lente 2019
HARTTRIMCLUB DELFT

COLOFON
Harttrimclub Delft en omstreken
(lid van Harteraad)

24e jaargang nummer 1
Maart 2019

Secretariaat:
Postbus 44, 2600 AA Delft
Tel. : 079-360 09 84
E-mail: secretaris@harttrimclubdelft.nl
Website: www.harttrimclubdelft.nl
Ledenadministratie: ron Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl)
Zuideinde 96, 2627 AH Delft. Tel. 015 – 256 49 86
Contributie (penningmeester@harttrimclubdelft.nl)
(Tel. 015 – 2567080)
De contributie bedraagt voor
zwemmen € 17,50 per maand
sporten en zwemmen € 24,- per maand
fitness € 24,- per maand
en is per vooruitbetaling verschuldigd door overschrijving op onze bankrekening
bij ING nr. Nl87 INGB 065 93 38 300 t.n.v. Harttrimclub Delft e.o. te Delft.
Donateurs: U kunt donateur worden voor minimaal € 25,00 per jaar.
Hiervoor ontvangt u de periodiek van de HTC alsmede de digitale
versie van het blad Vida 4 keer per jaar. Zie het aanmeldingsformulier
elders in dit blad.
Het volgende nummer verschijnt juni 2019
Kopij inleveren vóór 15 mei 2019
Copyright: Mits met duidelijke bronvermelding is overname van kopij uit dit blad
toegestaan
Druk:

receptie@dnbgroep.nl
www.dnbgroep.nl
Harttrimclub Delft en de uitgever zijn
niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de advertenties. Niets uit de
advertenties mag worden gekopiëerd
en/of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

HArTTrIMClUB DElfT

3

INHOUDSOPGAVE

Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Van de voorzitter……. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Van de redactie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Van de bestuurstafel…… . .
Vakantie´s . . . . . . .
Nieuwe leden . . . . . .
Bedankt als lid . . . . .
Overleden . . . . . . . .
Opzeggen lidmaatschap .
Fitness bij de HTC . . .
Ledenvergadering . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.8
.8
.8
.8
.8
.9
.9
10

Hartenkreetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Geef de pen door ……. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hebt u dat nou ook …?. . . . . . . . . . . . . . . 20
Komt een man/vrouw bij de dokter ….. . . . . . . 21
Bowl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Iets over de Htc Delft e.o. . . . . . . . . . . . . . 27
4

VAN DE VOORZITTER…….
Om wat inspiratie op te doen voor dit
“lentenummer” zet ik maar een CD op van
de Vierjaargetijden van Vivaldi. De muziek is
elke keer weer geweldig maar ja wat heb ik u te
melden. Allereerst natuurlijk de Jaarvergadering
op maandag 18 maart a.s. De start hiervan zal iets
anders zijn dat u gewend was want na de opening
geven we het woord aan mevrouw dr. H.C. (Dieke)
Hoftijzer. Sinds 2017 verbonden aan het reinier
de Graaf Ziekenhuis dus voor een aantal van ons
een nieuw gezicht. We zijn dan ook benieuwd naar
haar lezing. Voor de volgende jaren hopen we dan ook de andere nieuwe
mensen van de cardiogroep te kunnen strikken voor een lezing op onze jaarvergadering. Verder hebben we onze vice-voorzitter te kiezen en zo ook dit
jaar weer een aantal jubilarissen te eren. Ik hoop dan ook op een constructieve vergadering met een grote opkomst waar na afloop nog wat nagepraat
kan worden met een hapje en drankje.
En dan de sportavond van 14 februari die niet door kon gaan vanwege de
griep. Er was onvoldoende personele bezetting om verantwoord te kunnen
sporten. We zullen in het najaar deze avond inhalen. Hiervan wordt u uiteraard tijdig op de hoogte gehouden.
Verder is het op dit moment rustig in HTC-land. Over de op handen zijnde
nieuwbouw plannen van “Basalt”, we moeten nog wel even wennen aan die
naam, is er nog geen nieuws te melden.
Zo ben ik dan weer aanbeland in de folders en boekjes over steden- en
gebiedsbezoek voor de komende vakantie met de sleurhut. Ik verlang wel
weer naar een zonnige periode en geniet bij voorbaat weer met het uitzetten
van een route en het ontdekken van mooie bezienswaardigheden.
Net zo rustig als nu is wens ik u allen prettige lentesport uurtjes met veel
plezier zonder blessures.
Wim Borsboom
HArTTrIMClUB DElfT
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VAN DE REDACTIE
Toen op woensdag 13 februari de telefoon ging en ik Yvonne
Huisman – een medewerkster van Basalt (voorheen
Sophia) aan de lijn kreeg, had ik nog niet het
vermoeden dat dit telefoontje mij veel
hoofdbrekens zou opleveren. Yvonne
meldde mij dat zij de volgende dag
geen begeleiders voor onze wekelijkse sportavond kon leveren, omdat
er vanwege de heersende griepgolf onvoldoende ‘gezonde’ medewerkers
beschikbaar waren.
Dat was schrikken. Het was in mijn bijna 30-jarig lidmaatschap nog niet
gebeurd dat de sportdag werd afgezegd!
Dus: Even zo’n 160 mensen waarschuwen en hoe doe je dat?
Dat lijkt een simpele vraag met een even simpel antwoord, maar ik bedacht
al snel dat het sturen van een email niet voldoende was om iedereen te
kunnen bereiken. Mij is de afgelopen jaren gebleken dat veel mensen slechts
1 of 2 keer per week hun mailbox openen en daarom zou dan niet iedereen
bijtijds op de hoogte zijn. Daarnaast waren mijn emailgroepen op de
computer door een grote calamiteit (zie Winternummer) nog niet opnieuw
aangemaakt.
Plaatsen van een mededeling op onze website was ook geen optie waarbij het
bereik groot genoeg zou zijn. ‘Daarom hebben we Groepsvertegenwoordigers’,
schoot ineens in mijn hoofd. Die zal ik eens gaan bellen. Dat bleek toch nog
een behoorlijke klus, al moet ik toegeven dat iedereen goed meewerkte en
positief was. Kortom: Een paar uurtjes werk.
Daarna werd het stil en tot de dinsdag na de uitgevallen donderdag hoorde
ik geen berichten dat er iets niet goed was gegaan. Maar toch kreeg ik toen
een mailtje van een van de leden dat zij voor niets naar de sportdag was
getogen en pas daar bleek dat er geen sport was. En naast haar was er nog
iemand van dezelfde groep die kennelijk van niets wist. Na overleg met de
6

betreffende Groepsvertegenwoordiger bleek dat deze 2 leden telefonisch niet
bereikbaar waren, zodat er een boodschap was ingesproken. En die boodschap werd niet uitgelezen…..
Overigens bleek op de eerstvolgende donderdag dat er meer mensen (7
in totaal) niet waren bereikt. En daar waren ook een paar van mijn groep
bij…..
Gelukkig komt dit soort zaken niet vaak voor, maar als er iets gebeurd is
het waarschuwen van iedereen toch een hele klus met het risico dat je
toch net niet iedereen kunt bereiken. Daarom doe ik hier een oproep aan
de Groepsvertegenwoordigers: Maak een Whatsapp-groep aan, dan kan
iedereen in geval van nood worden bereikt en je kan er ook nog andere
boodschappen met elkaar mee uitwisselen. Denk bv aan ziek en/of niet
aanwezig ……
De redactie heeft z’n best weer gedaan om met de bijdrage van een aantal
mensen een mooi voorjaarsnummer bij elkaar te vegen. Ik hoop dat u het
met plezier leest 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 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
harttrimclub delft	
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VAN DE BESTUURSTAFEL……
Vakantie´s
Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:
30 mei 2019

Hemelvaartsdag

Nieuwe leden

Bedankt als lid

Dhr. K.C. Hulisz
Mevr. J.W. Jansen
Dhr. J.M. Kooreman
Mevr. E. lute-Hruzova
Dhr. T. Maat
Dhr. M.H. Marks
Mevr. M. ruijters

Dhr. J. de Groot Heupner
Mevr. B.T. den Hertog
Mevr. M. den Hertog
Dhr. r.M. Jonker
Dhr. H.J. Krul
Mevr. A.M. van leeuwen
Dhr. P.C.W. Norp
Dhr. J. Olivier
Dhr. A. Wagner

Overleden
Dhr. J.l. Senf (groep 6)
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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
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.

HArTTrIMClUB DElfT
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Ledenvergadering
Op maandag 18 maart a.s. vindt de jaarlijkse
Ledenvergadering plaats waar het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid inclusief de
financiële handel en wandel.
De afgelopen weken heeft u de
jaarstukken kunnen meenemen en
bestuderen. Wellicht heeft u vragen
die u aan het bestuur wilt stellen of
suggesties om de vereniging nog aantrekkelijker te maken. Uw kans om
e.e.a. met de andere leden en het
bestuur te bespreken moet u zeker
niet voorbij laten gaan.
In het begin van de avond is er een
interessante lezing door een van de
cardiologen van het Reinier de Graaf
Ziekenhuis. Daar zult u zeker iets van
opsteken.
Het bestuur nodigt u van harte uit om
aanwezig te zijn, uw stem te laten horen en
steun te geven aan de vereniging Harttrimclub
Delft.
De avond begint om 20:00 uur. De zaal is open om
19:30 uur.
Na afloop is er een hapje en drankje.
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HARTENKREETJES
Pech speelt belangrijke rol bij hartinfarct door aderverkalking

Pech lijkt een belangrijke rol te spelen bij het krijgen van een hartinfarct. Dat concluderen onderzoekers van het LUMC en de Nederlandse
Hartkleppenbank na het bestuderen van de kransslagaders van 695
personen die hun hart afstonden voor hartklepdonatie. De wetenschappers
publiceren hun bevindingen in PLOS ONE.
Kransslagader (rood) met een plaque en twee littekens van oude plaques.
De onderzoekers vergeleken de ernst van de aderverkalking tussen 360
mensen die overleden aan hart- en vaatziekten of aderverkalking en 335
mensen met een andere overlijdensoorzaak. Bij aderverkalking hoopt cholesterol zich op in de kransslagaders van het hart en vormt daar samen met
dode cellen een plaque. Als deze plaque na verloop van tijd losscheurt, kan
een bloedstolsel worden gevormd. Afhankelijk van de grootte van het stolsel
en locatie leidt dit tot een hart- of herseninfarct.
Gescheurde plaque zonder hartinfarct
Het onderzoek liet zien dat vrijwel iedereen boven de 40 jaar al aanzienlijke aderverkalking heeft, maar dat mensen die zijn overleden aan een
hartinfarct meer plaques hadden. Opvallend was dat bij veel mensen in
de kransslagaders littekens zaten van eerder gescheurde en weer genezen
plaques. Dat gold voor twee derde van de 40-plussers die waren overleden
aan aderverkalking, maar ook voor één op de drie mensen boven de 40 met
een andere overlijdensoorzaak. Het scheuren van een plaque lijkt dus vaker
voor te komen dan gedacht, en in veel gevallen geen problemen te geven.
HArTTrIMClUB DElfT
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Volgens de hoofdonderzoeker dr. Jan lindeman van het lUMC vormt deze
observatie een mogelijke verklaring voor het feit dat het lastig te voorspellen
is wie een infarct zal krijgen. Hij vergelijkt het losscheuren van een plaque
met een loterij. “Hoe meer plaques iemand heeft, hoe meer kans op een
infarct, maar iemand met een enkele plaque heeft ook kans op een infarct.
Vergelijk het met iemand die eenmalig een lot koopt. Die heeft minder kans
om te winnen dan iemand die elke maand meespeelt, maar je kunt alsnog in
de prijzen vallen.”
Gezond leven
Daarmee wil lindeman overigens niet zeggen dat je zelf helemaal geen
invloed hebt op het krijgen van een hartinfarct. “Door gezond te eten, niet
te roken en voldoende te bewegen, kun je aderverkalking remmen. Zo koop
je als het ware minder loten. Maar uiteindelijk blijft het wel of niet krijgen
van een hartinfarct een combinatie van risicofactoren en willekeur. Ons
onderzoek laat zien dat niet alles maakbaar is.”
Bron: LUMC

Nieuwe behandeling voor hartritmestoornissen beschikbaar
in het Catharina Hart- en vaatcentrum
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Als eerste in Nederland hebben cardiologen en hartchirurgen van het
Catharina Hart- en Vaatcentrum een nieuwe techniek toegepast bij een
patiënt met hartritmestoornissen. De nieuwe techniek is voor patiënten
minder pijnlijk. Bovendien herstellen patiënten sneller en hoeven zij na de
behandeling minder medicijnen te slikken. Het gaat om de Convergentprocedure. De nieuwe procedure is bedoeld voor patiënten met een complexe
vorm van boezemfibrilleren.
De Convergent-procedure bestaat uit twee stappen, die door twee verschillende specialisten in een tijdsperiode van enkele weken na elkaar worden
uitgevoerd.
Stap 1: kijkoperatie door hartchirurg
De eerste stap is een kijkoperatie door de hartchirurg. Tijdens die operatie
schakelt de hartchirurg de elektrische prikkels die de hartritmestoornissen
veroorzaken aan de buitenkant van het hart uit. “Dat gebeurt met verhitting
op plaatsen buiten het hart waar de prikkels ontstaan. Door deze te onderbreken, roep je de prikkels als het ware een halt toe”, verduidelijkt hartchirurg Niels Verberkmoes.
Die operatie wordt via een zeer klein sneetje – 2 tot 3 centimeter – onder
het borstbeen uitgevoerd. Daardoor ervaart de patiënt minder pijn. De hele
operatie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur en is daarmee veel korter
dan de huidige behandeling. Een patiënt verblijft na deze operatie dan ook
minder lang in het ziekenhuis.
Stap 2: Katheterbehandeling door cardioloog
Na de operatieve ingreep door de hartchirurg komt de patiënt enkele weken
later bij de cardioloog om op eenzelfde manier het hart aan de binnenkant
te behandelen. Door middel van een katheter die via de lies in het hart
wordt ingebracht, wordt weefsel aan de binnenkant van het hart gebrand of
bevroren, zodat er ook van binnenuit geen elektrische prikkels meer zijn die
een hartritmestoornis veroorzaken. Na deze ingreep ervaart gemiddeld 85
procent van de patiënten geen hartritmestoornissen meer. Voordeel is ook
dat patiënten na deze behandeling minder medicijnen hoeven te slikken.
harttrimclub delft	
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110.000 nieuwe patiënten per jaar
Jaarlijks melden zo’n 110.000 nieuwe patiënten zich met hartritmestoornissen
bij de huisarts (bron: NIVEL). Boezemfibrilleren treft vooral ouderen en vaker
mannen dan vrouwen. Klachten die veel voorkomen bij een hartritmestoornis zijn hartkloppingen, hartoverslagen, een pijnlijk of drukkend gevoel op de
borst, zweten, misselijkheid, een licht gevoel in het hoofd, of een onprettig,
angstig of benauwend gevoel. De hartkloppingen kunnen in aanvallen komen,
afgewisseld met een normaal hartritme. Bij een aanval verandert het hartritme
plotseling en wordt dan even plotseling weer normaal.
Grootste hart- en vaatcentrum
Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is het grootste elektrofysiologisch
centrum van Nederland. Jaarlijks worden duizenden mensen die last hebben
van hartritmestoornissen behandeld. Onze hartspecialisten doen continu
wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe manieren om hartritmestoornissen
te behandelen.
Bron: www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek verkoopt te vaak “Nee”
Om horendol van te worden. Hoe vaak je niet van de apotheker hoort dat
je het medicijn dat je gewend bent, niet meer krijgt. Sterker nog. Maar liefst
de helft van alle mensen die met een recept naar de apotheek gaat, krijgt het
voorgeschreven medicijn botweg niet mee.
Dat verzinnen we niet, dat blijkt uit onderzoek door het tv-programma
Zembla onder bijna 10.000 mensen. Daaruit blijkt dat mensen die de
medicijn niet direct meekrijgen later moeten terugkomen, of ze krijgen een
andere pil met dezelfde werkzame stof. Het kan zelfs zijn dat de apotheek
geen medicijn meegeeft. En dat heeft weer te maken met een telkens terugkerend tekort aan medicijnen.
Ook wij vinden het onaanvaardbaar dat zo veel mensen moeten wachten
op hun medicijn. Dat is slecht voor hun gezondheid en heel slecht voor de
medicatietrouw.
14

Om die reden ondersteunen we de actie van de Patiënten federatie
Nederland tegen de chaos op het gebied van medicijnen. Wij vinden dat
overheid, fabrikanten, zorgverzekeraars, apothekers en patiënten snel met
elkaar om tafel moeten gaan zitten om ,,de chaos rond medicijnen’’ te beëindigen. Via de website stopdepillenchaos.nl, social media en twitter (#stopdepillenchaos) roept de federatie mensen op de actie te ondersteunen.
De patiëntenorganisatie wil dat overheid, fabrikanten, zorgverzekeraars,
apothekers en patiënten snel met elkaar in gesprek gaan om ,,de chaos rond
medicijnen’’ te beëindigen.
Bron: www.hartpatienten.nl

Luiheid is goed voor de gezondheid
Luiheid is goed voor je gezondheid. De site glamour.nl schrijft dat het onzin
is om je daarom schuldig te voelen.
HArTTrIMClUB DElfT
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Iets wat veel mensen wel doen. lanterfanteren is de basis onder elke vorm
van creativiteit en zelfexpressie. Middeleeuwse architecten wisten dit al:
ze creëerden lege ruimtes in hun bouwwerken (kathedralen, torens) als
symbool voor de plek waar god ervaren kan worden. De leegte, het niet
gevuld zijn met activiteit of doelgerichtheid, het niet functioneel zijn in de
materiële zin van het woord, deze leegte is belangrijk om op nieuwe gedachten te komen en uitwegen te vinden uit problemen.

Ook bekend: stap eens uit een situatie, loop even weg uit een vergadering,
kijk eens door het raam naar buiten - allemaal middelen om even los te
komen van de situatie waar je nu in zit, en te tanken uit het enorme kosmische reservoir van heldere gedachten en oplossingen. Door niet te denken,
maar open te staan voor wat er binnen komt in je geest. Gewoon. Vanzelf.
Gedachteloos te zijn. los te laten. Dat is de basis onder creativiteit. En het
schenkt rust in een rusteloze omgeving. En dat is weer erg goed voor je hart
en je geest!
Aardig om te weten: in 1880 schreef de fransman Paul lafargue zijn
brochure recht op luiheid. Van werken alleen word je volgens lafargue
namelijk niet echt vrolijk. Een mens leeft immers niet om te werken, maar
werkt om te leven, vond lafargue. En dat is iets om over na te denken!
Bron: www.hartpatienten.nl
16

GEEF DE PEN DOOR …….
Groep 3 heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Er is iemand opgestaan
die zijn verhaal heeft ingeleverd. Complimenten!
Volgende keer is groep 4 aan de beurt. Jullie kunnen je alvast voorbereiden.

Kennismaking met groep 3 van de Harttrimclub.
Tijdstip: elke donderdag van 16.40 uur tot 18.00 uur.
Aantal ingeschreven deelnemers van groep 3: 17 dames en heren.
Feitelijke deelnemers aan groep 3: 13, waarvan er toch wel elke week
minimaal 10 aanwezig zijn.
Zelf ben ik nog niet zolang bij de Harttrimclub. Begin vorig jaar moest ik van
mijn internist, ik heb al 30 jaar diabetes type 1, een algeheel onderzoek ondergaan, dus ook naar de cardioloog. Die ontdekte wat, zodat ik gedotterd moest
worden en nog een ander onderzoek onderging in het HAGA-ziekenhuis en
daarna voor “onderhoud” 3 maanden naar het revalidatiecentrum mocht.
Daar hoorde ik van de Harttrimclub en heb me daar met toestemming van
mijn cardioloog bij aangemeld en ben sinds een jaar nu lid van de club.

HArTTrIMClUB DElfT
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Ik startte bij de beginners maar ik mocht
al gauw, samen met Kees, naar de gezelligste groep van de Harttrimclub, omdat
wij ook zo gezellig zijn.
feitelijk heb ik weinig of niets meegemaakt. Ja ik heb dan al jaren suiker maar
daar wen je ook aan om mee te leven,
maar qua hartkwalen valt het bij mij
allemaal wel mee, zeker als ik zo hoor
wat de andere leden van de club allemaal
hebben moeten doorstaan of wat voor
operaties zij hebben gehad.
Van onze groep ken ik niet iedereen
omdat ik natuurlijk nog maar kort bij
deze groep ben.
Zo ken ik Jan Beijer niet omdat hij al een
tijdje afwezig is, net zoals Elly Kok en
lida van leeuwen en Ted Platenburg.
Met de overige 13 leden hebben we
het elke donderdag reuze naar ons zin
en spannen we ons, niet al te fanatiek,
in bij het zaalsporten en bij het volleybal, waarbij het veld tijdens het
spel best wel kan veranderen van de
gele naar de blauwe lijn of andersom.
Brit, Barry en Pieter letten daar wel
een beetje op maar willen ook weleens
met de lijnen schuiven. Trouwens
Pieter is weer heerlijk drie maanden
naar Thailand waar hij elk jaar even
naar toe gaat om uit te rusten van zijn
pensioenactiviteiten.
Het sporten in het zwembad vinden we
allen heerlijk, al lopen of zwemmen we
elkaar weleens dwars in het zwemwater.
Daan is onze werkende gepensioneerde.
18
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Hij is nog wel in dienst, ik dacht bij het Waterschap, maar heeft zoveel
werkende vrije tijd opgespaard, dat hij nu al met pensioen is, althans lekker
vrij thuis is.
Annemarie ken ik nog niet zo goed, maar ze doet lekker fanatiek mee en is
en heel gezellige dame.
Sen is onze jongste spruit, klein maar fel en nog volop aan het werk.
En dan hebben we ook nog twee Hansen, maar wie nu wie is ben ik nog
niet achter, Hans Groen of Hans Matser. De ene Hans is onze organist en
dirigent en de altijd lachende Hans heeft en een caravan en een boot en is
net als onze voorman Pieter in de zomer of aan het varen met de boot of
onderweg met de caravan. Hij heeft ruim voldoende tijd om ieder van ons
wel eens in de maling nemen.
We hebben ook twee Wil-len, een dame en een heer, goed te onderscheiden
van elkaar. De dame Wil, is ons giechelbekje, dat met het volleybal de bal
telkens misslaat of niet op kan vangen als ze haar bril niet opheeft. Ze is
een hele gezellige kletser maar je moet er wel bij blijven anders raak je de
draad kwijt. Wil, de heer, is mij nog niet zo opgevallen, daar moet ik nog een
beetje beter op gaan letten.
Tineke is onze waterrat. Zij staat gewoon op haar handen in het zwembad
en dan zie je alleen maar twee benen boven het water uitsteken en dan weet
je dat het Tineke is. Zij bakt ook regelmatig gevraagd of ongevraagd iets
lekkers voor de groep, dat we dan ook gezamenlijk na de training met een
kopje koffie nuttigen.
Mart is de vrolijke noot van de groep, alhoewel hij je weleens ongemerkt
in de maling kan nemen en in het zwembad onder water allerlei capriolen
uithaalt.
Ton, de rust zelve, niet zo opvallend maar stilletjes aanwezig die alle sportopdrachten keurig en serieus uitvoert.
Kees is een gepensioneerde TU-er die samen met mij bij deze groep mocht
instromen. Kees is wel fanatiek hoor, waardoor hij weleens moet uitkijken
dat hij in zijn sportiviteit niet valt.
We zijn de gezelligste groep van de Harttrimclub en sporten met veel plezier
onder leiding van Brit, Barry en Pieter.
A.C. Kuijten
harttrimclub delft	
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HEBT U DAT NOU OOK …?
Computerperikelen
Ik kreeg recentelijk een vraag om weer
een stukje voor ons blad te schrijven.
De secretaris schreef mij dat hij altijd
rustig werd als het stukje binnen was. Ik
besloot – bij gebrek aan een onderwerp – nog even te wachten. Wij
wilden ook nog een feestje regelen
vanwege het feit dat wij (mevrouw
en ik) 58 jaar getrouwd waren.
We besloten om met dochter en
schoonzoon gezellig te gaan eten.
Op de betreffende dag was het
regenachtig met een harde wind.
Een telefoontje naar onze dochter
leerde ons dat zij met griep in bed lag. Gezien het weer bleven wij samen
thuis koffiedrinken. Toen ik in de middag probeerde een stukje te schrijven,
bleek de pc in vliegtuigstand te staan, die er met geen mogelijkheid af te
krijgen was.
De rest van de middag ging op aan het zoeken naar oplossingen. Een irritante complicatie was dat de extra aangebrachte beveiliging verhinderde dat
ik in de computer kon komen, omdat de door mij aangebrachte code niet
kon zien of ik wel toegang mocht hebben.
Nu werd ik zenuwachtig, omdat de secretaris door mij onrustig zou kunnen
worden. Ik heb nu een oplossing bedacht, waarvan ik hoop dat het werkt.
Als u dit in de voorjaarseditie leest is het gelukt!
Voor het verwijderen van de vliegtuigstand ga ik nu experts inschakelen.
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 (pacemakers 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 (2019-februari)
Het is oktober 2018. Het is middag en mijn poliklinisch spreekuur loopt ten
einde. Als één van de laatste patiënten komt een vrouw van 45 jaar binnen.
De huisarts heeft haar verwezen via het zorgdomein voor beoordeling van
thoracale klachten en suggereert dat er mogelijk een relatie is met stress
en hoge bloeddruk. In de verwijzing worden erg wisselende bloeddrukken
beschreven van 190/85 mmHg tot 135/83 mmHg. Sinds enkele maanden
wordt de bloeddruk medicamenteus behandeld. Thuis bloeddrukmetingen
soms tot boven de 200mmHg systolisch. Omdat zij in het verleden bekend
is met een atrium-septum defect (een opening tussen de beide boezems van
het hart), zal vooraf aan dit polibezoek een hart echo en een inspanningsergometrie verricht worden.
Nadat patiënte haar verhaal heeft kunnen vertellen (gespannen, stress,
sport niet i.v.m. drukkend gevoel op de borst en snel buiten adem bij traplopen) en het ECG een regulair sinusritme laat zien van 90 slagen per minuut
met een voor haar bekende geleidingsstoornis (linker bundel tak blok) welke
frequentie-afhankelijk is, ga ik verder in op de echografische bevindingen en
de uitslag van de inspanningstest.
Onze echo’s worden volgens een strak protocol gemaakt en beschreven,
waarbij niet alleen gericht gekeken wordt naar de vraagstelling naar ook
standaard naar algemene bevindingen.
HArTTrIMClUB DElfT
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In dit geval is er sprake van een normale pompfunctie van zowel de linker
als rechter hartkamer. De wand van de linker kamer is licht verdikt; hypertrofie. Alle hartkleppen worden geanalyseerd en beschreven als hemodynamisch onbelangrijke afwijkingen. Maar in de aorta wordt een doppler signaal
gezien met een versnelling van de bloedstroomsnelheid en een berekende
gradiënt (bloeddrukverschil) van 80mmHg, welke mogelijk veroorzaakt
wordt door een vernauwing in de aorta.
Voorafgaand aan de ergometrie is de bloeddruk 222/81mmHg. Tijdens de
inspanningstest loopt de hartslag op tot 95% van de maximale hartslag. De
test moet echter voortijdig worden afgebroken i.v.m. het bereiken van de
bloeddruk van 250/80mmHg.
De conclusie uit beide onderzoeken is dat er mogelijk sprake is van een
coarctatio (vernauwing) van de aorta descendens (naar beneden) waarvoor
de bloedstroom richting het onderlichaam wordt tegengehouden (dus lagere
bloeddrukken in de benen en hogere bloeddrukken aan de armen).
Om het verloop van de aorta vast te leggen wordt een CT-scan afgesproken.
De scan toont inderdaad een belangrijke vernauwing van de aorta direct
na de boog hoog in de borstholte. De aorta zelf is niet verwijd over het hele
traject. Verder opvallende collateraalvorming langs de wervelkolom. Dit
betekend dat het lichaam op zoek is gegaan om via kleinere omwegen in het
bloedvatstelsel toch de vernauwing te bypassen.
Even wat achtergrond informatie (uit www.hartstichting.nl):
Coarctatio aortae, kortweg een coarctatie, is een aangeboren vernauwing in
de grote lichaamsslagader (aorta). Coarctatio aortae komt voor in lichte en
ernstige vorm. Bij een lichte vorm van coarctatio aortae is de aorta alleen
vernauwd op de plek tegenover de ductus Botalli. Dit is een verbinding
tussen de aorta en de longslagader. Deze lichte vernauwing geeft geen tot
weinig klachten. Daardoor wordt de aandoening soms pas op latere leeftijd
ontdekt. Maar ook dan kan het tot ernstige problemen leiden. Daarom
onderzoekt de arts altijd of ingrijpen nodig is. Bij een ernstige vorm van
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coarctatio aortae ontstaan de problemen vaak als de ductus Botalli sluit.
Meestal binnen 3 dagen na de geboorte. De vernauwing sluit de aorta dan
(bijna) helemaal af. Het hart kan zo onvoldoende bloed rondpompen. Als
dit niet op tijd geconstateerd wordt, kan een baby in een shocktoestand
komen.
Gevolgen van vernauwing in aorta
De vernauwing in de aorta remt de bloedstroom naar het onderste deel van
het lichaam. De bloeddruk in de armen is hoger dan in de benen. Het hoofd
en de armen worden heel goed doorbloed. De rest van het lichaam komt
tekort.
De linkerhartkamer wil dit oplossen door harder te pompen, maar dit lukt
maar voor een deel. Hierdoor kan de spierwand van de linkerkamer dikker
worden (hypertrofie).
De symptomen bij coarctatio aortae verschillen per leeftijdsgroep.
Baby’s kunnen symptomen hebben als:
• koude benen (soms ook armpjes)
• weinig plassen
• kortademigheid
• sloomheid
• slecht drinken
• maag- en darmproblemen
Soms wordt de coarctatio aortae pas op latere leeftijd ontdekt. Als kind
waren er weinig klachten en meestal zijn er lichte vernauwingen. Het
lichaam zich heeft vaak aangepast met extra vaten of sluipwegen (collateralen) naar het onderste deel van het lichaam.
De hoge bloeddruk kan wel tot problemen leiden op latere leeftijd. Ook
kunnen er bij patiënten op latere leeftijd klachten voorkomen, zoals:
• problemen met zien
• hartkloppingen
• overprikkelbaarheid
• duizeligheid

harttrimclub delft	
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De behandeling hangt af van de mate van de vernauwing
• chirurg snijdt het vernauwde deel uit de lichaamsslagader. Daarna
hecht hij de overgebleven delen van de slagader weer aan elkaar
• Soms is het vernauwde deel zo lang, dat de chirurg de uiteinden van
de lichaamsslagader niet aan elkaar kan hechten als hij de vernauwing
wegsnijdt. De chirurg maakt de vernauwing wijder met een deel van
de linkerarmslagader.
• De vernauwing kan worden opgerekt via een dotter- of een
stentbehandeling.
Poliklinisch zal patiënte besproken worden in een centrum dat gespecialiseerd is in congenitale chirurgie.
Hieronder een afbeelding van een coarctatio (niet van bovengenoemde
patiënte) ter illustratie

Dr. Stefan Monnink
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BOWL

We leven in een vuile tijd. De grond is vervuild, de lucht is vervuild en met
het water zit het ook niet lekker. Wat ons altijd verbaast is dat we ondanks
al die vuiligheid toch nog zo gezond en lang(er) leven. Want het is algemeen
bekend dat in vroeger tijden, toen lucht en water nog glashelder waren en
de bodem oer en oer zuiver, de mensen gemiddeld niet langer leefden dan
pak weg een jaar of veertig, terwijl wij nu met het probleem zitten, hoe de
AOW en het bedrijfspensioen voor alle bejaarden op te brengen. In ZuidHolland zit er behalve allerlei andere ongerechtigheden ook nog kwik in het
water, Je mag er wel in zwemmen maar het zit er toch maar even goed in. En
als het straks weer een warme zomer wordt stijgt het kwik en wat dan? Dan
moet je de dijken weer gaan verhogen en we hebben al zo’n strop aan de
half open waterkering in Zeeland.
HArTTrIMClUB DElfT
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Jarenlang hebben we gedacht dat het gebruik van alcoholische
dranken schadelijk was voor de gezondheid. Niettemin hebben
we bij tijd en wijle een pint of zo tot ons genomen en we
zijn er nog steeds. Dat klopt ook, want wat lezen we in
Elseviers Magazine? Het “General Household Survey”
in Engeland heeft uitgemaakt, dat mensen die
helemaal geen alcohol gebruiken een grotere kans
lopen op ziektes dan matige drinkers. Dat hadden
wij altijd al gedacht.
Vroeger was het weer voorspellen een volkswijsheid, waaraan vooral boeren, molenaars en schippers zich te buiten gingen. Ze hadden altijd 50%
kans dat ze het bij het rechte eind hadden en
bouwden op die manier al gauw een zekere reputatie op. Maar in dit computer- en satellietentijdperk gebeurt het meer op wetenschappelijke basis.
Overigens naar ons gevoel
met hetzelfde resultaat. In Utrecht hebben ze over de
historie van de weerkunde een expositie geopend. Goed voor
als het eens een regenachtige dag is, dus eigenlijk voor bijna elke dag.
In Zwitserland willen ze het hondenpoepprobleem langs democratische
weg oplossen. De Zwitsers worden mogelijk opgeroepen om deel te nemen
aan een volksraadpleging over de strijd tegen hondenpoep op de openbare
weg, zo lezen we in het Economisch Dagblad. Inzet is een nieuw artikel in
de grondwet waarin hoge boetes zijn opgenomen voor mensen wier hond
de behoefte op openbare terreinen doet. Hoge boetes, jawel. Ze moeten ’t
gewoon verbieden. Honden zijn intelligente dieren. Ze moeten zo afgericht
kunnen worden, dat ze hun behoefte op ’t toilet doen net als hun baas. Die
heeft het ook moeten leren.
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 omstreken” 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

