zomer 2019
HARTTRIMCLUB DELFT

Colofon
Harttrimclub Delft en omstreken
(lid van Harteraad)

24e jaargang nummer 2
Juni 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 september 2019
Kopij inleveren vóór 15 augustus 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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Opzeggen lidmaatschap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bedankt als lid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fitness bij de HTC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Een noodoproep .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8
8
8
8
8
9
9

Hartenkreetjes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Geef de pen door ……. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Onze Toos werd onlangs 50 jaar en dat vierde ze
natuurlijk bij ons in haar eigen ‘restaurant’ .  .  .  .  . 17
Martin van der Valk neemt na ruim 40 jaar
afscheid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Hebt u dat nou ook …? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Komt een man/vrouw bij de dokter ….. .  .  .  .  .  . 20
BOWL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Iets over de Htc Delft e.o. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

4

Van de voorzitter……
Het is “Moederdag” vroeg in de morgen als ik mijn
stukje voor het kwartaalblad ga maken. Later op
de dag komen de kinderen en kleinkind op bezoek
en maken we er een gezellige dag van. Op dit
moment ben ik nog druk met mijn andere club
namelijk Fotoclub ’59 Delft. We bestaan 60 jaar en
hebben een aantal jubileumactiviteiten zoals tot
27 mei een tentoonstelling in het Stadskantoor en
van 21 juni een buitententoonstelling rondom de
“Oude Jan” met 28 panelen van 2.4 m breed met
een diversiteit aan foto onderwerpen. Al 47 jaar
lid zijnde van deze club ben ik blij dat ik in twee verenigingen, waarvan de HTC Delft ook al 25 jaar met veel plezier
lid ben. Het geeft ook wel aan dat bewegen en een hobby je
actief houdt.
Een ander feit is dat we na ruim 40 jaar afscheid gaan nemen
van Martin van der Valk. Op donderdag 23 mei - zijn laatste
avond bij de HTC - heeft het bestuur afscheid van hem
genomen met een dankwoord en attentie. Het is niet niks
40 jaar, weliswaar om de paar weken, paraat te staan voor
het welzijn van onze clubleden. En het mag gezegd worden:
Martin stond altijd met raad en daad voor ons klaar. Vanaf
deze plaats wil ik als voorzitter maar ook van alle leden je
bedanken voor je geweldige inzet en wens je veel plezier met
de vrije tijd die er nu gaat komen.
En zo ga ik me weer voorbereiden op de komende vakantie.
Zoals u wel weet ben ik altijd de maand juni en route. Deze
keer wat verder Frankrijk in naar de Pyreneeën. Zo wens ik u
allen een prettige vakantie, waar u ook naar toe gaat en zien
we elkaar hoop ik in grote getalen bij de BBQ op 18 juli a.s.
Wim Borsboom
harttrimclub delft	
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Van de redactie
Het bestuur is na de laatste ledenvergadering weer
volledig. We hebben lang moeten ‘hengelen’ naar
een nieuwe vice-voorzitter, maar zoals u
waarschijnlijk al heeft vernomen
heeft Ronald Westdorp
(groep 6) zich aangemeld om deze
functie in te vullen.
U heeft tijdens de
ledenvergadering ingestemd met zijn toetreding tot
het bestuur en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
Het is niet de eerste keer dat ik er over schrijf: De Cliëntenraad van Basalt.
Basalt, het vroegere Sophia revalidatie, is de instelling die de meeste van u
kennen van de hartrevalidatie.
Wij zijn als Harttrimclub gevraagd om samen met andere patiëntengroepen in de Cliëntenraad te participeren. Uw secretaris heeft dat de afgelopen
10 jaar gedaan. Op 1 april moest ik afscheid nemen, omdat de termijn die
was afgesproken ruimschoots was verstreken. Gelukkig kon ik melden dat
we een nieuwe vertegenwoordiger hebben die het stokje van mij over zal
nemen. Onze net benoemde vice-voorzitter Ronald Westdorp heb ik op 21
mei jl. naar zijn eerste vergadering begeleid. Gelukkig is deze bijzondere en
zeer belangrijke plek daardoor weer bezet.
Juist nu is deelname aan de Cliëntenraad belangrijk omdat er plannen zijn
om het gebouw, waarin we wekelijks onze activiteiten plannen, te verplaatsen naar een plek naast het Reinier de Graaf Gasthuis. Dan is het belangrijk om bij die ontwikkelingen te zijn en bijtijds je vinger op te steken als
er dingen veranderen die onze leden aangaan. We wensen Ronald in zijn
nieuwe taak veel succes.
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Iets anders is dat iedereen af en toe wel eens een foutje maakt en dat gebeurt
bij de redactie dus ook wel eens. Er is wat mis gegaan bij het bepalen van
de zomervakantieperiode. Daardoor is er ook een foute datum gecommuniceerd voor onze jaarlijkse BBQ. In het jaarverslag staat dat deze BBQ op
donderdag 11 juli is, maar de juiste datum is 18 juli. Noteert u dat vooral in
uw agenda!
De redactie heeft z’n best weer gedaan om met de bijdrage van een aantal
mensen een mooi voorjaarsnummer in elkaar te draaien. 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 dankwoord van Toos Penning die laatst een belangrijke verjaardag
vierde;
… een artikel over het afscheid van verpleegkundige Martin van der Valk;
… 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

(In het jaarverslag staan verkeerde data voor de BBQ en de zomervakanties.
Onderstaande data zijn juist).
18 juli 2019

BBQ

Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:
25 juli 2019
Zomervakantie
1 augustus 2019
Zomervakantie
8 augustus 2019
Zomervakantie
15 augustus 2019
Zomervakantie
22 augustus 2019
Zomervakantie
29 augustus 2019
Zomervakantie

Nieuwe leden

Bedankt als lid

Dhr. E. Bakker
Dhr. A.C.C.P. Kloeg
Mevr. A.J. Lehmacher - van Hekezen
Dhr. T.J. van Velzen

Mevr. M. van der Ent
Mevr. J.W. Jansen
Mevr. A.M.E. Kok - de Vreede
Mevr. E. Lute-Hruzova

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.
8

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.

Een noodoproep
Lectori Salutem,
Wanneer de gladiatoren van groep 10, na een inspannende training, zich
naar hun bad begeven, ziet de kleedruimte er uit als een Auchiasstal.
Het lijkt wel of deze groep het afvalputje van de sportavond is.
Het is een tantaluskwelling om de vloer van de kleedruimte schoon te
maken. Haren drijven in en rond het afvoerputje.
Daal van de Olympus af en maak na het douchen de douche- en kleedruimte schoon en droog, zodat de volgende groep niet in
de vuiligheid van een ander hoeft te staan.
Voor uw medewerking: Hartelijk dank!
De leden van groep 10
harttrimclub delft	
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Hartenkreetjes
Sloopt plastic ons lichaam?
Artsen en milieuwetenschappers gaan onderzoek
doen naar de effecten van
minuscule plasticdeeltjes
in ons lichaam. De onderzoekers zetten vijftien projecten op waarin wordt
bekeken hoe microplastic
ons lijf binnendringt, of en
hoe ze de kans op ontstekingen verhogen en of en
hoe ze schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Ook wordt bekeken of deze
microscopisch kleine plasticdeeltjes onze hersenen aantasten.
Wie bijvoorbeeld fleece kleding in zijn wasmachine uitwast, veroorzaakt
de uitstoot van ontelbaar veel minuscule onafbreekbare deeltjes die in het
oppervlaktewater, de rivieren en de zee, en vervolgens de vis terecht komen.
Die vis ligt vervolgens op ons bord en vindt via onze slokdarm de weg naar
binnen. En daarmee dringen ook de onafbreekbare deeltjes ons lichaam
binnen. En dit is zomaar een voorbeeld.
Ook plastic verpakkingen, synthetische kleding, cosmetica en autobanden
vallen geleidelijk uit elkaar en produceren op termijn microscopisch kleine
deeltjes plastic. ,,We worden voortdurend via ons voedsel, drinken of door
inademing blootgesteld aan kleine plastic deeltjes’’, weet onderzoeker Dick
Vethaak van Deltares. ,,Wat dit voor onze gezondheid betekent is echter
nog niet goed in te schatten.’’
De vijftien projecten worden gefinancierd door ZonMW met een bedrag
van 1,6 miljoen euro. Het onderzoek gaat een jaar duren.
Bron: hartpatienten.nl
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Risicocalculator om plotse hartdood te voorkomen
Ogenschijnlijk gezonde mensen die, bijvoorbeeld tijdens het sporten, door een ernstige
hartritmestoornis overlijden: er is een kans
dat ze de erfelijke hartziekte ARVC hebben.
Onderzoekers van het UMC Utrecht en het
Johns Hopkins Hospital (VS) hebben nu een risicocalculator ontwikkeld.
Daarmee is eenvoudig het individuele risico op levensbedreigende hartritmestoornissen bij ARVC-patiënten te berekenen. Artsen kunnen op basis
hiervan samen met een patiënt de beste behandeling kiezen. Gebruik van
de calculator kan bij ARVC-patiënten een op de drie ICD-implantaties,
een belastende ingreep, voorkomen. Een artikel over deze risicocalculator is
woensdag 27 maart verschenen in European Heart Journal.
Bij de erfelijke hartziekte ARVC, aritmogene rechterventrikelcardiomyopathie, komen levensbedreigende hartritmestoornissen voor. Ook verslechtert
de pompfunctie van het hart langzaam. De aanleg voor de ziekte is erfelijk.
Eén op de duizend mensen heeft deze erfelijke aanleg. Dertig procent van
hen, krijgt ook echt ARVC. Het is daarmee een van de meest voorkomende
erfelijke hartspierziekten in Nederland. De aandoening treft zowel mannen
als vrouwen, veelal jonge en zeer sportieve patiënten, met een gemiddelde
leeftijd van 35 jaar.
Meer inzicht
Plotse hartdood is het meest zichtbare, maar tot nu toe ook het meest
onvoorspelbare gevolg van ARVC. Meer inzicht in het risico op hartritmestoornissen voor individuele patiënten is dan ook erg belangrijk voor
de behandeling. Het geschatte risico kan leidend zijn bij de keuze voor een
behandeling met medicijnen, het dringende advies (veel) minder te sporten
of het operatief aanbrengen van een ICD: een implanteerbare (cardioverter) defibrillator(icd). Dit apparaatje kan het hartritme herstellen op het
moment dat er een levensbedreigende hartritmestoornis optreedt. Een ICD
is de enige bewezen levensverlengende behandeling bij ARVC, maar gaat
ook gepaard met risico’s, zoals complicaties bij de operatie die nodig is voor
de implantatie.
harttrimclub delft	
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DNA-onderzoek
Samen met veertien ziekenhuizen in zes Europese en Noord-Amerikaanse
landen, geleid door het UMC Utrecht en het Johns Hopkins Hospital
(Baltimore, VS), hebben onderzoekers nu een rekenmodel ontwikkeld.
Laurens Bosman (arts-onderzoeker cardiologie) en Anneline te Riele (cardioloog i.o.) speelden als hoofdonderzoekers in het UMC Utrecht een
belangrijke rol in de ontwikkeling van het rekenmodel. Met dit model, een
risicocalculator, kan het individuele risico van een patiënt op levensbedreigende hartritmestoornissen worden vastgesteld. De risicocalculator is gebaseerd op gegevens van 528 ARVC-patiënten bij wie met DNA-onderzoek
de aanleg voor deze erfelijke hartziekte is vastgesteld: de grootste groep
ARVC-patiënten ooit beschreven.
Hartfilmpje
De calculator berekent het risico op levensbedreigende ritmestoornissen aan
de hand van zeven kenmerken: leeftijd, geslacht, een eerdere ritmestoornis,
een eerdere wegraking, het aantal overslagen van het hart in 24 uur, een
afwijkend hartfilmpje, en de pompkracht van de rechterhartkamer. De arts
kan deze gegevens gemakkelijk uit het patiëntdossier halen. De risicocalculator stelt artsen in staat om in gesprek met de patiënt tot de beste individuele behandeling te komen. Ook is met gebruikmaking van de risicocalculator bij ARVC-patiënten tot wel 32 procent van de ICD-implantaties te
voorkomen bij mensen die zo’n apparaatje niet nodig blijken te hebben. Dit
is ook een belangrijke vooruitgang, want een implantatie is voor de patiënt
een belastende ingreep die niet zonder risico’s is.
App
De calculator is als app online beschikbaar, zodat iedere arts hem kan
gebruiken. Voor dit onderzoek heeft het UMC Utrecht, samen met andere
Nederlandse UMC’s, de gegevens van bijna een derde van de patiënten
aangeleverd.
Bron:umcutrecht.nl
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Brief aan Minister met verzoek streefwaarden
LDL-cholesterol af te wijzen

Hartpatiënten Nederland heeft een brief geschreven aan de minister van
Volksgezondheid. Daarin vragen we de minister om de nieuwe streefwaarde
van LDL-cholesterol (het zogenoemde ,,slechte’’ cholesterol) af te wijzen.
Die nieuwe streefwaarde van 1,8 mmol/liter is sinds kort dwingend aan
artsen opgelegd. En dat terwijl er niet het begin van bewijs is, dat die streefwaarde goed voor ons is. Sterker nog: We weten niks over de bijwerkingen
en effecten op de langere termijn van de nieuwe medicijnen, die in staat zijn
om de nieuwe streefwaarde te bereiken.
De streefwaarde was eerst 3,0 en werd vervolgens 2,5. Nu dus 1,8, volstrekt
onnatuurlijk. Cholesterol is een belangrijke bouwsteen voor ons lichaam.
We weten niet wat de effecten zijn van zo’n drastische en ingrijpende
verlaging.
Van onze brief aan de minister hebben we ook afschriften gestuurd aan de
politieke partijen in de Tweede Kamer. De VVD laat weten dat het volgens
hen geen zaak voor de politiek is. De SP heeft op grond van onze brief
kamer-vragen gesteld. SP-kamerlid Henk van Gerven wil van de minister
weten wat hij gaat doen met onze brief en onze zorgen. Andere partijen
hebben op dit moment nog niet gereageerd.
Bron: Hartpatiënten.nl
harttrimclub delft	
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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. Nadat (bijna) alle
groepen een artikel hebben geschreven is het nu weer de beurt aan groep 4.
De cirkel is dus rond.
Laat ik beginnen om mezelf even voor te
stellen, ik ben Herman Scholten, 55 jaar
en woon alleen in Delfgauw. Ik werk bij
Deltares als intern subsidie adviseur en ga als
hobby graag naar theater, concerten (zowel
klassiek, pop, blues en jazz) en ga graag naar
balletvoorstellingen van het Nederlands
Dans Theater in Den Haag. De NDTvoorstellingen die ik bezoek zijn veelal op
donderdag, daardoor mis ik nog weleens een
HTC sportsessie. Bij HTC sport ik in groep 4.
In 2007 heb ik enige bypasses gekregen in het Leyenburg, na twee mislukte
dotterpogingen. De eerste keer dat de dotterpoging mislukte ben ik enige
uren in de war geweest; ik had nooit gehoord dat dotteren ook kon mislukken. In de volgende sessie, 2 in plaats van 1 uur, zijn twee van de topdotteraars in Den Haag met de kronkelige aders van mijn hart aan het
worstelen geweest. Letterlijk alles werd uit de kast gehaald, gedurende de
dotter poging kwam een van hun collega’s de operatiekamer binnen met de
opmerking dat hij net nieuw materiaal had gekregen van een fabrikant en
vroeg op geaffecteerde toon “of ze dat ook op mij wilden uitproberen”. Ik
zou normaal gesproken hebben liggen schudden van het lachen, maar ja ik
moest doodstil liggen. Helaas mislukte ook deze dotterpoging. Gelukkig wist
ik vooraf dat als het weer mislukte, ik geopereerd zou worden.
Na de operatie herstelde ik gelukkig lekker snel en kon niet wachten om
met de revalidatie te beginnen. Ik vond 3-4 maanden wachten wel erg
lang en begon weer snel stukken te wandelen voor mezelf, waardoor ik al
weer enigszins fit kon beginnen met de revalidatie. Ik herinner me van de
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revalidatie nog een trefbalspel, waarbij ik overbleef met de instructeur en wij
elkaar niet konden raken… ik rende met m’n tong zowat op de vloer. Ik was
erg diep gegaan, maar geen last. Pas thuis realiseerde ik me dat de instructeur mij zo had laten voelen hoe goed ik inmiddels hersteld was. Ik ben hem
daarvoor erg dankbaar.
Na de revalidatie ben ik direct begonnen bij de HTC. Het viel mij op dat
slechts 3 personen na de revalidatie ook bij HTC gingen sporten… zou
volgens mij wel iets hoger mogen liggen.
Na enige maanden in de opbouwgroep ben ik dan overgestapt naar groep 4.
Ik zal niet zeggen dat onze groep de leukste of gezelligste is, maar er is een
goede sfeer. Niet alleen gaan we 2 keer per sportseizoen met elkaar uit eten,
maar we delen ook lief en leed met elkaar. In de elf jaar dat ik nu in groep 4
sport, zijn er ook nauwelijks leden vertrokken, anders dan vanwege gezondheidsproblemen. Volgens mij hebben wij naast een goede relatie met het
bestuur van HTC ook een zeer prettig contact met onze instructeurs.
Vo o r d e g e n e n d i e
Deltares niet kennen,
Deltares is een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied
van water (kwaliteit en
beweging), bodem en
ondergrond. Deltares
heeft daarvoor ruim 800
specialisten in dienst die
opdrachten en subsidieprojecten uitvoeren voor en in samenwerking met overheden, universiteiten
en bedrijven in het binnenland en in het buitenland.
Een groot deel van de kennis is vastgelegd in software, die ik als voorbeeld
wel beschrijf: met onze software kunnen wij laten zien hoe (snel) een regendruppel die ergens in Nederland valt, naar de zee stroomt en hoe hoog de
temperatuur en de waterkwaliteit van het water onderweg is.
harttrimclub delft	
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Daarnaast hebben we ook nog faciliteiten: onder meer grote waterbakken,
waarin we golven en stroming kunnen opwekken en daarmee heel gedetailleerd onderzoek kunnen doen. (wellicht zagen jullie 2 jaar geleden op het
journaal hoe ministers Schultz-van Hagen en Kamp een nat pak haalden bij
de opening van de Deltagoot. Google op “opening deltagoot”).
Ik ben intern subsidie adviseur: ik vertel aan onze projectleiders of wij aan
een subsidieprogramma mogen meedoen en hoeveel moeite het kost om één
euro uit de subsidiepot te halen. De meeste projectleiders zijn tevreden over
de informatie die ik hen verstrek dus waarschijnlijk doe ik het wel goed.
Veel tijd mag ik besteden aan Europese onderzoeksubsidies. Het mooie is,
dat ik hiervoor ook nog weleens naar het buitenland mag; ik vind de contacten met collega’s van andere onderzoeksorganisaties inspirerend en ben
altijd onder de indruk van de kwaliteit van de Europese ambtenaren die ik
tref.
Vorig jaar hebben we een open dag gehad, waarbij iedereen welkom was om
te zien wat Deltares doet. Over enige jaren hoop ik dat er weer een open dag
is bij Deltares. Ik wil jullie dan graag uitnodigen om te komen kijken.
Ik vind mijn werk erg leuk en ben trots om voor Deltares te werken.
Een volgende keer zal ik over mijn muziek en balletvoorstellingen vertellen.
Veel liefs, Herman Scholten
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Onze Toos werd onlangs 50 jaar en
dat vierde ze natuurlijk bij ons in
haar eigen ‘restaurant’
Lieve sportvrienden,
Op 11 april jl. moest ik er ook aan geloven dat ik Sarah zou zien. Aangezien
mijn verjaardag op een donderdag viel, en ik om die reden nog nooit
verzuimd heb om naar de club te komen, zou ik dus ook op mijn 50ste verjaardag gewoon voor jullie koffie inschenken.
Mijn man Ruud en mijn beiden dochters vonden het toch wel leuk om
er een klein feestje van te maken. Zij hadden mijn familie en wat goede
vrienden uitgenodigd om op die donderdag een drankje te komen doen. We
hadden dit uiteraard wel een aantal weken van te voren aan jullie meegedeeld, zodat jullie niet voor verrassingen kwamen te staan.
Wie jarig is trakteert, dus hadden we voor een ieder een drankje en een
hapje neergezet. Marissa had een heerlijke taart gemaakt, waar bijna
iedereen wel een stukje van kon nemen en Tamira hielp o.a. met de catering.
Toen ik bij het revalidatiecentrum aankwam, stond er tot
mijn verrassing ook nog een Sarah pop buiten. Mijn 50ste verjaardag werd hierdoor een bijzonder feestje. We hebben het
gevierd met de mensen, waar ik veel om geef, en daar horen
jullie uiteraard ook bij. Mijn familie en vrienden konden zo
ook eens meemaken wat een mooie vereniging de HTC is en
waarom ik mij elke donderdag hier graag voor inzet.
Zelfs mijn zaalvoetbalteam kwam na de verloren wedstrijd
tegen RKDEO ook nog even langs om mij te feliciteren. Ik
werd vaak toegezongen en ik heb heel veel mooie cadeaus
gekregen.
Daarom wil ik jullie allen heel erg bedanken dat ik mijn
50ste samen met jullie mocht vieren en ik wil jullie heel erg
bedanken voor alle mooie cadeaus en de gezellige avond.
Ik hoop dat we nog samen hele mooie donderdagavonden mogen beleven
en op naar de volgende 50.
Heel veel liefs, Toos & Ruud, Marissa & Jordy en Tamira
harttrimclub delft	
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Martin van der Valk neemt na ruim
40 jaar afscheid
Hij had het in het begin van het sportjaar al aangegeven, maar op donderdag 23 mei j.l. was het dan zo ver: Martin van der Valk nam afscheid van
de Harttrimclub Delft.

Na ruim 40 jaar zo’n 8 - 10 keer per jaar stand-by te hebben gestaan, vond
Martin het tijd worden om te stoppen en zijn vrije tijd op een andere manier
in te vullen.
Wij zijn Martin natuurlijk veel dank verschuldigd voor de vele keren dat hij
heeft ingegrepen bij kleinere - en soms ook wat heftiger medische problemen. Velen van onze leden hebben van hem advies gekregen op medisch
vlak; Martin leek af en toe meer op een sprekende encyclopedie, zoveel
wijsheid zat er in die man!
Het bestuur nam een moment de tijd om hem toe te spreken en een presentje te overhandigen.
Martin, namens al onze leden: Bedankt!!
Redactie HTC
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Hebt u dat nou ook …?
Computerperikelen-2
Het maken van een stukje voor ons voorjaarsblad zorgde voor problemen.
De computer was door een storing onbruikbaar en de student bij mij thuis
kon hem niet repareren. Teneinde raad op zijn advies de fabrieksinstellingen
gekozen om alles opnieuw te installeren.
Na telefonisch overleg met de secretaris bleek een handgeschreven verhaal,
mits op tijd bij hem aangeleverd, door de secretaris overgetikt te kunnen
worden. Ik had even het gevoel bij een echte krant te werken. Na het schrijven was het eten klaar en veel zin om eerst naar de secretaris te rijden had
ik niet. Ik zag dat de brievenbus geleegd zou gaan worden en dacht aan de
kreet ”Vandaag gepost morgen bezorgd”. Snel schreef ik een envelop, stopte
het briefje erin en rende naar de brievenbus. En ja hoor, de andere dag was
het verhaal aangekomen.
Bij het herlezen van het stukje, bedacht ik ineens dat ik de vorige keer net
terug was van vakantie, terwijl ik nu op het punt sta om weer op vakantie te
gaan. Ik roep altijd dat gepensioneerden het erg druk hebben, maar of dit nu
nog geloofwaardig is? Ter verdediging bedenk ik dat ik vaak korte vakanties
heb, waarop mijn echtgenote pareert dat zij steeds maar weer moet zorgen
dat alles schoon en droog in de koffer komt. Zij heeft gelijk, maar ik ben
door dit soort gedachten vaak vreselijk moe en weer aan een korte vakantie
toe. Weet u een betere smoes? Ik leer graag van anderen!
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.
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Komt een man bij de Dokter (2019-mei)
Het is zaterdag en ik heb weekenddienst. Tijdens de visite ontmoet ik een
man van 60 jaar die al elf dagen op de afdeling cardiologie ligt opgenomen. Voor zijn opname had hij nooit hartklachten gehad. Wel bekend met
diabetes mellitus, hypertensie en een huidontsteking waarvoor prednison.
Zijn presentatie was nogal onopvallend; hij was door de huisarts naar de
polikliniek cardiologie gestuurd voor het laten maken van een ECG i.v.m.
een verhoogde hartslag bij de huisarts. Patiënt heeft zelf geen klachten van
versnelde hartslag, kortademigheid of pijn op de borst. Wel meldt hij dat de
conditie sinds enkele maanden achteruit gegaan is; denkt dat dit door de
recent gestarte prednison komt i.v.m. de huidontsteking. Hij heeft ook het
gevoel dat zijn benen wat dikker zijn geworden.
Het gemaakte ECG laat een hartslag van 179/minuut zien, welke erg onregelmatig is (atriumfibrilleren).
Bij lichamelijk onderzoek een normale bloeddruk en lichaamstemperatuur.
Over het hart wordt geen hartgeruis gehoord en er is geen spraken van
vocht achter de longen. De buik is wel fors opgezet met vocht in de benen
tot aan de navelhoogte.
In het bloed is er geen sprake van een infectie. Er is een lichte bloedarmoede,
een verlaagde nierfunctie en een gestoord glucose. Wat met name opvalt zijn
de licht gestoorde lever- en nierfunctie waarden en een verhoogd NTproBNP.
Cholesterol is prima en de schildklier is niet afwijkend.
Een longfoto toont geen longontsteking of vocht achter de longen.
De werkdiagnose is rechtszijdig hartfalen (oedeem in de buik en benen)
zonder linkszijdig hartfalen (longfoto); mogelijk op basis van langer bestaand
atriumfibrilleren met te snelle ventrikelrespons. De behandeling bestaat uit:
1) ontwateren; 2) hartslagverlaging; 3) trombosepreventie; 4) overleg maagdarmlever arts i.v.m. afwijkende laboratoriumwaarden; 5) een hartecho ter
beoordeling van de pompfunctie en klepfuncties.
harttrimclub delft	
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Even wat achtergrond informatie:
In 2001 wordt een groot onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat
bepaalde factoren het risico op het ontstaan van trombotische herseninfarcten bij atriumfibrilleren bepalen. (Validation of Clinical Classification
Schemes for Predicting Stroke; Results From the National Registry of Atrial
Fibrillation; Brian F. Gage et al; JAMA. 2001). Deze kenmerken ter
detectie van patiënten met een verhoogd risico is bekend geworden
onder de naam: CHADS score. Later zijn deze kenmerken verfijnt tot de
CHA2DS-VAS2 score.
De letters staan voor: Congestief hartfalen; Hypertensie; leeftijd
(Age)>65 of 75; Diabetes mellitus; doorgemaakt herseninfarct (Stroke);
- Vaatlijden (arterieel); en geslacht (Seks) en er worden punten aan toegekend. Hoe meer punten hoe hoger het jaarlijks risico op een stroke
(oplopend van nihil bij score van “0” tot 15% bij maximale score van
“9”). Deze score wordt heden ten dage wereldwijd gebruikt om patiënten
volgens richtlijnen te behandelen.
Na de behandeling knapte de patiënt redelijk snel op; echter de hartslag
bleef erg hoog ondanks ritme vertragende medicatie. Omdat de patiënt nog
onvoldoende lang antistolling had ingenomen kon niet worden overgegaan
tot het verrichten van een elektrische cardioversie i.v.m. het risico op het
induceren van een losschietend trombus. Na enkele medicatiewijzigingen
lukte het patiënt met een acceptabele hartslag naar huis te laten gaan en
poliklinisch een cardioversie te laten plaatsvinden. Het gemaakte hartecho
toonde een verminderde pompfunctie en licht vergrote dimensies van de
beide atria. Indien herstel van het juiste ritme zal te zijner tijd een hernieuwd echo van het hart plaats vinden ter beoordeling van de (herstelde)
pumpfunctie.
Dr. Stefan Monnink
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BOWL

Pasen was weer ouderwets druk. Ongeveer één miljoen buitenlandse toeristen vierden met ons Pasen in Nederland. Het was stralend weer, 20 graden of
meer, ideaal om erop uit te trekken naar de attractieparken, paasmarkt, een
festival en de Nederlandse stranden. Ook de Keukenhof en de Bollenstreek
konden rekenen op hoge bezoekersaantallen. Het verkeer op de wegen hier
naar toe stond helemaal vast. Het Keukenhof riep op “Kom niet met Pasen”
maar kom een andere dag om te genieten van de mooie kleurige bloemen
soorten. In totaal bezochten ruim 200.000 bezoekers de Keukenhof. Maar
goed, ze waren tenminste hier en brachten een paar honderd miljoen euro
mee die ze spendeerden in onze eet-, drink- en logeer gelegenheden. Dat is
mooi meegenomen. Hopelijk komt het mooie weer spoedig terug zodat we er
lekker van kunnen genieten.

harttrimclub delft	
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“Prik een aardappeltje mee” zeiden ze vroeger als je onverwachts tijdens
het middagmaal ergens binnen wandelde. Een gastvrij gebaar waar vaak
dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Vandaag de dag moet je daar een beetje mee uitkijken, vooral als je in de
buurt bij Stiens komt, want voordat je het weet, ligt er een joekel van 1937
gram op je bord en begin daar maar eens aan. Je hele calorieën huishouding
raakt er van in de war want je bent wel verplicht je bord leeg te eten, anders
is het niet netjes. Zoals we vorige week in het Vakblad lazen, heeft teler L.
Wilma deze mammoet-pieper aan de barre grond ontworsteld. Windeieren
heeft het record hem in elk geval niet gelegd. Wat doe je overigens met zo’n
aardappel? Je zou hem door kunnen verkopen aan de Belgische Chrissie van
de Veerde die een poging gaat wagen het wereldrecord frites bakken dat op
66 uur staat, te verbeteren. Haar friteszaak in Brugge is de locatie waar ze
zo’n 4000 kilo frites denkt te bakken. Ze doet het niet om het gewin. De
16.000 zakje frites worden gratis uitgedeeld. Zorg dat je erbij bent, want als
ze een poosje bezig is, zijn de eerste baksels inmiddels koud geworden.

Binnenkort brengt de ooievaar een kindje bij tante Ans, zei mama tegen de
kleine Luc. O wat leuk, antwoordde de jongen, dan heeft ze ineens twee
baby’s, want ze is zelf ook in verwachting.
De strijd tegen overmatig alcoholgebruik is momenteel volop gaande. Alles
waar “te” voorstaat is verkeerd, placht moeder ons vroeger voor te houden,
waarop we dan in onze pubertijdse overmoed sarcastisch reageerden met de
vraag: “En tevreden dan?”
24

Maar goed, ze had gelijk, dat geven we haar postuum maar al te graag na.
Gelukkig is er nu alcoholvrij bier 0,0., dat niet van echt te onderscheiden is.
Heineken heet het en het wordt al veelvuldig gedronken door de piloten,
die hun verantwoordelijke werk uiteraard met een Klare Kopf moeten verrichten. Heineken ziet er uit als bier, ruikt naar bier en smaakt naar bier.
Alleen het alcoholpercentage is 0,0. Het werd trouwens wel tijd dat er een
doeltreffende vervanger werd uitgevonden voor het hoppige doch benevelde
vocht.
We spraken iemand, die zojuist met vervroegd pensioen was gegaan. Nu kan
ik tenminste eindelijk eens wat gaan doen, zei hij.
Op de Duitse tv zagen we een programma over het verkeer. Daarin werd
gezegd, dat de automobilist bij het rijden in de stad niet minder dan 45 handelingen moet verrichten in dertig seconden. En dan zeggen ze nog, dat je
als automobilist weinig beweging krijgt.
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 de digitale versie van 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. 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
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