 6 weken niet fietsen of autorijden is toch 
wel een handicap. Maar laten we verder daarover niet klagen. Inmiddels 
heeft het bestuur een aantal vergaderingen gehouden met medehuurders 
van Basalt. Om reden dat we een aantal uren moeten inleveren was overleg 
noodzakelijk, omdat de kans groot is dat we met z’n allen in dezelfde vijver 
moeten vissen.

Verder zijn we als bestuur volop bezig hoe de vereniging zal functioneren 
na 1 september. Er zijn nog veel zaken onduidelijk en wat we ook nog niet 
kunnen voorspellen: “Wanneer komt het normaal weer terug of wordt het 
een nieuw normaal”. Zo ook de bestuursfunctie van Ron, waar we overigens 
al een kandidaat voor hebben, maar formeel gekozen moet worden plus het 
verkiesbaar stellen van mezelf als voorzitter. Een en ander moet wel in een 
jaarvergadering gebeuren. Maar hoe, daar werken we aan.

En dan… op 3 september beginnen we weer. Het zal natuurlijk anders zijn 
maar laten we positief de start beginnen en dat ondanks alle beperkingen 
zowel sportief als sociaal er van te maken wat er van te maken valt.

Tot slot wens ik iedereen: Blijf gezond en hou vol met een mooie maar liever 
niet zo’n hete zomer.

Wim Borsboom
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VAN DE REDACTIE

Er gaan een heleboel veranderingen komen en dat heeft niet 
alleen met Corona te maken.

Vanwege het feit dat Basalt overdag 
ruimte nodig heeft voor haar eigen 
klanten, zullen groepen moeten 
worden verplaatst. Dat geld zowel 
voor de MTT/Fitness groepen als voor 
een aantal groepen die donderdagmiddag sporten.

Daarnaast moesten we ons ineens gaan bemoeien met het aantrekken en 
plannen van de begeleiders. Dat kwam ook op ons bord terecht.

Jullie begrijpen dat dit voor een secretaris veel werk meebrengt. Ik heb de 
laatste maanden dan ook meer tijd besteed aan de Harttrimclub dan aan 
mijn echtgenote.

Om ondertussen het contact met de leden niet te verliezen zijn ook nog een 
aantal nieuwsbrieven uitgebracht. Zo’n vereniging als de onze runnen is in 
normale tijden niet zoveel werk, maar de afgelopen maanden voelde aan 
alsof mijn pensioen nog niet was ingegaan. Mails schrijven aan Basalt, aan 
onze verpleegkundigen, aan de MTT-ers en de sporters van de donderdag. 
Het hield niet op.

Op dit moment worden de contouren van de nieuwe indelingen een beetje 
zichtbaar. De eerste groepen van de donderdag en de MTT verhuizen naar 
de woensdagavond en de zwemgroep 7 naar een eerdere tijd op de don-
derdag. Iedereen is geïnformeerd en de ergste frustratie heb ik van mij af 
gemaild.

Nu maar hopen dat alles een beetje gaat lopen. Maar het allerbelangrijkste 
is natuurlijk dat we van die vreselijke Corona afkomen, zodat we weer een 
beetje normaal kunnen doen!
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Waar ik niet blij van word is de vaak trage manier waarop vele leden 
antwoord geven op vragen. Ik heb heel wat moeten trekken en duwen en 
veel mensen extra in moeten schakelen om de informatie bij elkaar te vegen 
die nodig is om de hele veranderingsoperatie uit te kunnen voeren. Het zou 
heel wat schelen als iedereen binnen een paar dagen antwoord zou geven 
op een gestelde vraag. Zolang de antwoorden niet binnen zijn, heb je geen 
overzicht en zou je zomaar een verkeerd besluit kunnen nemen.

Overigens hebben de meeste leden wel begrip voor de vele veranderingen. 
Ik had veel meer tegenstand verwacht, hoewel we aan veel veranderingen 
niets kunnen doen.

Na de 3 extra bulletins (6 in totaal) ligt er weer een mooi Herfstnummer 
voor u. Ik hoop en verwacht dat u dit nummer met plezier leest en dank de 
inzenders van de kopij voor hun bijdragen. U kunt o.a. het volgende lezen:

… een voorwoord van de voorzitter;

… een aantal HTC nieuwtjes;

… een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;

… een verhaal in de editie van de rubriek: ‘Geef de pen door ..’;

… een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’;

… een aflevering van de 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

De eerstvolgende vakantie is Kerst- en Nieuwjaarsvakantie.
Het kan zijn dat maatregelen vanwege de Corona-crisis leiden tot een 
situatie waarin we – tijdelijk – niet kunnen sporten. Daarvan krijgt u via de 
mail bericht.

Bedankt als lid

Dhr. A.G. (Art) van Ruijven (Fitness-1)

Nieuwe leden

Mevr. C. (Carla) Hulscher

Overleden

Mevr. L.G. (Laurien) Seip (fitness-2)
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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.
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

Tot nader orde is de fitness niet actief.
Doordat er vanwege de maatregelen wegens het 
Coronavirus slechts 4 personen tegelijk in de fitness-
ruimte mogen verblijven, is deze voorlopig stilgelegd.

Welkom nieuwe Ledenadministrateur a.i.

Het bestuur heeft als opvolger van de onlangs overleden Ron Valkenburg 
een nieuwe Ledenadministrateur verwelkomt.
Het is Ton van der Velden uit groep 6.
Ton is inmiddels al begonnen, al moet hij natuurlijk wel nog door de leden-
vergadering worden gekozen. Vandaar eerst nog even a.i. (ad interim).
We zijn blij dat het bestuur nu weer compleet is en wensen Ton veel succes 
in zijn nieuwe rol!
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Van de penningmeester

Het Bestuur heeft onlangs besloten – dat hebben we al eerder aan jullie 
laten weten – dat in de maand september aan alle leden 4 maanden contri-
butie zal worden terugbetaald. Uiteraard geldt dit alleen voor leden die de 
contributie gewoon hebben doorbetaald.

De reden dat er niet 5 maar 4 maanden wordt terug betaald komt omdat de 
maandcontributie niet gelijk loopt met de kosten. In een normaal vereni-
gingsjaar wordt gedurende de 6 weken vakantie de contributie ook gewoon 
doorbetaald. De contributie is daarom gebaseerd op een heel jaar kosten.

Voor de zwem- en fitnessgroep geldt dat zij met ingang van september tijde-
lijk mogen stoppen met het betalen van de contributie.

Zodra er weer mag worden gezwommen en gefitnest zal dat door ons worden 
gemeld en dient er weer betaald te worden.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Piet Bezemer (penningmeester)
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HARTENKREETJES

Hartrevalidatie helpt op iedere leeftijd

Mensen met een hart- en/of vaatprobleem leven gemiddeld langer wanneer 
zij deelnemen aan een programma voor hartrevalidatie. Ze doen hier meer 
kennis op over de risicofactoren van hart- en vaatziekten en krijgen adviezen 
over leefstijl en stressmanagement.

Die combinatie van intensief focussen op hun gezondheidsproblemen en 
mogelijkheden verlengt, in het algemeen, het bestaan en de kwaliteit van 
hun leven.

Dit blijkt uit een gezamenlijke studie van het Radboud UMC in Nijmegen 
en een Nederlandse zorgverzekeraar. De resultaten zijn gepubliceerd in 
JAMA Network Open, een vrij-toegankelijk online netwerk voor onderzoe-
kers, een initiatief van het medische vaktijdschrift Journal of the American 
Medical Association. De studie toont dat slechts 31 procent van de mensen 
die tussen 2012 en 2017 een nieuwe diagnose van hart- en vaatziekten 
kregen of hartchirurgie ondergingen een hartrevalidatieprogramma hebben 
gevolgd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om patiënten die een hartinfarct of 
chronisch hartfalen doormaakten of die een stent*) kregen.

* Een stent is een metalen of kunststof buisje dat in medische toepas-
singen in een vat of kanaal in het lichaam van een patiënt wordt 
geplaatst, bijvoorbeeld in een bloedvat, met het doel om dit kanaal 
open te houden.
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Geen verschil leeftijd
Deze groep had vervolgens 32 procent minder kans op vroegtijdige sterfte 
in vergelijking met patiënten die geen hartrevalidatie hebben gevolgd. 
Opvallend genoeg werd hierbij geen verschil gevonden in geslacht, leeftijd, 
sociaal economische status of de eventuele aanwezigheid van andere aan-
doeningen. Inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboudumc, 
zegt: ,,Het blijkt dus niet uit te maken of iemand boven de 80 jaar of onder 
de 50 is en of er sprake is van extra aandoeningen. Voor iedereen zien we 
een positief effect bij het volgen van een hartrevalidatieprogramma.”

Stressmanagement
Hartrevalidatieprogramma’s duren gemiddeld zo’n zes tot twaalf weken 
en vinden plaats in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Het programma 
bestaat uit informatiebijeenkomsten over de risico’s en gevolgen van een 
hartaandoening, gezonde voeding en het gebruik van medicijnen. Daarnaast 
krijgen patiënten actief hulp bij bijvoorbeeld het stoppen met roken en 
aanleren van een actieve leefstijl. Ook psychologische bijstand en het 
omgaan met stress kan onderdeel van het programma zijn. Onderzoeker 
Martijn Maessen: ,,We hebben op basis van geanonimiseerde gegevens 
kunnen zien dat bij hartpatiënten met een indicatie voor hartrevalidatie 
twee derde niet deelneemt. Nu we weten dat deelname aan het programma 
een positief effect heeft op de levensverwachting, valt hier nog veel winst te 
behalen. Bijvoorbeeld door betere voorlichting over de gezondheidsvoorde-
len van hartrevalidatie.”

Thuisrevalidatie
In maart en april werden vrijwel alle hartrevalidatieprogramma’s stopgezet 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu worden deze weer 
voorzichtig gestart. Thijs Eijsvogels: ,,Dit onderzoek laat zien dat hartrevalida-
tie een positief effect heeft op de levensverwachting van personen met hart- 
en vaatziekten. Het zou daarom goed zijn om bij een eventuele opleving van 
het coronavirus te voorkomen dat de programma’s opnieuw stil gelegd moeten 
worden aangezien het aantal deelnemers dan afneemt. Thuisrevalidatie in 
combinatie met digitale en fysieke afspraken heeft de toekomst.”

Bron: www.meerovermedisch.nl
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Retourmedicijnen: veel hartritmeproblemen

Bijna de helft van alle medicijnen die elk jaar worden teruggetrokken van 
de geneesmiddelenmarkt blijkt ernstige bijwerkingen te hebben. In nogal 
wat situaties brengen zij schade toe aan de gezondheid van de gebruiker. 
Maar liefst 45 procent van de afgekeurde middelen veroorzaakt ernstige – 
en soms dodelijke – hartritmestoornissen. Dat stelt het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, na onderzoek.

Een van de oorzaken van de soms fatale schaduwkant van geneesmiddelen 
is dat bij de ontwikkeling van deze middelen vaak gebruik gemaakt is van 
zogenoemde ‘diermodellen’ – proefdieren dus.

,,Maar de fysiologie van elk dier – en dus ook van de mens – is anders. De 
resultaten bij de mens zijn vaak anders dan die uit dierproeven”, zegt Birgit 
Goversen, medisch fysioloog van het UMC Utrecht. De fysiologie is de 
werking van organen in het lichaam. Goversen promoveerde donderdag 9 
juli op haar studie. ,,Het zou dus heel mooi zijn als we medicatie kunnen 
testen op bijvoorbeeld menselijke hartspiercellen, maar die zijn nauwelijks 
beschikbaar.”

Een methode om de ernst van eventuele neveneffecten van een (nieuw) 
preparaat in het laboratorium te kunnen testen, is door onderzoek van Birgit 
Goversen en haar collega’s een stap dichterbij gekomen. ,,In de toekomst 
kan dit ook het aantal dierproeven verminderen”, stelt zij. Voorlopig is het 
helaas nog niet zover, benadrukt de onderzoekster. ,,Dat gaat nog wel even 
duren.”
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Hyperactieve cellen
Het is al enige tijd mogelijk om uit menselijke huid- of bloedcellen, stamcel-
len te maken in het laboratorium die vervolgens weer tot hartspiercellen 
uitgroeien. Deze gekweekte hartspiercellen worden iPSC-CMs genoemd. De 
gekweekte hartspiercellen in het lab blijken echter andere elektrische eigen-
schappen te hebben dan die in het menselijk lichaam. Birgit Goversen: ,,De 
hartspiercellen zorgen ervoor dat het hart zich samenknijpt en zo het bloed 
rondpompt, bij een gezonde volwassenen gebeurt dat gemiddeld zo’n zestig 
keer per minuut. De elektrische processen in de cel regelen dat iedere cel 
zich samenknijpt. De iPSC-CMs-cellen in het lab blijken echter hyperactief 
te zijn, ze trekken veel vaker samen. Dit maakt dat het testen van medicatie 
op deze cellen een minder betrouwbaar resultaat oplevert.”

Rem eraf
De elektrische processen in de cellen worden veroorzaakt en gereguleerd 
door verschillende ionenstromen van bijvoorbeeld kalium en natrium. De 
concentratie van deze ionen binnen en buiten de cel verschilt. Via ionka-
nalen in de celmembraan kunnen de ionen de cel in en uit, worden elektri-
sche prikkels opgewekt en over het gehele hart verspreid middels een strak 
geregeld patroon. Daarbij hebben de verschillende soorten ionen ieder een 
eigen functie. De natrium-ionen zorgen voor de activiteit, de kalium-ionen 
voor de rust. “Alleen een goede balans zorgt voor het gewenste aantal hart-
kloppingen”, vertelt Goversen. ,,In de cellen in het lab blijkt de kalium-
ionenstroom gedeeltelijk te ontbreken, waardoor in feite de rem eraf is en de 
cel hyperactief wordt.”

Birgit heeft in haar onderzoek samen met collega’s geprobeerd op verschil-
lende manieren deze kalium-ionenstroom toe te voegen. Bijvoorbeeld door 
genen die coderen voor het ionkanaal toe te voegen aan de iPSC-CMs. 
Met succes. Hierdoor is de hyperactiviteit van de cel in het lab verminderd. 
,Maar daarmee blijken we er nog niet te zijn. Ieder mens heeft uniek DNA. 
De cellen afkomstig van verschillende mensen hebben dus verschillend 
DNA. En dat blijkt effect te hebben op de benodigde hoeveelheid kalium-
ionkanalen. Wat bij de ene cellijn een goed resultaat opleverde, zorgde nog 
steeds voor teveel samentrekkingen in andere lijnen of deed juist helemaal 
niks. Een aanpak op maat is dus nodig.”

Bron: www.meerovermedisch.nl
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De allerkleinste pacemaker ter wereld…

Een mini-pacemaker, zo groot (of zo klein) 
als een flinke vitaminepil of een zetpil, 
zónder pacemakerdraden en rechtstreeks in 
het hart geplaatst. Een ingreep, uitgevoerd 
door een Nederlandse cardioloog met een 
superslimme bril, waardoor technici van 
de Amerikaanse producent van deze mini-
hartritmeprikkelaar tijdens de implantatie 
bij de patiënt live konden meekijken. En de 

patiënt? Die mocht de volgende dag alweer – ‘gerepareerd en wel’ – het 
ziekenhuis verlaten.

Bijna zou dit beeld de indruk geven dat het verhelpen van hartproblemen 
een fluitje van een cent is. Ook de woorden van de Utrechtse cardioloog 
professor Lucas Boersma van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein 
dragen daaraan toe bij: ,,Het gaat uitstekend met de patiënt, de ingreep is 
goed verlopen, zonder complicaties en de patiënt kon de dag erna in uitste-
kende conditie naar huis.” Het zal de euforie zijn geweest die de woordkeus 
bepaalde.

Allerkleinste
Feit is dat er in een van de een operatiekamers van het St. Antonius 
Hartcentrum vorige week een ingreep plaatsvond die vermeldenswaardig 
is. Een plaatsing van de allerkleinste draadloze pacemaker ter wereld, die 
al eerder in verschillende ziekenhuizen in het buitenland was geïmplan-
teerd. Maar nú dan in Nieuwegein, daarmee een ‘Nederlandse primeur’. Een 
medisch-technische handeling, waarbij ook academische centra van Leiden 
(LUMC) en Amsterdam (VUmc en AMC) waren betrokken.

Het nieuwe type pacemaker is 90 procent kleiner dan de klassieke pace-
maker, waardoor de operatie ook minder ingrijpend is. ,,Met deze nieuwe 
pacemaker komt er een belangrijke behandeloptie bij voor patiënten die een 
kwetsbare gezondheid hebben en voor wie een operatie riskant is”, stelt het 
ziekenhuis.
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Impulsen
Het kleine apparaat wordt via een klein sneetje in de lies ingebracht en 
vandaaruit vervolgens via de bloedbaan rechtstreeks naar het hart geleid. 
Met haakjes wordt het mini-apparaatje vervolgens aan het hart bevestigd en 
geeft het elektrische impulsen af die het hart stimuleren via een elektrode 
aan het uiteinde van het apparaat. Omdat er geen draad meer in het hart 
zit of een batterij onder de huid, zoals bij de ‘klassieke’ pacemakers wel het 
geval is, daalt het risico op infecties drastisch. Bovendien is de minipacema-
ker onzichtbaar voor de patiënt en zijn omgeving.

Tot nu toe was de minipacemaker slechts geschikt voor 16 procent van de 
patiënten, omdat ze in één kamer van het hart de hartactiviteit kon meten. 
Bij deze nieuwe verbeterde versie kunnen ook patiënten worden behandeld 
die een volledige onderbreking van de hartactiviteit tussen voorkamer en 
kamer hebben. De nieuwste minipacemaker, de Micra AV, ontwikkeld door 
Medtronic, kan ook patiënten helpen die met hartritmestoornissen kampen 
in beide hartkamers. Dit betekent dat tot wel 40 procent van de hartpatiën-
ten die een pacemaker nodig hebben in aanmerking kan komen voor deze 
behandeling, meer dan dubbel zoveel patiënten in vergelijking met de eerste 
generatie van deze kleine pacemaker.

Bron: www.meerovermedisch.nl
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GEEF DE PEN DOOR …….

Aangewakkerd door Bert Melkert van groep 4 in het zomernummer van 
2016 is deze rubriek weer een nieuw leven begonnen. We zijn ondertussen 
in de tweede ronde en bij groep 9 aangeland. We laten ons langst sportende 
lid Wim Stalman aan het woord.

Beste mensen,

Het is er toch van gekomen dat ik 
een stukje schrijf.
Mijn naam is Wim Stalman. Ik sport 
in groep 9 en ben het langst levende 
lid van onze Harttrimclub in Delft.

Ik heb 42,5 jaar bij de T.U. Delft 
gewerkt bij de onderhoudsdienst 
afdeling Werktuigbouwkunde.
Daar ik bij de bedrijfsbrandweer was 
moest ik regelmatig gekeurd worden 
en daar zag de bedrijfsarts een afwij-
king bij mijn hart.
Door hem werd ik doorgestuurd naar 
de cardioloog dr. Bosma. Dat was in 
die tijd nog bij hem aan huis. Later is 

hij een hartpoli begonnen in het ziekenhuis.

Met medicijnen ging het goed. Later kwam dr. Rehorst en die stuurde mij 
in 1978 naar de HTC. Daar werd ik toen opgevangen door Piet Tuitel, de 
voorganger van onze Barry.
We moesten met de groep allemaal in het gelid door de zaal lopen. Net een 
militaire training.
‘s-Zomers trimden we buiten op het gras, waar nu de grote zaal is.
Broeders, artsen en specialisten waren toen altijd in de zaal aanwezig. Dat 
kan je je nu niet meer voorstellen!
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Door de jaren heen zijn vele leden overleden.
Er waren ook leuke dingen. Om de 5 jaar van het bestaan van de HTC 
werd het gevierd: In het revalidatie centrum, op de Kanaalweg bij v.d. Lee 
en toen we 25 jaar bestonden gingen we met de bus naar van der Valk in 
Alphen a/d Rijn. Samen met onze echtgenotes. Daar heb ik nog leuke her-
inneringen van over gehouden.

Als er iets in de groep te vieren was gingen we op donderdag na het sporten 
naar de Sporthal Buitenhof of de Koperen Pan iets eten en drinken.
Nu zorg ik als groepshoofd bij ziekte en andere gelegenheden voor een bloe-
metje etc.
We hebben in de groep een ‘sociale pot’, waaraan iedereen bijdraagt.

Ik hoop nog lang met plezier te sporten. We hebben een leuke groep!

P.S. : Broeders en artsen en specialisten waren toen altijd in de zaal 
aanwezig. Nu niet voor te stellen

Groeten van Wim Stalman
Groep 9

BOWL

Wat ons steeds weer opvalt is dat dieren in hun onwetendheid vaak worden 
misbruikt voor doeleinden, waar ze persoonlijk stellig niet achter kunnen 
staan. Neem nu de Franse schapen. Die stomme beesten zijn door zo’n 
duizend schaapsherders massaal bijeengedreven bij de Eifeltoren om de 
Parijzenaren aan te moedigen vaker lamsbout op het menu te zetten. Ludiek 
noemen de Franse boeren dat maar het getuigt wel van galgenhumor.

Meer en meer ontdekken de knappe koppen van de Wageningse Stichting 
voor Plantenveredeling, hoe veelzijdig de ogenschijnlijk zo ongecompli-
ceerde aardappel is. Je kunt ze koken, je kunt ze bakken, je kunt er frieten 
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van maken, ja zelfs aardappelmeel, maar de mogelijk-
heden zijn veel uitgebreider. Het loof bijvoorbeeld 
blijkt van onschatbare waarde voor de farmaceu-
tische industrie, want het bevat een alkaloïde, 

solanine genaamd, die mits op de juiste wijze 
gedoseerd en toegepast, een 
uitstekende grondstof vormt 

voor de anticonceptiepil. Dus 
begrijpt u ons goed, niet het eten 

van aardappels werkt anticon-
ceptioneel, u behoeft slechts het 

bekende schilderij “De aardappeleters van Van Gogh te beschouwen om 
van het tegendeel overtuigd te raken, doch hetgeen zich in het loof bevindt. 
Dat dit loof giftig is, wisten we al lang, maar zoals we lazen, het is niet de 
stof, maar de concentratie die uitmaakt of iets giftig is. Door het loof van de 
piepers hoeft nu geen vrouw meer in haar piepzak te zitten.

Was de elektrische stoel tot op heden een schrikwekkend en onmenselijk 
executie-apparaat, in Zweden hebben ze deze functie omgebogen in gunstige 
zin, zo lezen we in Export Magazine. Daar heeft men bevredigde proeven 
genomen met een elektrische stoel ter voorkoming van autodiefstallen. Niet 
langer geldt de stoel als straf op de zonde, maar ter voorkoming daarvan. 
Degene die onbevoegd op de stoel plaats neemt of op de stoel ernaast en 
die probeert de auto te starten krijgt de onprettige schok te verwerken van 
ongeveer 9000 volt. Dat klinkt nogal fataal, maar doordat de stroom induc-
tief is en slechts vijfenzestig micro ampère bedraagt, is er geen gevaar voor 
lichamelijke schade, ook niet voor hartpatiënten. De beveiliging omvat 
bovendien een haak die de versnelling of een gaspedaal vastbindt aan het 
stuur, een kabel die de motorkap dichthoud en het elektrische systeem blok-
keert, een afstandscontrole die het de eigenaar van de auto mogelijk maakt 
het alarm af te sluiten en een persoonlijk codeoproepsysteem. Het klinkt 
allemaal inderdaad nogal afdoende, maar als we het nog eens doorlezen, 
denken we toch dat je telkens een halve dag nodig hebt om al die maatrege-
len in werking te stellen en te checken.

Jova
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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.

Dokter zoekt man via vrouw in 2020-augustus

Zoals in mijn blog van mei beschreven is de poliklinische zorg verder aan 
het veranderen in verband met de anderhalve-meter-samenleving. Waar tot 
voor kort de afspraken met name telefonisch werden afgehandeld, bestaat 
de behoefte om patiënten meer fysiek te gaan zien. Op dit moment zijn de 
contacten op de poli nu fiftyfifty (telefonisch–fysiek) verdeeld.

Gisteren had ik een telefonische afspraak met een patiënt i.v.m. het bespre-
ken van de uitslag van een recent gemaakte CT ter controle van de aorta 
dimensies. Patiënt heeft in 2016 een pacemaker gekregen i.v.m. sinus 
arresten tot 19 seconden. Bij de op dat moment gemaakte echocardiografie 
werd per toeval een licht verwijde aorta ontdekt, waarvoor patiënt ook een 
controle indicatie heeft, naast de pacemaker controles.

Ik belde dus naar zijn vaste telefoon en kreeg de echtgenote aan de lijn. 
De patiënt wist van onze belafspraak, maar was bereikbaar op zijn mobiele 
nummer op het werk. Het vermelde mobiele nummer in het patiëntendos-
sier van de werkgever bestond niet meer , maar hij had zijn eigen telefoon 
bij zich. Ik vroeg het nieuwe telefoonnummer en kon dit in het patiënten-
dossier veranderen. Zodoende belde ik de patiënt met het volgende gesprek:
“Goedemorgen dokter Monnink, wat leuk dat u belt. Hoe gaat het met U?”
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Ik vertelde dat het goed ging en vertelde dat ik zijn telefoonnummer van zijn 
echtgenote had gekregen omdat het werkgever nummer niet meer bestond. 
Ik wilde vragen hoe het met hem ging en dat ik belde om een uitslag door te 
geven, maar werd onderbroken:
“We hebben vorig jaar afscheid van elkaar genomen en het gaat nog steeds 
goed met me; maar ik heb geen onderzoeken gehad”.

Nu begon ik te twijfelen of ik wel de juiste patiënt aan de lijn had. Ik vroeg 
of hij de te bellen patiënt was, maar dit bleek niet zo te zijn en hij kende 
de patiënt ook niet. Wel was hij jaren onder poliklinische controle bij mij 
geweest en het ging erg goed met hem. Ik had hem vorig jaar uit cardiolo-
gische controle ontslagen. Ik verontschuldigde mij voor het fout doorgekre-
gen telefoonnummer en belde opnieuw met de echtgenote van de te vinden 
patiënt.

Zij ging opnieuw op zoek naar het telefoonnummer van de echtgenoot en 
nu kreeg ik een volstrekt ander telefoonnummer terwijl ik verwachtte dat 
het zou gaan om het per abuis omdraaien van twee cijfers of iets dergelijks. 
Hoe de echtgenote aan het vorige telefoonnummer (van mijn ex-patiënt) 
kwam heb ik maar niet gevraagd ……

Met dit nieuwe telefoonnummer kon ik de gezochte patiënt bereiken en 
kon de uitslag van de gemaakte CT door geven. De gegevens waren gunstig, 
zodat ik een vervolgafspraak kon maken voor het volgende jaar i.v.m. zijn 
pacemaker controle.

Uiteindelijk eind goed, al goed. Maar zo bemerk 
je dat telefonische consulten ook enige nadelen 
kunnen hebben en fouten snel 
gemaakt zijn. Maar terug naar 
wat het was voor de coronatijd 
zal het nooit meer worden.

Blijf gezond met gepaste afstand,

Dr. SHJ Monnink, cardioloog RdGG
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HEBT U DAT NOU OOK …?

In quarantaine

In ons woongebouw is een koffiekamer beschik-
baar voor bewoners waar een vrijwilliger de 
koffie zet en de afwasmachine na afloop 
inschakeld.

Vanwege de coronaperikelen is de tent 
ca. 2 maanden niet gebruikt, maar na de 
verruiming is onder strikte voorwaarden de koffie-kamer weer vrijgegeven. 
Als gevolg van de voorwaarden (1,5 mtr) konden er maar 8 koffiedrinkers 
komen na zich telefonisch te hebben opgegeven. Als er een echtpaar bij 
was, hoera, die mochten bij elkaar zitten en kon het aantal worden opge-
hoogd naar 9.

Het aantal koffiedrinkers was normaal 17-20 man, zodat er veel afvielen. 
Een tweede probleem was dat door de onderlinge afstand de koffie-leuten 
harder gingen praten, zodat niemand elkaar meer kon verstaan.

Op dat moment gingen bv. dove mensen dicht bij een ander zitten om toch 
wat op te vangen. Ook waren er brutaaltjes die niet waren aangemeld, maar 
een lege stoel graag gebruikten om snel een kopje koffie naar binnen te 
werken.

Geloof het of niet, maar tot op heden is nog niemand ziek geworden in ons 
gebouw. Er wordt nu gekeken of en hoe de bingo zou kunnen draaien. Stel 
u dat eens voor, een groep mensen die vooral naar de bingo komen om in 
de pauzes eens gezellig met elkaar te praten. Die krijg je alleen op 1,5 meter 
met een peleton ME. Kortom, ik zie het nog niet gebeuren.

Gezien de alarmerende berichten over de corona, heb ik besloten om uit 
voorzorg een lange vrijwillige thuisquarantaine te ondergaan.

MO
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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 de digitale versie van het blad 
Vida en dit blad 4 maal per jaar.

	Met een eenmalige gift op onze bankrekeningnummer NL87 INGB 065 
93 38 300 t.n.v. 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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