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van de voorzItter……

Zo, we zijn alweer in het vierde kwartaal aangeland, 
reden om even een terugblik te doen van het bijna 
afgelopen jaar. Allereerst was er een fijne ledenverga-
dering waarbij de agenda vlot met een goede toelich-
ting van penningmeester en secretaris werd afgewerkt 
met een applaus van de leden voor het gemaakte werk. 
Dit alles ging vooraf aan de lezing van dr. H.C. (Dieke) 
Hoftijzer. De nieuwe cardiologe verraste ons met een 

heel duidelijke voordracht wat na afloop werd gevolgd door wat vragen over 
diverse onderwerpen.

Door de inzet van een aantal mensen kunnen we terugkijken op een 
geweldig geslaagde BBQ-avond. Een avond die we zo wie zo gaan herhalen 
met de hoop dat er nog meer leden aan zullen gaan deelnemen.

Een minder leuk feit is dat op het moment dat ik dit verhaal tik ik te horen 
krijg dat Ronald Westdorp, onze vice-voorzitter, weer is opgenomen in het 
ziekenhuis. Het zit hem ook waarlijk niet mee. Hopende dat het van korte 
duur is en dat hij weer spoedig weer aan onze activiteiten kan deelnemen.

Ook niet leuk zijn de problemen van Basalt betreffende de douche-perike-
len. Er is nog steeds geen adequate oplossing gevonden voor het probleem. 
Buiten hebben we zat regen gehad de afgelopen tijd maar de verfrissende 
regen uit de Basalt douches na het sporten is vooralsnog een vurige wens.

En dan hier weer een oproep voor ons toernooi op donderdag 19 december. 
Graag zie ik een grote opkomst van spelers en supporters wat uiteindelijk is 
het een sportieve en gezellige avond ter afsluiting van het jaar 2019.

Uiteraard wens ik u allen namens het gehele bestuur

Prettige Kerstdagen
en een
Gezond en Voorspoedig 2020

Wim Borsboom
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van de redaCtIe

Meestal is het fijn om als vrijwilliger in het bestuur van een 
vereniging werkzaamheden te doen waar alle leden 
profijt van hebben. Soms echter is het ook 
minder fijn om die verantwoordelijkheid 
te dragen. Een vereniging bestaat niet 
slechts uit een bestuur van een paar 
mensen, neen, alle leden vertegenwoor-
digen een vereniging. En daarom wil iedereen ook meepraten in bijzondere 
kwesties en zijn of haar mening geven.

Als dat opbouwend is en/of je daar als bestuurslid iets mee kunt, is dat 
prettig. Meestal echter krijg je adviezen over richtingen die je allang hebt 
bewandeld of zelfs dwingende adviezen waar je zeker niets mee kan.

Een probleem als ‘niet werkende douches’ is zo’n onderwerp waar je als 
bestuurslid niet blij van wordt. Je schrijft e-mails en brieven naar personen 
die de zaak op moeten lossen en spreekt je netwerk aan om iets voor elkaar 
te krijgen. Het zijn echter af en toe harde muren waar je tegenaan loopt. 
Niet iedereen heeft kennelijk in zijn parool staan dat hij zich dienstig moet 
opstellen. Het inleven in de situatie van een ander en daardoor het oplossen 
van een kwestie is vaak te moeilijk, het zoeken of verdedigen van het eigen 
gelijk is makkelijker.

Je hoopt dan ook maar dat de leden weten dat je je best doet en niet alles 
kan oplossen. Gelukkig zijn de meeste leden zo wereldwijs dat ze ons hierin 
vertrouwen. Af en toe echter zijn er mensen die het beter denken te weten, 
maar zich helaas nooit als vrijwilliger verkiesbaar willen stellen. Dat is 
jammer.

Die douches zijn kennelijk een door Basalt revalidatie lastig op te lossen 
probleem. Het kost ons veel inspanning, maar we zien tot op het moment 
dat ik dit schrijf, nog geen echte verbeteringen. We rekenen erop dat deze 
ergernis nog in het lopende jaar wordt opgelost. Uw bestuur blijft zich 
inspannen om het voor elkaar te krijgen.
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Er ligt weer een mooi nummer voor uw neus. Het is het laatste nummer van 
het jaar 2019. De redactie wenst u fijne feestdagen, een goede afsluiting 
van het oude - en een gezond begin van het nieuwe jaar toe. Ik hoop dat 
u het Winternummer 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
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van de bestuurstafel…

Vakantie´s

Op de volgende data zal vanwege (Kerst- en Nieuwjaars)vakantie niet 
worden gesport:

19 december 2019 Kerstvolleybaltoernooi (aanvang 19:00 uur) 
(het zwembad is op deze dag niet beschikbaar)

26 december 2019 Kerstvakantie
2 januari 2020 Nieuwjaarsvakantie

Bedankt als lid

Dhr. H. van de Maas
Dhr. J.L. Pruysers

Nieuwe leden

Dhr. P.J.M. de Bruin
Dhr. B.M. van Duikeren
Dhr. W.L.J. van Geest
Dhr. R. van Meurs
Dhr. A.J.f. Mook
Dhr. J.W.f. Noordhuizen
Mevr. G.M. Nuhn – van der Tak
Dhr. H. Wevers
Dhr. A.M. Willemse

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.
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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 des-
kundig 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.

Douches

Het zou geen onderwerp van 
gesprek moeten zijn, zo gewoon 
is het. Maar de laatste maanden 
gaat het gesprek steeds vaker 
over de normaalste zaak: Het 
douchen na het sporten.

Ik word er zelfs thuis regelma-
tig over gebeld, zo hoog zit het 
ondertussen bij onze leden …

Het was de afgelopen jaren toch 
al geen grote luxe om in het reva-
lidatiecentrum te Delft onder de 
douche te staan. Of de knoppen 
waren defect of de koppen van 
de douches waren zo slecht 
onderhouden dat er nog nauwe-
lijks een straal water uitkwam.
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Heden ten dage is het nog beroerder: Veel van onze leden douchen niet of 
doen dat thuis. Uit de meeste douches komt geen water meer en als dat wel 
zo is dan is dat water ijskoud.

Het bestuur heeft er de afgelopen maanden extra veel tijd ingestoken en 
zelfs een brandbrief naar Basalt gestuurd. Vooral het probleem rond de com-
municatie steekt ons nogal. Er wordt veel niet gezegd en vooral gezwegen en 
daar worden we nogal moedeloos van.

Omdat de huidige situatie zowel qua comfort als hygiëne voor ons niet 
acceptabel is, blijven wij ons inspannen om de zaak op te kunnen lossen. 
Wij leveren echter slechts inspanning op papier. De echte verbeteringen 
moeten door verantwoordelijken van Basalt worden doorgevoerd.

Uw bestuur blijft aandringen …

Kerstvolleybaltoernooi

Op de laatste (sport)dag van het jaar organiseren wij weer met plezier het 
Kerstvolleybaltoernooi. Enorm leuk om mee te doen en gezellig om elkaar 
daarna onder het genot van een hapje en een drankje fijne feestdagen te 
wensen.

Opgeven kan - zoals ieder jaar - bij Toos of Ton van der Velden in het 
bedrijfsrestaurant.

We spelen voor de eer en voor elkaar. De winst is op deze avond een bijkom-
stigheid. De gedachte ‘Vrede op aarde’ voert daarbij de boventoon!

Doe mee en geef je op!
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hartenkreetjes

Stoffen in bloed voorspellen of je de komende tien jaar zal 
overlijden

Wetenschappers hebben in het bloed stoffen gevonden die kunnen voorspel-
len of je de komende vijf tot tien jaar zal overlijden. al is het nog iets te 
vroeg om aan je dokter een test te vragen om je verwachte sterfdatum te 
kennen. “over een jaar weten we ongetwijfeld al veel meer.”

Verouderingsonderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) in Nederland en van het Max Planck Instituut voor Biologie en 
Veroudering (MPI) in Duitsland onderzochten het bloed van liefst 44.168 
personen. Het gaat om mensen die al aan eerdere studies hadden deelge-
nomen en bij wie toen bloed was afgenomen. Dat bloed werd opgeslagen in 
biobanken — het lag dus al enkele jaren in de diepvriezer.

“We zijn erin op zoek gegaan naar biomarkers of signaalstoffen die samen-
gaan met mortaliteit, die met andere woorden kunnen voorspellen of je 
binnen enkele jaren doodgaat, of juist niet”, zegt dokter Joris Deelen van het 
MPI. “We hebben veertien van die stoffen gevonden. Als je ze naast elkaar 
legt, kan je goed inschatten of iemand binnen de tien jaar zal overlijden. 
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Onze voorspellingen waren in 83 procent van de gevallen juist, wat veel 
meer is dan met de ‘klassieke biomarkers’.” Onder de klassieke methodes om 
een vervroegde dood te voorzien, vallen risicofactoren zoals roken, alcohol-
consumptie en overgewicht.

Cholesterol
In de nieuwe set biomarkers zitten bijvoorbeeld ontstekingsparameters en 
vetzuren. “Ook aminozuren, bouwstenen van eiwitten, kunnen iets zeggen 
over je gezondheid, want ze vertellen iets over je hele stofwisseling”, legt 
professor Eline Slagboom van het LUMC uit. “Wie heel veel deeltjes 
slechte cholesterol in zijn bloed heeft, heeft een hoger risico op mortaliteit. 
Veel deeltjes goede cholesterol resulteren dan weer in een lager risico. Je 
moet dus wel de veertien markers samennemen om goede voorspellingen te 
kunnen doen.”

De studie, de grootste in zijn soort, is bedoeld als eerste stap naar een meer 
persoonlijke behandeling van ouderen. “Als verouderingsonderzoekers 
willen we graag de biologische leeftijd vaststellen”, zegt professor Slagboom. 
“De kalenderleeftijd zegt bij ouderen niet zoveel over hun algemene gezond-
heid: de ene 70-jarige heeft al drie aandoeningen, terwijl de andere nog 
perfect gezond is. Hoe kwetsbaar een oudere is, hoeveel risico hij loopt op 
aandoeningen zoals diabetes of dementie, zie je aan de buitenkant niet. 
Deze veertien biomarkers tonen die kwetsbaarheid wél en vertellen ons hoe 
gezond een oudere persoon is.”

Voer voor discussie
Slagboom benadrukt dat het nog niet mogelijk is om een bloedtest af te 
nemen bij een patiënt die het ziekenhuis binnenkomt, de veertien markers 
te detecteren en dan te voorspellen of er snel een overlijden kan volgen of 
niet. Aan zo’n test om het risico op specifieke aandoeningen bij een individu 
te kunnen inschatten — en vervolgens een persoonlijke behandeling uit te 
stippelen — wordt wel gewerkt. “Dat zal sowieso zorgen voor discussie, want 
wil je als individu weten wanneer je doodgaat als je er niets meer aan zou 
kunnen doen?”
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“Als je een patiënt een risicoscore geeft, dan moet dit hand in hand gaan 
met maatregelen om het risico te beperken. Op dit moment zegt de uitslag 
van de bloedmeting enkel iets over de algemene gezondheidsstatus van de 
ruim 44.000 mensen in onze studie, maar we werken verder en over een jaar 
zouden we al veel meer moeten weten.”

Bron: Hartpatienten.nl

Pillen soms net zo effectief als een operatie

je hoeft niet altijd onder het mes als hartpatiënt. soms zijn pillen voldoende 
en werken net zo goed. dat blijkt althans uit recent amerikaans onderzoek, 
het grootste onderzoek ooit naar het nut van hartoperaties. het onderzoek 
werd gepresenteerd door de american heart association.

Bepaalde medicijnen maken nogal wat operaties overbodig en zinloos, 
aldus de onderzoekers. Pillen geven en de operatie achterwege laten scheelt 
volgens de onderzoekers honderden miljoenen per jaar aan kosten voor de 
zorg. Alleen al in de USA zou dit een half miljard per jaar aan zorgkosten 
schelen. Geld dat nu dus verspild wordt, meldt de NOS op basis van de uit-
latingen van een van de onderzoekers.
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Pillen
Het onderzoek richtte zich op 5000 hartpatiënten met vernauwde slagaders. 
Ze kregen allemaal hartmedicatie. De helft van hen werd ook geopereerd, 
ze kregen dan een bypass of een stent. Wat blijkt: Patiënten met ernstige-, 
maar stabiele hartproblemen hebben genoeg aan medicatie. Dat geldt niet 
voor patiënten die vaker pijn op de borst hebben. Zij moeten én geopereerd 
worden én medicijnen krijgen.

Zinloos
De leider van het onderzoek, Judith Hochman, wordt door de NOS geci-
teerd. Zij zegt daar: “Er is altijd de angst dat als je niet snel iets doet, ze een 
hartaanval krijgen of dood neervallen”. Zij zegt dat het onderzoek aantoont 
dat operaties zinloos zijn voor patiënten zonder pijn op de borst. Voor 
sommige patiënten hebben operaties wel nut, aldus Hochman. Bijvoorbeeld 
als de kransslagaders vernauwd zijn. “En bij een hartaanval kan een stent je 
leven redden”, tekent de NOS nog uit haar mond op.

Bron: Hartgenoten

Meer dotteren scheelt hartinfarcten

als je nu een acuut hartinfarct krijgt, dottert de arts alleen de dichtgeslibde 
slagader die het infarct veroorzaakte. vernauwingen in andere bloedvaten 
worden met medicijnen onder controle gehouden. dat kan anders en beter, 
blijkt uit internationaal onderzoek in 31 landen. het is beter om álle krans-
slagaders na te kijken en die preventief met een stent open te houden. dat 
scheelt heel wat hartinfarcten, aldus de volkskrant.

Eenderde minder nieuwe infarcten
De krant baseert zich op vaktijdschrift The New England Journal of 
Medicine. Dat publiceerde zondag de onderzoeksresultaten. Daaruit blijkt 
dat het omgaan met dichtgeslibde aders bij een hartaanval aan verandering 
toe is. Door de nieuwe, voorgestelde aanpak (alles dotteren) daalt het aantal 
nieuwe infarcten met maar liefst éénderde.
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Dotteren
Elk jaar krijgen pakweg 20.000 Nederlanders een acuut hartinfarct. Dat 
ontstaat als een van de kransslagaders plotseling dichtslibt en het hartweef-
sel afsterft. Deze mensen worden meteen gedotterd om de ader weer open 
te krijgen. De andere bloedvaten rond het hart worden nu met rust gelaten. 
Cardiologen vrezen namelijk dat ze anders meer schade aanrichten dan 
goed doen.

Nieuwe aanpak
Maar het onderzoek suggereert dat je die andere vaten ook moet aanpak-
ken. Als de nieuwe inzichten in de praktijk worden gebracht, leidt dat wel 
tot langere ziekenhuisopnames, zegt Jan Piek, hoogleraar cardiologie in het 
Amsterdam UMC, in de Volkskrant., Piek is overigens niet bij de studie 
betrokken.

Bron: Volkskrant
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Blokhuis wil af van sjoemelpeuk

zondag met lubach had 
het er half november 
nog over: de sjoemelsi-
garet is inmiddels ook 
een doorn in het oog 
van staatssecretaris paul 
blokhuis. op 18 en 19 
november kwamen op 
zijn initiatief internati-

onale deskundigen bij elkaar. op het rijksinstituut voor volksgezondheid 
en Milieu (rIvM) deelden ze de laatste inzichten over deze zogenoemde 
sjoemelsigaretten.

Voor wie Lubach gemist heeft: dat zijn sigaretten die sjoemelpeuk worden 
genoemd vanwege de gaatjes in het filter. Worden deze sigaretten getest in 
een laboratorium, dan komt er lucht door de gaatjes en die verdunt de rook. 
Maar in de praktijk knijpen rokers die gaatjes met hun vingers en mond 
dicht. Met als gevolg dat zij dus veel meer schadelijke stoffen naar binnen 
zuigen dan uit tests zou moeten blijken.

De bijeenkomst op 18 en 19 november was bedoeld om het roken te ont-
moedigen. Om te beginnen wil Blokhuis af van het in zijn ogen oneerlijke 
systeem om de schadelijkheid van sigaretten te meten. Volgens hem creëren 
we daarmee een schijnwerkelijkheid. Hij wil dat de manier van meten realis-
tisch wordt. Daarnaast vindt hij evengoed dat mensen gewoon niet moeten 
roken.

Uit de bijeenkomst vloeit uiteindelijk een rapport voort dat wordt bespro-
ken op een top over tabaksontmoediging in Den Haag. Deze zogenoemde 
COP9-top vindt in oktober volgend jaar plaats in de Hofjesstad.

Bron: Hartgenoten
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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 6 aangeland. We laten ton van der velden 
aan het woord.

Aan Bert Melkert hebben we te danken dat nu groep 6 aan de beurt is. Een 
goeie zaak dat op deze manier alle groepen maar ook alle hartpatiënten aan 
de beurt komen voor een verhaal over heden en verleden, zoals ik nu mezelf 
opgeofferd heb, al ben ik zeker geen schrijver.

Welnu, ik ben geboren in de arbeiderswijk Westerkwartier met drie broers 
en een zus waardoor ik grotendeels ben groot gebracht door mijn broers en 
een zus.
Mijn moeder overleed toen ik 4 jaar was, mijn vader was veel aan het werk.
In het Westerkwartier woonden veel ooms en tantes van ons, omdat mijn 
ouders beiden uit een groot gezin kwamen. Mijn tante Rie en ome Arie 
woonden vlakbij, drie huizen verder, waar ik - volgens mijn neef Piet Jansen 
uit groep 10 - veel was. Zelf kan ik me er niet veel van herinneren.

In zit op de Harttrimclub sinds 2002. Dat was na mijn tweede hartprobleem.
Op vakantie in Zuid Duitsland kreeg ik dat infarct. We stonden op een 
camping op zo’n vier kilometer bij een hartkliniek vandaan en in een tijd 
van een scheet stonden er twee ambulances op de camping. ‘s-avonds zijn 
drie stents geplaatst en vier dagen daarna mocht ik naar weer naar huis.
Mijn vrouw reed met de caravancombinatie naar huis of het de gewoonste 
zaak was.
Mijn broer Koos zat toen al in groep 6 van de HTC en die trok mij mee naar 
deze sporters.

Het is ook een prima tijd om tien voor zeven uur sporten. Dan kan je het 
eten lekker laten zakken en dan door tot acht uur. Dan ben je ook weer op 
tijd thuis om eventueel voetbal te kijken. Daar ben ik ook nog liefhebber 
van. Vooral van Ajax, dat is er bij ons thuis met de paplepel ingegoten. Dat 
was toen al.
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Groep 6 is een hele hechte groep en zeer gezellig (dat werd eerder ook wel 
van groep 9 gezegd). Ik heb veel hartpatiënten meegemaakt. Een aantal zijn 
in die 17 jaar ook overleden, waaronder mijn broer Koos, die materiaalman 
was en net als ik nu ’s-middags koffiedienst draaide. Ook zijn er mannen uit 
vrije wil weggegaan, verhuisd en dergelijke. Er is er zelfs een weggegaan, die 
niet tegen spetteren in het zwembad kon.

Over het niveau kan ik kort zijn: zeer hoog! Er zitten namelijk 3 bestuursle-
den in de groep, die regelmatig in het water staan te vergaderen.
In die 17 jaar HTC heb ik ook nog een kunstknie en kunstheup gekregen en 
in 2016 hebben ze vier bypasses gemaakt.
Ook hebben we een sporter in onze groep die regelmatig een bushalte of een 
heipaal na doet en één die boven het net uit kijkt en dan toch nog in staat 
is de bal in het net te slaan. Ook is er ene Wim, die meer op vakantie is dan 
komt sporten. Hij stuurt dan appjes van het strand in de zon met biertje in 
zijn hand (hij heeft nog gelijk ook).
We hebben er ook één met een grote tuin. Die huurt af en toe een tent en 
dan komt de hele groep - inclusief vrouwen - eten en drinken, tegen een 
vergoeding. Echt gezellig.
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hebt u dat nou ook …?

Koffiedrinken

Zoals al eerder verteld, wonen wij zelfstandig in een flatgebouw met 
een glazen dak over een klein binnenplein. Aan het pleintje grenzen 
een kapsalon, een toegang tot een ruimte voor fysiotherapie en de 
huisartsenpraktijk.

Verder ben ik liefhebber van biljarten hetgeen wekelijks (twee middagen) 
terugkomt. We spelen in de ‘Buytenwijhe’ op mooie biljarts in een gezellige 
omgeving.

Zo ik vind het genoeg, ik geef de pen niet door die hou ik lekker.
Groep 7 de zwemgroep mag het volgende kwartaal van letters voorzien.

Ton van der Velden 
Groep 6
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Ingeklemd tussen deze ruimtes is een klein winkeltje voor de pedicure. Aan 
de andere kant zijn een aantal ruimte’s en een keuken. Daar is gelegenheid 
voor het gezamenlijk koffiedrinken, waar een kleine ploeg van maximaal 
een mannetje of twintig gebruik van maakt. Je hoort daar de nieuwtjes over 
zieke medebewoners, gefluisterde nieuwtjes over mensen die niet aanwezig 
zijn en een enkele keer een officiëele mededeling.

Dit keer was het belangrijk. Op een nader genoemde datum zou er geen 
koffie in “onze” kamer worden geschonken, maar in een recent geopend 
buurthuis. Er werden twee belangrijke vragen gesteld. Waarom als de koffie 
daar twee keer zoveel kostte en dat we ons dan aan moesten kleden om de 
kou in te gaan en dat het misschien wel regende.

Het probleem van de prijs werd voor één keer opgelost. Nadat de spreekster 
de kamer had verlaten, brak het rumoer los. Het deed mij denken aan de 
serie van Hendrik Groen.

Allerlei complot theorieën deden de ronde, die er op neer kwamen dat de 
bestemming van “onze” kamer zou worden veranderd. De opkomst viel nog 
mee, daar er een jarige was die op die dag wilde tracteren.

De ontvangst viel nogal tegen. Een norse jongeman was permanent druk met 
zijn mobiel. De kopjes en de koffiemachine mochten niet worden gebruikt, 
dus werden er kopjes, koffiepotje, lepeltjes en gebaksvorkjes gehaald uit 
“onze” koffiekamer. De aanwezige ruimte was somber en rommelig en niet 
te vergelijken met “onze” kamer. De enige verrassing kwam uit een verre 
hoek, waar een aantal dames die Nederlands leerden spreken, uit volle borst 
het Lang zal hij leven meezongen. Nadat de jarige had vermeld dat de koffie 
voor zijn rekening kwam, werden nog snel enkele kopjes koffie besteld.

De verbazing kwam de volgende koffiedag. Er werd ons gevraagd of we het 
gezellig hadden gevonden. Toen de reacties niet bepaald positief waren, zei 
de spreekster dat zij het erg gezellig had gevondenen en dat het herhaald 
zou worden. Nou, mooi niet!

MO
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koMt een Man/vrouW bIj de dokter …

beste lezer / lezeres van het kwartaalblad van de harttrimclub (htC) 
delft.
Mijn naam is stefan Monnink, sinds 2008 verbonden aan het reinier de 
graaf gasthuis als maatschapscardioloog met specialisatie devices (pace-
makers en implanteerbare defibrillatoren). geboren in enschede en opgeleid 
in groningen. specialisatie in nieuwegein. tevens medisch adviseur van 
uw htC.
vanaf het zomernummer 2018 zal ieder kwartaal een blog verschijnen in 
het kwartaalblad met als titel: komt een man / vrouw bij de dokter … . Ik 
wens u veel leesplezier.

Komt een man bij de Dokter 2019-november

Tegen advies met ontslag gaan. Zo vaak maken we dat niet mee maar deze 
week was het weer zover. Een 59-jarige fransoos met Nederlandse echtge-
note komt op familiebezoek bij zijn schoonzus in Delft. Na een lange, deels 
nachtelijke, autorit wordt hij tijdens zijn slaap in bed wakker, geeft aan iets 
vreemds te ruiken waarop een raar gevoel in de buik en daarop volgend 
een wegraking met bewustzijnsverlies korter dan één minuut. Nadien hevig 
transpireren en gebraakt. Geen andere cardiale klachten zoals angina 
pectoris of hartkloppingen. In frankrijk is hij biologische fruitteler met 
fysiek zware arbeid zonder klachten. Leeft gezond.

Bij aanvullende specifieke anamnese blijkt patiënt al meerdere keren ortho-
statische klachten te hebben (duizelig bij te snel opstaan) en is twee maal 
eerder gecollabeerd; één keer na eten van blauwe bessen en één keer na pijn 
en opgeblazen gevoel in de maagregio. In de familie geen plotse hartdood 
of erfelijke hartafwijkingen. Bekende risicofactoren voor het ontstaan van 
hart- en vaatziekten zijn allen afwezig.

Patiënt meldt zich op de SEH, waar hij opnieuw niet lekker wordt; een trage 
hartslag krijgt waarop kortdurend hartmassage moet worden toegepast. 
Nadat hij weer bij bewustzijn is wordt hij naar de hartbewaking vervoerd 
voor observatie en aanvullend onderzoek.
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Bij lichamelijk onderzoek geen afwijkingen: sportief ogende slanke man, 
hartslag 52/min, bloeddruk 104/72 mmHg; ademhaling 13/minuut; 100% 
zuurstofsaturatie.

Bloedonderzoek toonde geen afwijkingen: geen infectie; geen anemie; 
normale nierfunctie en leverfunctie; en fraai cholesterolprofiel.

Hieronder de ECG registratie tijdens de episode op de SEH.
•	 Van	boven	naar	beneden:	alle	ECG	afleidingen
•	 In	het	linker	frame	ontstaat	een	vertraging	in	het	ritme	doordat	niet	

iedere puls uit de sinusknoop wordt doorgegeven aan de hartkamers 
(2:1 AV geleidingsstoornis).

•	 In	het	rechter	frame	ontstaat	een	totale	blokkade	in	de	AV	geleiding	
waarbij wel de puls in de boezem te zien is maar de response van de 
hartkamer ontbreekt.

In totaal was er sprake van een totaal AV blok gedurende 27 seconden 
waarbij atropine werd gegeven om het blok weer op te heffen. De 
patiënt werd opgenomen ter observatie op de hartbewaking en aan de 
monitor gelegd. In de uren erna ontstonden geen nieuwe klachten; 
medicatie was niet noodzakelijk.
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De vraag is nu: heeft deze patiënt een pacemaker nodig.
De richtlijnen zijn hieronder weergegeven:
Punt 4: Bij totaal AV blok ongeacht de oorzaak bestaat er een klasse-1 
indicatie; dwz altijd doen. Maar punt 6 waarschuwt dat als er reversibele 
oorzaken zijn je deze moet behandelen en er juist geen pacemaker moet 
worden geplaatst (klasse-3 indicatie).

Bij deze patiënt spelen maagklachten een 
duidelijke rol. Maagklachten kunnen een 
vagale reactie uitlokken, die weer een 
remmend effect hebben op de AV gelei-
ding en zodanig kunnen leiden tot AV 
bok. Als je eens en voor altijd deze maag-
klachten zou kunnen verhelpen zou een 
pacemaker niet geïndiceerd zijn. Maar … 
dit lijkt een onmogelijke opgave en dus 
wordt na een team bespreking besloten 
bij patiënt een pacemaker te implanteren 
zodat hij veilig huiswaarts kan keren. Een 
structureel hartprobleem werd uitgesloten 
middels echocardiografie.

Dit werd aan patiënt en echtgenote uitge-
legd. De echtgenote was begripvol van de 
noodzaak; echter de patiënt weigerde. Hij 
wilde eerst overleggen met zijn kinderen 
in frankrijk ondanks een rij-ontzegging 
door ons opgelegd. Ook wenste hij geen 
repatriëring naar frankrijk onder ritme-
bewaking. En zodoende is patiënt tegen 
medisch advies vertrokken met eigen 
vervoer maar niet zelf achter het stuur.

Dr. Stefan Monnink
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Een boer die een trekpaard wil kopen vraagt aan de handelaar, wijzend op 
een prachtig paard: ‘Dat beest mankeert toch niets, hè?’ De handelaar: 
‘Natuurlijk niet en trouw dat dit dier is! Het volgt u overal waar u loopt.’ 
Zegt de boer: ‘Hoeft al niet meer. Je denkt toch niet dat ik een paard koop 
om er voor te gaan lopen.’

Een vrouwtje komt bij een kippenboer die ook eieren aan huis verkoopt 
en vraagt hem wat de eieren kosten. De boer zegt: ‘Door elkaar genomen 
vijftien cent en de kneusjes tien cent per stuk.’ Daarop antwoordt het kiene 
vrouwtje: ‘Kneus er dan even tien voor me. Ik moet ze toch bakken.’

De notaris: ‘Hier heb je die honderd euro terug die ik vorige maand van je 
geleend hebt.’ De boer: ‘Och ja, dat was ik helemaal vergeten.’ De notaris 
met spijt in zijn stem: ‘Had dat eerder gezegd …’

Toen boer Jansen in een hotel logeerde heeft hij gehoord hoe in de kamer 
naast de zijne iemand gewurgd werd. De rechter hoort hem nu bij de rechts-
zitting als getuige. Rechter: ‘Getuige, u hebt de moord zien gebeuren?’ Boer 
Jansen: ‘Nee, edelachtbare, niet gezien maar wel gehoord.’ De rechter weer: 
‘Aan zo’n getuigenis hebben wij niets. Wanneer u echt alleen maar wat 
gehoord en niets gezien hebt.’ Op dat moment laat de boer een luide wind. 
De rechter ontsteekt in woede en zegt: ‘Maar mijnheer, zoiets doe je toch 
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niet!’ De boer kijkt hem verwonderd aan en vraagt: ‘Hebt u dan wat gezien?’ 
‘Nee’, zegt de rechter, ‘maar wel gehoord.’ ‘O’, antwoordt de boer schalks, 
‘dat telt niet, daar hebben we niets aan. Je moet ‘em gezien hebben.’

Twee kippen praten met elkaar. De ene zegt: ‘Heb je die grote eieren gezien 
die ik tegenwoordig leg? Doe je dat ook?’ ‘Nee’, zegt de andere kip, ‘Ik ben 
daar gek om mijn figuur te verpesten voor twee cent meer per ei.’

Twee schapen lopen in de wei. Onder het grazen vraagt het ene schaap aan 
het andere: ‘Hoe komt het dat je kreupel bent?’ ‘Ach’, antwoordt het andere 
schaap gelaten, ‘ik ben vroeger lam geweest…’

Twee koeien staan in de wei. De een schudt enorm met haar uiers. ‘Waarom 
doe je dat?, vraagt de andere koe. De aangesprokene: ‘Ik ben morgen jarig 
en daarom klop ik alvast de slagroom.’

Jantje, zoon van een boer, komt weer eens te laat op school. Vraagt de 
onderwijzer op barse toon: ‘Jantje, waarom ben je weer te laat?’ Waarop 
Jantje zegt: ‘Meester, ik moest de bok naar de geit brengen!’ Meester weer: 
‘Kon je vader dat niet doen?’ Kijkt Jantje verbouwereerd de onderwijzer aan 
en zegt: ‘Mijn vader? Natuurlijk niet. Dat moet de bok toch doen…!’

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 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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