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Van de voorzitter 
 

  

Beste clubleden, 

 

Met dit bericht luid ik mijn 60
e
 artikel en mijn 15

e
 jaar als voorzitter in. 

Hoewel ik enthousiast mijn volgende bestuursperiode in ga wil ik u toch 

zeggen dat de jaarvergadering wel een bijzondere is geworden. Een 

jaarvergadering met groepsvertegenwoordigers in plaats van een 

doorgaans 50 leden. Geen lezing van een van onze cardiologen en een 

hapje en glaasje nadien. Niettemin waren de aanwezigen blij 

geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze vereniging. Constructief werden de 

agendapunten afgewerkt met daarbij het afscheid van Nico Wiese als secretaris van onze 

vereniging. 

 

15 jaar is hij de spil van onze vereniging geweest wat hij met plezier en kunde heeft verricht. 

Een periode die ik niet snel zal vergeten en waar ik hem persoonlijk zeer dankbaar voor ben. 

Het was moeilijk om een afscheidscadeau te bedenken voor Nico maar gelukkig kon Ria (de 

vrouw van Nico) ons daarbij een hint geven. Het werd een paar puzzels van Van Haasteren, u 

weet wel die voorstellingen met de vele vreemde en leuke situaties die op de tekeningen 

plaatsvinden en een kistje met twee mooie flessen wijn. Vanaf deze plaats wil ik hem 

daarvoor persoonlijk maar ook namens de leden nogmaals hartelijk danken voor zijn 

geweldige inzet voor onze club. 

 

Ja en nu gaan we verder met twee nieuwe bestuurders waar van ik de wens uitspreek dat we 

groeien naar zo’n zelfde hechte groep bestuurders. Ton van der Velden als 

(ledenadministrateur/2
e
 secretaris) en Peter Kloppers (secretaris). Ook vanaf hier hartelijk 

welkom heren. 

 

Dat we in een onrustige tijd zitten is wel duidelijk waardoor we afhankelijk zijn wat de 

regering en Basalt ons aan beperkingen oplegt of wat toegestaan wordt. Om u zo goed 

mogelijk te informeren zullen wij per E-mail bulletin u informeren over de eventuele 

wijzigingen. Ondanks dat we geen onderling toernooi kunnen spelen en na afloop een gezellig 

samenzijn wens ik u allen betere tijden toe en alsnog 

 

 

Prettige Feestdagen 

en een 

Gezond en Gelukkig 2021 
 

 

Wim Borsboom  

 



 

 

Van de redactie 

 

 

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. Alle kopij is van harte welkom.  

Uiteindelijk is het ons verenigingsblad en wordt het alleen maar leuker als veel mensen daar 

een eigen inbreng in hebben! 

 

 

Van de bestuurstafel: 

 

Uitgestelde ledenvergadering van 23 maart 2019 gehouden op 19 oktober 2020: 
 

 
 

Het nieuwe bestuur van de Harttrimclub Delft en omstreken 



Aftredend is Wim Borsboom die met luid applaus herkozen is tot voorzitter van de 

Harttrimclub Delft e.o.. 

 

In verband met het tragisch overleiden van de heer Ron Valkenburg, voorheen onze 

ledenadministrateur van de Harttrimclub Delft e.o. (HTC)  is Ton van der Velden (groep 6) 

met algemene stemmen tot ledenadministrateur gekozen in de 42ste Algemene 

Ledenvergadering gehouden op 19 oktober 2020. 

 

Met in achtneming van het terugtreden van de heer Nico Wiese, (ex)secretaris van de 

Harttrimclub Delft e.o. (HTC)  is Peter Kloppers (groep 0) met algemene stemmen tot 

secretaris gekozen van de HTC in de 42ste Algemene Ledenvergadering gehouden  op  

19 oktober 2020. 

 

 
Afscheid op 19-10-2020 van de Harttrimclub Delft e.o. van secretaris Nico Wiese  
 

Lieve Harttrimclub leden, 

 

Na ruim 31 jaar lid, waarvan 15 jaar als secretaris, heb ik op 19 oktober jl. op de Algemene 

Ledenvergadering afscheid genomen. Hoewel de vergadering slechts was vertegenwoordigd 

door de groepsvertegenwoordigers en Toos wegens Coronaproblemen thuis er niet bij kon 

zijn, was de bijeenkomst voor mij mooi en een beetje emotioneel. 

Nadat ik mijn redenen te gaan stoppen had uitgelegd, werd ik toegesproken door onze 

voorzitter Wim Borsboom, die mij veel lof toezwaaide. Met een aantal mooie cadeaus, een 

paar puzzels van Jan van Haasteren, een paar mooie flessen wijn en een grote bos bloemen 

voor mijn vrouw Ria, ben ik die avond huiswaarts gereden. 

Van de bloemen hebben we ruim een week genoten, de puzzels zullen zorgen dat ik 

wekenlang plezier beleef aan het in elkaar zetten en de wijn wacht op een mooi moment om te 

worden opgedronken. Alles bij elkaar hebben jullie mij een prachtig afscheid gegeven, 

alhoewel het natuurlijk wel jammer was dat niet iedereen erbij kon zijn. Ik ga de komende tijd 

sporten in mijn woonplaats Zoetermeer. Ik heb mij al ingeschreven bij ‘De Meerbloem’. 

Ik heb het volste vertrouwen in de nieuwe bestuursleden die zijn aangeschoven. Ton en Peter 

zullen er weldra voor zorgen dat er weer een sterk bestuur staat. 

Dank aan alle leden, verpleegkundigen, Barry en andere sportinstructeurs en natuurlijk aan 

Wim, Piet, Ronald, Ton en Peter! 

  

Tot ziens, 

Lieve groet, 

Nico Wiese 



   Opzeggen lidmaatschap 

 

Natuurlijk hopen wij dat u met ons een langdurige verbintenis aangaat, maar soms is er een 

goede reden zoals ziekte ouderdom of iets anders om het lidmaatschap op te zeggen. 

Doet u dit dan bij voorkeur per email aan: ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl. 

Opzeggingen die op een andere plek terechtkomen kunnen tot verwarring leiden en 

vertragend werken. (Bij opzeggen moet u overigens altijd zelf de contributie stopzetten door 

uw automatische afschrijving te laten vervallen in uw bankpakket op uw computer of door 

contact op te nemen met uw eigen bank.) 

 

        Fitness bij de HTC 
Tot nader order is de fitness niet meer actief. Doordat er vanwege de maatregelen wegens het 

Coronavirus slechts 2 personen tegelijk in de MTT-fitnessruimte mogen verblijven, is deze 

voorlopig stilgelegd. 
 

   Van de penningmeester    
 

Voor de zwem- en fitnessgroep geldt dat zij met ingang van september tijdelijk mogen 

stoppen met het betalen van de contributie. 

 

Zodra er weer mag worden gesport, gezwommen en MTT-Fitness zal dat door het bestuur aan 

u worden gemeld en dient er weer betaald te worden. 

 

Als gevolg van de afkondiging van het kabinet, om tot half december maatregelen te 

verlengen, heeft het bestuur van de HTC besloten; om tot en met 31 december 2020 geen 

sporten/ zwemmen en MTT-Fitness door te laten gaan.  

Voor sporters: Blijft u alstublieft de contributie toch nog doorbetalen. Contributie wordt 

sowieso gerestitueerd voor de tijd dat er niet gesport is. 

Nadat er meer duidelijkheid is over maatregelen vanuit het kabinet en Basalt volgt er verdere 

informatie vanuit het bestuur. Mocht u nog vragen hebben; stuurt u dan gerust een e-mail aan 

de secretaris of penningmeester. 



  
          nieuwe leden                                             bedankt als lid 
 
Mevrouw Hendriks   (8)   Walter de Bruin   (0)   

Robert Duym    (0) 
Gerard Kessels   (2) 
Bart Moors    (2) 
Rein Heijkoop    (4) 
Piet Schenkels    (4) 

       Marian Ruyters   (5) 
Jaap de Blij     (7) 
Remco v Oosten   (8) 
Nico Wiese    (8) 
Herman Magdelijns   (8) 
Henk Hoefnagels   (MTT) 
Willem v. Geest   (MTT) 
Simone v.d. Berg   (MTT) 
Mevrouw Kleyweg   (MTT) 

 Mevrouw Remeijn Melchior  (MTT) 
 
 
 
 
 

                                         
    Welkom donateur        

 

 De heer Nico Wiese (ex secretaris HTC) 

   



                                       
                BARBEQUE                                                                   VAKANTIES 

 

Van de secretaris 

 

Voor u ligt het Winternummer 2020. Corona heeft ons de tijd gegeven om verandering te 

geven aan ons verenigingsblad. Het bestuur hoopt met de nieuwe stijl u te zullen verrassen. 

 

Het coronavirus heeft hard ingegrepen op het sociale leven, en dus ook binnen onze mooie 

vereniging de Harttrimclub Delft en omstreken. Helaas kon de barbecue geen doorgang 

vinden. Toos en de vele andere helpende handen en gezelligheid hadden als-het-ware 

onbedoeld vrijaf. De geuren en kleuren van de altijd zo lekkere uitziende spijzen is een groot 

gemis. Natuurlijk ook het altijd zo spectaculaire en strijdlustige volleybal Toernooi  hebben 

wij in 2020 moeten missen. Prijzen, wie wordt de Nummer 1 en wie krijgt de Poedel, blijven 

in de prijzenkast van de HTC, zoals ook de overige gevarieerde prijzen.  

Maar stijdbaar als de Harttrimclub leden zijn, bereiden zij zich alvast voor  om in het nieuwe 

jaar 2021 hun  talenten op peil te krijgen en te houden!   

         

  Dankwoord van Toos Penning aan Nico Wiese 

Lieve Nico, 
 

Ook ik wil toch nog even van de gelegenheid gebruik maken om iets tegen je te zeggen.  

Het klinkt misschien vreemd voor heel wat mensen in deze zaal, maar ik weet nog dat je lid 

werd van de HTC, dit is ondertussen al ruim 30 jaar geleden. Samen met Ben Bras kwam je al 

snel in groep 8 terecht. Twee heel verschillende types, Ben een vrachtwagenchauffeur, 

vrijbuiter en wilde bras en jij, serieus, een keurige zakenman en erg geordend. En toch konden 

jullie het heel goed vinden samen, en dat typeert jouw ook Nico, iedereen in zijn waarde laten. 

Misschien is dat juist ook wel de kracht van deze vereniging, iedereen in zijn waarde laten.  

 

In groep 8 kwamen jullie terecht bij een paar oude mannen: Gerrit de Graaf, Cor Harteveld  

(met zijn chrysanten), uiteraard Jantje Kraan en Joop Schoor, die morgen 97 wordt. Toen 

Joop, ook uit Zoetermeer, niet meer mocht of kon autorijden, heb jij je over hem ontfermt als 

zijn zoon. Je haalde hem op en bracht hem weer thuis, omdat hij zo graag zijn sportvrienden 

wilde zien. Zelfs toen hij door zijn dementie in een verzorgingstehuis terecht kwam.  



Ook dit typeert jou Nico, het geven om andere mensen, misschien denk je soms wel iets 

teveel aan anderen dan aan jezelf. 
 

Dit brengt mij dan ook bij mijn koninklijke onderscheiding, die jij, uiteraard met het bestuur, 

voor mij hebt geregeld. Je had in het geheim contact met Ruud, mijn kinderen en zelfs mijn 

toenmalig werkgever. Wat was ik verrast toen jullie allemaal in het stadhuis aanwezig waren.  

Het was dan ook zeer terecht dat jij een aantal jaren later zelf ook in het zonnetje werd gezet 

met een koninklijke onderscheiding. Wat waren wij, Ruud en ik, dankbaar dat wij daarbij 

aanwezig mochten zijn.  
 

Helaas hebben we ook mindere tijden meegemaakt, zoals het overlijden van vele clubgenoten. 

Maar ook jouw ziekte, waardoor je genoodzaakt was om even in het revalidatiecentrum in 

Den Haag te verblijven. Ruud en ik zijn daar nog bij je op bezoek geweest, en hebben toen 

heerlijk buiten zitten kletsen. En wat bleek later, daar kwam je weer een kennis van ons tegen, 

Cees Noordhuizen. Toeval bestaat niet of toch? 
 

In de afgelopen 30 jaar hebben we veel meegemaakt, en veel mooie gesprekken gevoerd, over 

je gezin, je kinderen en kleinkinderen. Maar ook over de aller daagse gebeurtenissen, waarbij 

je altijd een andermans mening respecteerde. Na het sporten nog even een glaasje wijn en af 

en toe een hapje zullen we gaan missen. Ik zal ook je mooie adviezen en gesprekken gaan we 

missen.  
 

Het is voor jou denk ik ook een hele moeilijke keuze geweest, maar zeer te begrijpen. Je gaat 

je sport carrière voorzetten in Zoetermeer. Wie weet komen we nog wel eens kijken of je daar 

vooruitgang hebt geboekt. Uiteraard met een flesje wijn en een hapje. 
 

Nico, we gaan je missen, maar zoals een bekende uitdrukking: “Gelukkig hebben we de foto’s 

nog”. Het gaat je goed.  
 

Veel liefs Toos, Ruud, Marissa en Tamira 

    Dank je Toos!!! 

 

Vandaag, zaterdag 31 oktober werd ik verrast met een bezoek van Toos met haar man Ruud. 

Zij brachten ons een mooi pakket met wijn, noten en kaas als dank voor de vele mooie jaren 

bij de HTC. Ik kleur niet snel, maar bloosde nu wel een beetje. Dat iemand in haar vrije tijd 

de reis naar Zoetermeer maakt om afscheid van iemand te nemen, getuigd van een goede en 

warme band. 
 

Dank je, Toos, voor al die mooie jaren samen en ook voor je speciale band met de HTC. 

Niets bleek je de afgelopen jaren teveel. Je bent altijd actief en hebt ook altijd tijd voor een 

praatje of wat troostende woorden. 

Klasse Toos! De HTC houdt van je (en ik ook een beetje)! 
 

Liefs, 

Nico Wiese 



   Even voorstellen….. 
 
Beste Leden van de Harttrimclub Delft en omstreken, 
 

Met in achtneming van het terugtreden van de heer Nico Wiese, (ex)secretaris Harttrimclub 

Delft e.o. (HTC)  ben ik, Peter Kloppers (71 jaar) gekozen tot secretaris HTC in de gehouden 

42ste Algemene Ledenvergadering van de Harttrimclub Delft e.o. op 19 oktober 2020. 
 

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, een dochter en een zoon. 
 

Ik ben 39 jaar in de grafische sector werkzaam geweest. Ik heb mij hoofdzakelijk bezig 

gehouden met de drukprocessen in de rotatiedrukkerij waar onder andere couranten; 

tijdschriften; allerhande verenigingsbladen en reclame drukwerk werden vervaardigd.  

Van de 39 jaar heb ik bij 2 grafische bedrijven gewerkt; 1972 tot 1980 bij Drukkerij Brouwer 

in Delft en van 1980 tot 2011 bij de Maassluise Courant in Maassluis.  
 

In mei 2011 ben ik met pensioen gegaan en vanaf die tijd ben ik verder gegaan met het 

professioneel bewerken en overzetten van filmmateriaal naar DVD en andere beelddragers. 

Het professionele videowerk ben ik begonnen in 1997 en deed ik naast mijn werkzaamheden 

in de media. Overigens doe ik nog steeds met veel plezier videotapes digitaal bewerken en het 

overzetten van smalfilms, super 8; dubbel 8; singel 8 en ook dia’s naar bijvoorbeeld DVD.  
 

Terloops in mijn contacten kom ik in aanraking met problemen van financiële- en medische 

aard die in de maatschappij voorkomen. Hierin ben ik mij gaan specialiseren en ben 

uiteindelijk het Beschermingsbewind (bewindvoerder) en het Mentorschap gaan uitoefenen. 

Heb je dan geen hobby’s ?: Jazeker, mijn hobby’s zijn onder andere de watersport het zeilen 

en motorboot varen, het kamperen in, voor ons gezin, zo mooie Frankrijk (Dordogne.) 
 

In 2016 ben ik in het Haga Ziekenhuis geopereerd aan mijn hart; een nieuwe hartklep en 3 

omleidingen. Via de hartrevalidatie ben ik in contact gekomen met de HTC  met name Ton 

van der Velden met zijn heerlijke koffie (en koekje) in de kantine voor- en na mijn zwemmen. 

Hij wees mij onder andere op het mooie werk van besturen binnen de Harttrimclub Delft e.o.;   
 

Ik ben bij de Harttrimclub gegaan. Zwemmen bij Barry en MTT-Fitness bij Ivette maakte mij 

enthousiast door de saamhorigheid van en met de leden. Nadat ik hoorde van Ton van der 

Velden en Piet Bezemer dat de Harttrimclub naarstig op zoek was naar vervanging van de 

huidige secretaris Nico Wiese, in verband met zijn uittreden, heb ik niet geaarzeld mij aan te 

melden. Als secretaris HTC hoop ik nog een lange tijd uw secretaris te mogen en kunnen zijn, 

en zie ik u graag zo snel mogelijk in het gebouw van Basalt of elders.  

 

Met vriendelijke groet,  

Peter Kloppers 



 

 

 

   Hartenkreetjes 
 

Leefstijl 
 

Een gezonde leefstijl, wat houdt dit nou precies in? Er is zoveel informatie, dat u wellicht 

door de bomen het bos niet meer ziet. Ook is de informatie vaak tegenstrijdig, waardoor het 

moeilijk is om te weten welke informatie nou wel of niet klopt. Natuurlijk weten we allemaal 

dat het goed is om te bewegen, om niet te roken, om alcohol met mate te nuttigen, maar hoe 

zit het nou precies met een gezonde leefstijl? Wij proberen u zo veel mogelijk de weg te 

wijzen op leefstijlgebied 

Voeding      

 

Natuurlijk heeft u bepaalde gewoonten op het gebied van voeding. Het is vaak moeilijk om 

deze te veranderen. Echter is er in veel gevallen nieuwe gewoontevorming nodig. Het gaat 

namelijk niet om een tijdelijk dieet, maar een structurele leefstijlverandering. Hoe lang die 

gewoontevorming duurt verschilt sterk per persoon. Gewoonten zijn vaak automatisch en dus 

grotendeels onbewust. Daarom is bewustwording heel belangrijk. Ook is het van belang om te 

begrijpen waarom deze verandering van toegevoegde waarde is. 

Probeer terug te gaan naar voeding uit de natuur. Ga eten zoals wij in de jaren ‘50 deden: eet 

zoveel mogelijk gevarieerde groenten en onbewerkte producten. Probeer bewerkt voedsel,  

geraffineerde suiker, geraffineerde koolhydraten en gefrituurd eten te vermijden. 

 

Beweging 
 

Beweeg zoveel als mogelijk. Dat hoeft geen intensieve sport te zijn, maar laat het afhankelijk 

zijn van uw mogelijkheden en profiteer van de gunstige effecten van alle vormen van 

lichamelijke activiteit, fitheid en regelmatig sporten. Beweging verbetert de gezondheid van 

hartpatiënten.   

 

Ontspanning, zingeving en het sociale leven 

Ontspanning is goed voor zowel jong als oud. Het is een belangrijk onderdeel van een 

gezonde leefstijl. Op oudere leeftijd is er meer dan voldoende tijd om veel en vaak te 

ontspannen. Dat kan op allerlei manieren. Denk maar aan fietsen en wandelen. Maar ook 

ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Of aan yoga en aan mindfulness. En 

desgewenst – en mits verantwoord – aan diverse sporten. Er is voor elk wat wils! 

Bron: www.hartpatientennederland.nl 



  Geef de pen door…...      

 

In 1996 startte hij met de opleiding voor verpleegkundige in het voormalige Holy ziekenhuis. 

Later volgde ook nog de specialisatie voor ic-verpleegkundige in het Reinier de 

Graafziekenhuis in Delft. Vlaardinger Rob de Graaf stond er lang mee aan het bed, maar 

besloot toch een andere richting uit te gaan. Wel in de zorg maar dan als trainer volgens de 

Lean Six Sigma methodiek: anderen leren hoe je problemen het beste kunt aanpakken en 

arbeidsprocessen beter kunt inrichten. En dan vooral gericht op het plaatsen van de patiënt op 

de eerste plaats. Want dat zorghart, dat bleef. 

 

Sinds maart dit jaar is Rob weer terug op de werkvloer. Eerst weer als IC-verpleegkundige en 

na korte tijd werd hij teammanager van de intensive care afdelingen in het Franciscus 

Gasthuis en Vlietland ziekenhuis. We spraken afgelopen zondag met hem over corona, crisis 

en zorg voor mensen. En hoe het daar nu is, in ‘Coronatijd’. 

 

,,Druk, eigenlijk meer dan druk. Dit hebben we nooit eerder zo meegemaakt’’, zo vertelt Rob. 

,,De meeste plekken voor mensen die besmet zijn met het Covid-19 virus bevinden zich in 

Franciscus Gasthuis, maar ook zijn er een aantal in het Franciscus Vlietland ziekenhuis in 

Schiedam. Ik ben vaker in Rotterdam aan het werk, waar we in ‘het Gasthuis’ alles proberen 

te concentreren. Ik begin mijn dag tussen half zeven en zeven uur ’s ochtends en die dag gaat 

aan één stuk door tot ik rond zes uur ’s avonds naar huis ga. En de hele dag gebeurt er van 

alles, er is niet ergens even een moment van rust. Je hebt met een heel grillig aanbod van 

Coronapatiënten te maken. Het ene moment heb je veel opnames en het andere moment 

minder, maar dat betekent dan niet dat het op dat moment rustiger is.’’ 
 

Alles en iedereen is nodig 
,,Alles en iedereen is nodig, meer dan het gebruikelijke aantal personeelsleden dat nodig is op 

de intensive care. Een IC-verpleegkundige had een caseload van twee patiënten voordat deze 

crisis begon. Daar ging alle aandacht en zorg naar uit van die collega. De situatie nu is zo 

totaal anders, waarbij er van alle kanten ondersteuning nodig is, veel extra handen aan het 

bed. Er zijn anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen van andere opleidingen en afdelingen, 

het is zo ongelooflijk druk met al die mensen. Als dan een aantal collega’s uitvallen omdat ze 

besmet raken dan is dat verschrikkelijk. Voor die collega zelf natuurlijk, maar ook voor de 

patiënten en de zorg hier vanwege die extra uitvallers. Gelukkig zijn er de laatste maanden 

niet meer besmettingen onder de medewerkers op de Intensive Care, maar het hakte er eerder 

wel in.’’ 
 

Had Rob achteraf niet liever op veilige afstand gebleven? Hij had zich als trainer misschien 

kunnen richten op andere sectoren en wachten tot deze ‘storm’ voorbij was? ,,Nee, helemaal 

niet’’, zo vervolgt Rob resoluut. ,,Toen die eerste golf kwam dit voorjaar heb ik direct mijn 

oude ziekenhuis gebeld, het Reinier de Graaf in Delft, om te kijken of ze me daar konden 

gebruiken. Het is iets anders gelopen, want iemand in mijn netwerk kreeg er ‘lucht van’ dat ik 

beschikbaar was. En die heeft de mensen in Franciscus Gasthuis getipt.  



Die namen kort daarna contact op en toen ging het snel. Ik liep eerst drie maanden mee als IC-

verpleegkundige. Het was niet heel lang geleden dat ik aan het bed stond in die functie  maar 

desondanks toch wel spannend: Zou ik het nog kunnen? Kennis en vaardigheden kwamen 

gelukkig al snel weer terug en eigenlijk verraste me dat best wel. Als verpleegkundige wilde 

ik altijd de zorg verbeteren maar ik liep ook vaak tegen bestuurlijke muren op. Als trainer 

begeleidde ik individuen en teams, onder meer om dit te doorbreken en als teammanager nu 

combineer ik dat in deze crisis; samen de best mogelijke zorg geven in deze crisis en dat dan 

managen. Ik heb altijd heel bewuste keuzes gemaakt en met de eerste coronagolf werd dat 

vuurtje ook weer aangewakkerd, het is ook zo’n mooi vakgebied. En mooi is ook weer het in 

contact zijn met de collega’s. Aan het begin van elke dienst probeer ik met iedereen contact te 

leggen, een praatje te maken over hoe het gaat. Hoe lastig dat soms ook is in alle hectiek. Het 

is echter wel het belangrijkste, die onderlinge verbondenheid en er samen voor gaan.’’ 

 

Meer patiënten dan bedden 
,,Het water staat ons nu tot de lippen, het aanbod is heel grillig en dan kan het vandaag of 

morgen zo zijn dat je teveel patiënten aangeboden krijgt. Een moment dat je eigenlijk niet wil 

meemaken, meer patiënten dan dat je aan beschikbare bedden hebt. Het probleem is vaak dat 

mensen van wie de medische toestand verergert in je eigen ziekenhuis moeilijk verplaatsbaar 

zijn, en het kan snel gaan. We proberen voor iedere situatie op voorhand al een noodplan te 

hebben, dat je dan bijvoorbeeld ook weet waar je met de patiënt naar toe kan. En als we dan 

als team de dag goed doorgekomen zijn dan mogen we daar best trots op zijn. Dat waren we 

ook aan eind van de eerste golf, toen de eerste patiënten van de intensive care afgingen.’’ 

 

,,Fysiek is het zwaar nu, als IC-verpleegkundige sta je de hele dag ‘aangekleed’ in 

beschermende kleding, en die doe je niet snel even uit en weer aan. Dat moet zorgvuldig en 

daar heb je gewoonweg vaak geen tijd voor, de zorg gaat door. Je moet daarbij ook al die 

collega’s aansturen. Het is niet gewoon even een korte tijd hard doorlopen, nee, je loopt een 

marathon en de finishlijn is nog niet in zicht. De ongelooflijke hoeveelheid mensen die je er 

alleen al ziet, nodig om de boel te kunnen draaien. Afgelopen week kwamen ze vanuit de 

media om hier een reportage over te maken en zouden we een stukje gaan filmen, maar het 

liep anders. Ik moest stoppen en patiënten op gaan vangen, er was gewoon nergens anders tijd 

en aandacht voor. 

 

Dit voelt veel zwaarder dan de eerste golf 
We hopen zó erg dat dit snel voorbij gaat, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen 

Corona-moe zijn, en dat zijn wij ook. We zagen tegen de tweede golf op want we waren nog 

niet goed bijgekomen van die eerste golf, van die vermoeidheid. Dit voelt dan ook een stuk 

zwaarder dan de eerste golf, en het wordt ook steeds moeilijker om ook de reguliere zorg aan 

te houden. Te zorgen dat ook dat zoveel mogelijk door kan gaan. 

 

In de eerste golf werden we wat meer zichtbaar en merkbaar gesteund, vaak op een ontzettend 

hartverwarmende manier. Mensen boden hulp aan, brachten kadootjes of chocola en kinderen 

kwamen met tekeningen en knuffels.  Dat lijkt er nu wat minder te zijn, maar we doen het niet 

voor de cadeaus hoor! Willen we dit echter met elkaar nog goed volhouden dan zou het fijn 

zijn om nog meer te voelen dat de mensen achter ons staan. We willen niet gezien worden als 

de boeman, en in een enkel geval lijkt het daar soms wel op. Laten we het samen doen en nog 

belangrijker: laten mensen proberen zoveel mogelijk te zorgen dat ze niet besmet raken. Dan 

gaat het hier ook steeds beter.’’ 



   BOWL 

 

 

Het kortstondig ziekteverzuim is een euvel dat vandaag de dag nogal wat ongemak oplevert in 

de bedrijven. Geen wonder dat een werkgever zich wel eens wrevelig opstelt als een van zijn 

medewerkers zich met een zekere regelmaat een dag absent meldt wegens ziekte.  

Wat mankeerde je nu weer?, vroeg hij ontstemd. Ja, wat zal ik zeggen. Gisteren liep mijn 

temperatuur onrustbarend op. De thermometer steeg en steeg. Ik was bang dat hij uit elkaar 

zou springen. Nou en wat dan nog, hield zijn chef aan. Wat kost zo’n ding nou helemaal? Als 

hij uit elkaar klapt, koop je toch gewoon een nieuwe. 

Een kuiken vroeg aan de kloek: ”waar ben ik vandaan gekomen”. Uit een ei, zei de hen naar 

waarheid. Maar hoe ben ik dan in het ei gekomen? Dat vertel ik je later wel eens. Ga nu maar 

spelen, zei de kip, die nog van de oude stempel was. 

 

Je hebt borrelglazen en borrelglazen. Iemand kreeg ergens een jonge in een minuscuul glaasje. 

Hoe maken ze die glazen eigenlijk, vroeg hij. Wel, die worden geblazen, zei zijn gastheer. 

Nou, zei de ander, dan is het maar jammer dat de man die dit glas geblazen heeft, geen 

langere adem had. 

Wat een numismaat is, weet bijna iedereen. Het is een munt en penningkundige. Zo iemand 

beschikt veelal over een kostbare verzameling. Toch werkt het soms deprimerend. Een 

numismaat toonde ons een gouden tientje dat geslagen was in het zelfde jaar, waarin hij het 

levenslicht aanschouwde: 1913. Het zag er nog als nieuw uit. Dit in tegenstelling tot de man 

zelf. Dat moet hem toch te denken geven. 

 

Het leven wordt vandaag de dag veelal beheerst door psychiaters. Ging je vroeger met je 

problemen naar de dominee of de pastoor, die je dan gratis voor niets uit de geestelijke brand 

hielp, tegenwoordig moet de psychiater er aan te pas komen, die zich daar behoorlijk voor laat 

betalen. Terecht, want die man moet ook zorgen dat er brood op de plank komt en laten we 

eerlijk zijn, als je ergens voor moet betalen helpt het altijd beter dan wanneer het gratis is. 

Doordat de zielenknijpers voortdurend bezig zijn met de sores van hun medemens, verliezen 

ze gaandeweg de kijk op hun eigen psychische toestand. Zo hoorden we onlangs aan de bar de 

ene psychiater tot de andere zeggen. Zo Jan, met jou gaat het goed, hoe gaat het met mij? 

Op de markt prijst een kwakzalver een z.g. levenselixer aan, waarmee je maar liefst 

tweehonderd jaar zou kunnen worden. Een omstander vroeg aan de helper, die de flesjes 

uitdeelde onder het publiek. Is dat nou echt waar? Kan je hiermee tweehonderd worden? Weet 

ik niet, antwoordde de man, ik ben pas honderdtien. 

 

José Valkenburg-van der Lee 

     



   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 jonge vrouw bij de dokter in 2020-november 

 

Een jonge, 31-jarige vrouw komt in september j.l. op de polikliniek cardiologie.  

Zij is verwezen door de neuroloog i.v.m. acuut visusverlies aan één oog met als werkdiagnose 

TIA. Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke afsluiting van een bloedvat 

veroorzaakt door een bloedprop. De vraag van de neuroloog is of er een cardiale oorzaak is 

van een bloedprop. 

 

Het verhaal bij de neuroloog is als volgt:  

Patiënte zat in de auto toen zij plots niets meer zag met haar rechteroog. Heeft ogen een voor 

een afgedekt en zicht met rechteroog was helemaal zwart. Na enkele minuten leek het alsof zij 

door een soort verrekijker keek waarbij het binnenste beeld wel scherp was en langzaam trok 

beeld helemaal open. Totale episode duurde enkele minuten. Ze is bekend met oogmigraine, 

dan altijd een verplaatsend sliertje in het beeld maar herkent de huidige episode helemaal niet 

van oogmigraine. 

 

Bij aanvullend neurologisch onderzoek met onder andere een CT van de hersenen worden 

geen afwijkingen gevonden behoudens een minimaal verhoogd LDL cholesterol in de 

bloedwaardes; vandaar de verwijzing naar de cardioloog met als vraagstelling cardiale 

embolie bron (CEB?). 

 

De patiënte komt dus bij mij op de poli en gezien de vraagstelling zijn standaard een ECG, 

holter (24-uurs ECG) en een hart-echo voorafgaand aan het polibezoek verricht.  

 

Alle cardiologisch aanvullende onderzoeken tonen geen afwijkingen; d.w.z. het ECG toont 

een normaal ritme en normale geleidingstijden; bij het echo wordt een normale functie van de 

beide hartkamers gezien zonder hartklepgebreken en het 24-uurs ECG toont geen 

hartritmestoornissen die een verklaring kunnen zijn van een cardiale embolie bron.  

 

 



 

Echter gezien de jonge leeftijd van deze patiënte hoort een hartecho met contrast tot de 

standaard onderzoeken. Hierbij wordt via een infuus een contrastvloeistof ingespoten die in de 

rechterboezem van het hart aankomt en vandaar naar de longen wordt gepompt. Echter bij een 

atrium septum defect (ASD, een aangeboren hartafwijking, met een gaatje in het tussenschot 

van de boezems van het hart) of een patent foramen ovale (PFO, een defect in de wand tussen 

de rechter en linkerboezem waarbij er in vergelijking met een ASD, echter geen sprake van 

een gat maar van een tunnelvormige verbinding tussen de linker en rechterkant) kan bloed van 

de rechterboezem naar de linkerboezem oversteken.  

 

Bij een ASD of PFO kan dus ook een bloedpropje (embolie) oversteken van de rechterboezen 

door het gat of de tunnel naar de linkerboezem en vandaar in het hoofd terecht komen. Dan is 

er sprake van een cardiale embolie bron. 

 

Om het risico in te schatten voor een recidief TIA bij een PFO/ASD bestaat de Risk of 

Paradoxical Embolism (RoPE) Score. Deze score is een model voor het voorspellen van het 

risico op het ontstaan van een TIA bij een PFO. Een afkappunt van >7 punten is een 

voorspeller van een hoge recidiefkans en zijn derhalve kandidaten voor adjuvante behandeling 

middels het sluiten van de PFO/ASD. Mijn patiënte had een score van 7 (mn bepaald door de 

jonge leeftijd) en wordt behandeld met bloedplaatjesremmers ter preventie van trombo-

embolieën en wordt poliklinisch vervolgt. Een sluiting van hete defect is vooralsnog niet 

noodzakelijk. 

 

 

Blijf gezond met gepaste afstand, 

 

Dr. SHJ Monnink, cardioloog RdGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Hebt u dat nou ook …?  

 

 
 

 

Vanaf het begin van de corona (ca. maart 2020) ligt het sporten stil. Zelfs bij de hoera -

stemming in de zomermaanden, omdat het leek op een “bijna” overwinning op het virus, kon 

er niet worden gesport. 

 

Nu las ik ergens dat gedacht wordt aan januari om weer te gaan sporten.  

Persoonlijk geloof ik dat niet, want de daling van het aantal besmettingen gaat volgens andere 

deskundigen te langzaam. Maar het bestuur moet natuurlijk rekening houden met een 

mogelijk start. 

 

Op dat moment komt de vraag via de groepsvertegenwoordigers of wij aan willen geven of 

we bereid zijn om in “halve” groepen te gaan sporten op de avond (7 tot 10) tegen een ander 

tarief. 

 

Als ik eerlijk ben, ik weet absoluut niet of ik dit in 2021 ga doen. Het hangt af van de 

huiselijke omstandigheden, mijn eigen gezondheid en nog wat zaken waaronder kleedkamers 

en douchen. 

 

Ik hoop u het vervolg in de voorjaarseditie te melden. 

 

MO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iets over de Harttrimclub Delft en omstreken  
   
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: INGB  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:................................... 

 

tel. : ……………………      

 

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 - 2600AA – Delft   

E-mail:  ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl & 

penningmeester@harttrimclubdelft.nl  

  



                                                                                    

 


