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VAN DE VOORZITTER……
Inmiddels, beste clubleden, is dit het 50ste stukje
wat ik schrijf in ons verenigingsblad. Oké, en is
dat dan zo bijzonder? Nou nee, denk ik maar…
het betekent wel dat ik hiermee mijn 12½-jarig
jubileum als voorzitter, Nico als secretaris en Ron
als 2e secretaris-ledenadministrateur vier. Hoewel
we dit wat mij betreft maar stilletjes voorbij
moeten laten gaan. We hebben tenslotte toch op
de Jaarvergadering de door Toos voorgelezen brief
(van Bert Melkert) mogen aanhoren, waaruit
toch voor ons als bestuur een zeer groot compliment te horen is. Evengoed wil ik hier toch wel Nico en Ron feliciteren met
hun jubileum en de wens uitspreken dat we dit werk nog lang en in goede
gezondheid mogen doen.
Dat in het leven niet altijd alles gaat zoals gewenst blijkt ook uit het feit dat
onze nieuwe vice-voorzitter Ronald Westdorp een lichte herseninfarct heeft
gehad en bij nader onderzoek ook wat hartproblemen zijn ontdekt. Ronald
heeft daardoor twee operaties ondergaan en is nu herstellende. Wij wensen
hem dan ook vanaf deze plaats van harte beterschap toe.
Verder verheugen wij ons erop dat het ledenaantal weer stijgende is.
Mogelijk ook door de reclame op de monitoren in de wachtkamer van de
afdeling Cardiologie van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Hopende dat dit
verder gaat en dat daardoor onze vereniging weer echt ‘gezond’ wordt. En
laten we eerlijk zijn… we zijn toch de gezelligste vereniging in Delft e.o.
Dat onze vakantieperiode voor sommigen te lang is, lijkt voor de penningmeester weer een voordeeltje. Want laten we wel zijn, de afgelopen weken
met deze hoge temperaturen hadden we het sporten moeten afzeggen maar
de lasten gaan dan wel gewoon door.
Ja, en dan gaan we weer van start voor de tweede helft van 2018. Na een
voor veel leden warme vakantie verlangen we weer lekker te kunnen sporten
in een aangename temperatuur.
Wim Borsboom
HARTTRIMCLUB DELFT
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VAN DE REDACTIE
Bij het verzamelen van de onderdelen van dit Herfstnummer
werd ik erg blij van een mail van onze ledenadministrateur. Ron meldde een aantal nieuwe leden
die het aantal afzeggingen met vier
overtrof. En omdat de laatste tijd
het aantal leden langzaam daalde,
is dit een vrolijk geluid voor het
bestuur. Eindelijk lijken onze inspanningen beloond te worden.
Ook van de inzending van de vaste rubriek van MO kreeg ik een lach om
mijn mond. Maarten schrijft meer en meer als een Carmiggelt: Gewone verhaaltjes met een bijzondere kwinkslag. En als u zich mocht afvragen: Is die
MO in het echt nou ook zo? Ja, dat moet ik beamen en ik zal dat met een
kleine anekdote uitleggen.
Toen ik laatst aan Maarten vroeg hoe het met zijn gezondheid was, schreef
hij terug:
“Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Als optimistische oudere geef je
altijd het antwoord: goed. Als pessimist meestal: slecht. Om eerlijk te zijn
lijden mijn vrouw en ik aan PHPD. Dit is een afkorting van Pijntje Hier
en Pijntje Daar. Voor de rest gaat alles gewoon door. We worden natuurlijk
ouder, maar dat willen we ook………….”
Over gezondheid gesproken: onze vice-voorzitter in
spé – u las het al in het voorwoord van de voorzitter – is net aangetreden en nu al in de lappenmand. Dat heeft natuurlijk geen verband met
elkaar. Ronald heeft het wel zo gepland dat hij
ziek is geworden tijdens de vakantie van de HTC.
Hopelijk is hij weer bij ons terug als we weer in de
zaal en het zwembad zijn. Wordt snel beter Ronald!
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Ik was blij dat ik dit jaar weer op onze BBQ mocht zijn. Vorig jaar verbleef
ik nog intern en onvrijwillig bij Sophia Revalidatie. Er is in een jaar tijd
gelukkig weer veel verbeterd. Genoten heb ik met jullie samen van alle
lekkere hapjes en drankjes en het prachtige weer, waardoor we een groot
deel van de avond buiten konden doorbrengen. Een gezellige boel is het
ieder jaar, waarbij je weer even dieper in gesprek kan gaan met degenen
die een leuk of soms lastig of verdrietig jaar achter de rug hebben. Op de
wekelijkse sportavond komt zo’n gesprek niet altijd goed op gang en tijdens
de BBQ is daar meer tijd voor. Fijn om zo’n hechte HTC-familie te hebben.
De redactie heeft z’n best weer gedaan om een mooi nummer in elkaar te
knutselen. Ik hoop dat u het leuk vindt 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 nieuwe editie van de rubriek ‘Geef de
pen door ..’
… een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’
… de tweede aflevering van de nieuwe
rubriek ‘komt een man/vrouw bij de
dokter’
… en tenslotte een aantal grappige verhaaltjes in
de rubriek “Bowl”;
Als u ergens op wilt reageren of – nog leuker – een eigen rapportage wilt
plaatsen, schroom niet en stuur het in (secretaris@harttrimclubdelft.nl of
Postbus 44, 2600 AA te Delft of even afgeven op de donderdag).
U weet het: Alle kopij is van harte welkom. Uiteindelijk is het ons blad
en wordt het alleen maar leuker als veel mensen daar een eigen inbreng in
hebben!
Nico Wiese
HARTTRIMCLUB DELFT
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VAN DE BESTUURSTAFEL……..
Vakantie´s
Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:
25 oktober 2018

Herfstvakantie

Nieuwe leden

Bedankt als lid

Dhr. A.W. de Bruin
Mevr. A. Caparos
Mevr. G.C.G. de Clerq
Mevr. B.T. Hertog
Mevr. M. den Hertog
Mevr. D.I.M. Mollenvanger-Van der Broek
Dhr. L.P. Mooijman
Dhr. J. Olivier
Dhr. R.J.C. van Ooster
Mevr. L.G. Seip
Dhr. H. Westerhof

Dhr. R. van der Blink
Mevr. I.M. Boerlage-Kramers
Dhr. H.A. de Koning
Dhr. C.W. de Ruiter
Dhr. A. Schipper
Dhr. T. Snijder
Dhr. R. Tuijll
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Opzeggen lidmaatschap
Natuurlijk hopen wij dat u met ons een langdurige verbintenis aangaat,
maar soms is er een goede reden zoals ziekte ouderdom of iets anders om het
lidmaatschap op te zeggen.
Doet u dit dan bij voorkeur per email aan: ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl.
Opzeggingen die op een andere plek terechtkomen kunnen tot verwarring
leiden en vertragend werken. Bij opzeggen moet u overigens altijd zelf de
contributie stopzetten door uw automatische afschrijving te laten vervallen
in uw bankpakket op uw computer of door contact op te nemen met uw
eigen bank.

Fitness bij de HTC
Er wordt op dinsdag (van 10-11
uur) en op woensdag (van 10-11 uur en van
11-12 uur) aan fitness gedaan. Ondersteuning
vindt plaats door deskundig personeel.
Hoewel er nu geen lege plaatsen zijn, kunt u
zich wel op de wachtlijst laten zetten.
Als u dat wilt neem dan even contact op met
Ron Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl) en/of laat u informeren over de
mogelijkheden.

HARTTRIMCLUB DELFT
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HARTENKREETJES
Hoogleraar waarschuwt: ‘Meer ziektes en aandoeningen door
ontstoken tandvlees’
De helft van de Nederlanders heeft wel eens
last van zijn tandvlees. Bij een op de tien
Nederlanders is dat zelfs ernstig. Wat veel
mensen niet weten, is dat ontstoken tandvlees
andere ziektes en aandoeningen kan veroorzaken of verergeren. Daarom
moet de behandeling worden vergoed door de zorgverzekering, zegt hoogleraar tandheelkunde Frank Abbas.
“Op het moment dat je ontstoken tandvlees hebt en daar niets aan doet,
gaat het dieper zitten. Dat kan leiden tot een chronische ontsteking, parodontitis. Dat is in de eerste plaats slecht en gevaarlijk voor je gebit. Je kan
er tanden en kiezen door kwijtraken. Maar het is ook slecht voor je algehele
gezondheid”, waarschuwt Abbas, die werkt in het UMC in Groningen.
Ophopen van tandplak
Hij doet zijn oproep vandaag op de Europese Gum Health Day. Op die dag
wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van het verwaarlozen van het
tandvlees.
Bij niet goed tandenpoetsen of niet goed schoonmaken tussen de tanden
met behulp van flosdraad, tandenstokers of ragertjes, kan tandplak zich
ophopen in de ruimtes tussen tand en tandvlees. Dat zorgt voor chronische
ontsteking van het tandvlees.
Diabetes en hart- en vaatziekten
“Bij bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten spelen ontstekingen in
het lichaam een belangrijke rol. Als je ernstig ontstoken tandvlees hebt, dan
kunnen die bacteriën in je bloedbaan terechtkomen. Die komen dan in het
hart- en vaatstelsel. Bij een zwakke plek in een bloedbaan kunnen die bacteriën zich nestelen en dat kan zorgen voor bloedingen. Ook zien we bijvoorbeeld bij hersenabcessen wel eens bacteriën die afkomstig zijn uit de mond.”
10

Maar dat is niet het enige probleem van parodontitis. Doordat het lichaam
merkt dat er een ontsteking is in het lichaam, produceert de lever ontstekingsstoffen om het probleem aan te pakken. Die stoffen zorgen ook voor
negatieve bijwerkingen op andere plekken in het lichaam.
Honderden miljoenen besparen
“Sommige ziekten verergeren dan. Zo is de behandeling van mensen met
diabetes lastig in te stellen. Als het tandvlees is behandeld is de suikerziekte
beter te behandelen en kan de medicatie meestal omlaag.”
Abbas haalt Amerikaanse onderzoeken aan die aantonen dat behandeling
van de ontstekingen in de mond leiden tot betere behandelresultaten van
diabetes en minder complicaties. “Diabetes leidt tot allemaal andere problemen, zoals oog- en vaatproblemen. Het zorgt voor aantasting van de kwaliteit van leven. Door de behandeling van parodontitis is het de diabetes
beter aan te pakken en worden die klachten minder. Dat bespaart in de VS
honderden miljoenen dollars. Moet je voorstellen wat dat ook in Nederland
kan opleveren. Medisch specialisten zouden ook meer alert moeten zijn om
parodontitis op te laten sporen “
Kosten behandeling mondhygiënist
Niet alleen slechte mondhygiëne kan parodontitis veroorzaak. Ook veel vet
eten of weinig vitaminerijk voedsel. Ook roken maakt de kans op ernstige
tandvleesontstekingen groter.
Het gunstige is dat het ontstoken tandvlees goed is te behandelen. Een
mondhygiënist kan het tandsteen en tandplak verwijderen. Dat zorgt voor
het verdwijnen van de ontsteking. Die behandeling kost enkele tientjes en
kan bij ernstigere gevallen oplopen tot honderden euro’s. Bij ernstige parodontitis is operatief ingrijpen soms nodig. Dat kan wel twee- tot drieduizend
euro kosten.
Abbas wil dat de behandeling van parodontitis wordt
vergoed in de basisverzekering. Met een relatief eenvoudige behandeling zijn hogere kosten te voorkomen.
“We zien dit als een medische behandeling. Daarom zou
het vergoed moeten worden.”
Bron: RTLNieuws
HARTTRIMCLUB DELFT
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Artsen AMC plaatsen voor het eerst ooit gemotoriseerde
hartklepprotheses
Het is artsen voor het eerst gelukt
om een gemotoriseerde hartklepprothese te plaatsen. Een paar
oudere patiënten in het Academisch
Medisch Centrum (AMC) met een
ernstig vernauwde aortaklep kregen
deze gemotoriseerde prothese
geplaatst. Dit is een wereldwijde
primeur. De behandeling vond niet
plaats onder volledige narcose, wat betekent dat ze tijdens de operatie bij
bewustzijn waren. Dat meldt de Telegraaf.
Voor de patiënten was deze nieuwe prothese levensreddend, of in ieder geval
levensverlengend. Onbehandeld zouden ze binnen twee jaar komen te overlijden. Een kwart heeft een gemiddelde levensverwachting van vijf jaar. Nu
de patiënten versterkt zijn met een gemotoriseerde hartklep, gaat het weer
goed. Een openhartoperatie, een gangbare operatie als het gaat om vernauwing van en rondom de aorta, was voor deze patienten geen optie.
De nieuwe prothese is niet alleen gemotoriseerd, maar zelf ontvouwend.
Daardoor kregen de artsen het apparaat gemakkelijk op de juiste plek. “Een
stabiele en nauwkeurige plaatsing is mogelijk dankzij het gemotoriseerde
implantatiesysteem. De procedure is daarmee een stuk eenvoudiger voor de
cardioloog en prettiger voor de patiënt”, legt interventiecardioloog Jan Baan
uit.
Daarbij moet in veel gevallen bij verkalking van de aortaklep naar de leeftijd
gekeken worden. Normaal gesproken zouden de patiënten die nu geopereerd
zijn, afgewezen worden omdat een openhartoperatie te risicovol zou zijn.
Met de nieuwe methode zijn tachtigers niet meer te oud om te behandelen.
Bron: Nationale zorggids
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Niet meer zout nodig bij zweten
Met het stijgen van de temperatuur,
zweet u wellicht wat meer. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft u
daarom niet extra zout te eten.
Met uw zweet verliest u inderdaad wat
zout. Maar zoveel is dat niet. Als u
gewoon eet en drinkt, dan heeft u geen
extra zout nodig.
Bovendien krijgen we dagelijks al veel meer zout binnen dan we werkelijk
nodig hebben. Gemiddeld krijgt een Nederland 9 gram zout per dag binnen
terwijl 6 gram aanbevolen is.
En sommige mensen met hartklachten hebben zelfs het advies gekregen nog
minder zout te gebruiken. Wel is het belangrijk om de hoeveelheid vocht die
u verliest met zweten in uw lichaam weer aan te vullen.
Bron: Hartpatienten.nl

Virtuele verpleegkundige blijkt handige hulp voor
hartpatiënten
Meer ziekenhuiszorg thuis, met
hulp van nieuwe technieken. Dat
doel stelden huisartsen, specialisten en verpleegkundigen zich
onlangs in een nieuw medisch
akkoord. In Maastricht hebben
ze die toekomst nu een gezicht
gegeven met een virtuele verpleegkundige: Molly.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Ze ziet eruit als een verpleegkundige, praat (weliswaar een beetje houterig)
als een verpleegkundige, maar ze is een slimme ‘bot’. Deze virtuele zorgverlener leert patiënten met hartfalen thuis hoe ze hun eigen gezondheid kunnen
monitoren en verbeteren, zodat ze alleen naar het ziekenhuis hoeven als dat
echt nodig is.
Molly legt uit, beantwoordt vragen, en instrueert patiënten, bijvoorbeeld
over hoe ze hun bloeddruk moeten meten. Ze waarschuwt ook als patiënten
contact moeten opnemen met een specialist.
‘Domme dame’
“Een Amerikaans bedrijf kwam met Molly aan, maar ze was toen nog een
domme dame, leeg”, zegt de projectleidster Josiane Boyne van Maastricht
University Medical Centre (MUMC). “Wij hebben haar slim gemaakt met
allerlei medische informatie rond hartfalen, zoals we die al gebruikten in ons
medisch gevalideerde computerprogramma Hartfalencoach.” Molly mocht
daarna drie maanden stagelopen in de praktijk.
De virtuele verpleegkundige draait op een online systeem, waarmee patiënten zichzelf kunnen controleren op symptomen van hartfalen. Dat systeem is
zelflerend en past zich qua aanbod aan op de gezondheid van de patiënt. Bij
het uitblijven van symptomen van hartfalen, gaat de frequentie van controle
bijvoorbeeld omlaag.
De eerste proefperiode met Molly wijst nu uit dat patiënten goed op haar
reageren en het prettig vinden met een ‘virtuele verpleegkundige’ te werken.
Dat is dan ook de grote winst van Molly, concluderen Boyne en collega-professor Hans-Peter Brunner-La Rocca.
Het is niet enkel de informatie die ze geeft - die kan ook via een website of
een app worden aangeboden - maar patiënten zijn meer gemotiveerd om die
informatie te gebruiken als dat door ‘iemand’ wordt aangeboden, met wie ze
ook kunnen communiceren.
Digitaal toegerust
Steeds meer ziekenhuizen bieden begeleidende zorg thuis met hulp
van techniek, zoals apps. Molly is de eerste versie waarbij dit ‘telemonitoren’ gebeurt met hulp van een zogenoemde nurse -avatar. Uit verschillende onderzoeken blijkt telemonitoring effectief: het leidt tot minder ziekenhuisopnames en dus lagere kosten.
14

Daarnaast zijn patiënten positief, omdat zij minder vaak heen en weer
hoeven naar het ziekenhuis.
Maar kunnen ook oudere patiënten wel overweg met een avatar? Voor een
deel blijkt dat inderdaad lastig, met name als zich problemen voordoen
rondom de bluetooth-verbinding, zeggen de onderzoekers. De acceptatie lag
in de testfase hoger onder jongere gebruikers dan onder de oudere mensen.
Een ander punt is de privacybescherming. Volgens de onderzoekers is die
zorg onterecht: “Molly is van een Amerikaans bedrijf, maar de data komen
daar niet binnen. Die komen binnen bij een bedrijf waar het ziekenhuis een
samenwerkingscontract mee heeft. De data staan dus op een gecertificeerde
Nederlandse server.” Als het gaat om aansprakelijkheid, is Boyne helder: de
patiënt staat onder behandeling van het ziekenhuis, dus het ziekenhuis is
verantwoordelijk.
Make-over
Op dit moment staat Molly in de kinderschoenen. Na de succesvolle pilot
gaat ze nu even de ‘garage’ in om nog slimmer en interactiever te worden,
zodat alle patiënten met haar aan de slag kunnen.
Volgens professor Brunner-La Rocca, de drijvende kracht achter het project,
is Molly een eerste blik op de zorg van de toekomst: “Uiteindelijk is het doel
van een virtuele zorgverlener met kunstmatige intelligentie dat patiënten
een groot deel van de zorg, inclusief het uitschrijven van een recept voor
medicatie, helemaal zelf gaan doen. Hier zijn we op dit ogenblik volop mee
bezig.”
Na haar make-over zal Molly deze zomer
terugkeren bij patiënten thuis en onderworpen worden aan meer tests en onderzoeken.
Bron: UMC Utrecht

HARTTRIMCLUB DELFT
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GEEF DE PEN DOOR …….
Annie Delsman van groep 2 heeft deze keer de pen opgepakt. Eigenlijk zou
de zwemploeg (groep 1) aan de beurt zijn, maar deze is ondertussen zo klein
geworden dat er niemand bereid of in staat was een artikel in te leveren. De
bijdrage van Annie vind u hieronder. Volgende keer is groep 3 aan de beurt.

Vorstelijk wandelen langs parken, beken, bossen en paleizen.
Op mijn verjaardag werd ik verrast met een
boekje met bovenstaand titel.
Inmiddels heb ik twee wandelingen gelopen.
Een in de stad Leeuwarden en de andere in
het Oranjewoud.
De eerste wandeling was in Leeuwarden en
8 kilometer lang. Het ging over Marijke Meu
periode 1688-1765. Marijke Meu, in het
Nederlands ‘tante Marijke’ was de koosnaam
van de Friezen voor hun geliefde Maria
Louise van Hessen-Kessel. Behalve sympathiek was ze ook de oermoeder van alle Oranjes die vanaf 1747 in het zadel
hebben gezeten. Haar zoon vertrok in dat jaar naar Den Haag, omdat het
Hollandse huis van Oranje na de kinderloze dood van stadhouder Willem
III was uitgestorven. De Friese tak nam het roer in Den Haag over.
Tijdens de wandeling door het centrum van Leeuwarden zie je tussen al het
stedenschoon dat deze stad toch al te bieden heeft veel Oranjesporen zoals
het Stadhouderlijk Hof en de Princessehof.
Leeuwarden is de Europese Culturele hoofdstad van 2018.
Wandeling twee ging door het Oranjewoud 14 kilometer lang. Ik heb hem
ingekort tot 10. Het landgoed van 3 boerderijen en een groot buitenverblijf is door de kleindochter van Willem van Oranje (Albertine Agnes van
Nassau 1636-1696) gekocht in 1676. Ze bouwde een paleis met eromheen
bos, lanen, singels en tuinen in de barokke, Franse stijl. Zij gaf het de naam
Oranjewoud. Het gebied heeft onmiskenbaar nog steeds een koninklijke
16

uitstraling. Ook het museum Belvedère geopend door Koningin Beatrix
in 2004 is de moeite waard. Landhuis Prinsenhof gebouwd in 1906 en de
Overtuin liggen aansluitend aan het Oranjewoud.
Al met al is dit een historisch uitje.
Een aanrader!
Annie Delsman (groep 2)

HEBT U DAT NOU OOK …?
Romantiek
Zoals u mogelijk weet, wonen mijn vrouw en ik in een vierkant gebouw
met aan de randen ca. 100 woningen gebouwd rond een grote hal. In deze
hal bevinden zich toegangen tot 2 huisartsen, enkele fysiotherapeuten, een
pedicure, een kapperszaak en een koffiekamer. Met recht tegenover ons een
AH, een drogist, een apotheek, een bloemenzaak, een slager, een frietzaak
en een fietsenwinkel.
In de koffiekamer komen (behalve in ’t weekend) ca 20 personen vrijwel
dagelijks koffie of thee drinken en een praatje maken. Ook ouderen uit de
buurt hebben ontdekt dat het gezellig koffie drinken is. Als ze dan in de
gaten krijgen welke activiteiten er plaatsvinden, komen ze graag meedoen
met klaverjassen, koersbal, sjoelen, handwerken, schilderen, bridgen, bingo,
enz. Ook gaan ze wel mee met een dagje uit met de bus.
Hoewel het voornamelijk ouderen zijn, werken sommige nieuwkomers nog.
Die kunnen uiteraard met de dagactiviteiten niet meedoen.
Je denkt nu misschien dat er geen romantiek is. Daar moet je niet te zeker
van zijn. Zo verraste ik een man ver in de tachtig met een ietsje jongere
vrouw in een innige omhelzing in de fietsenkelder, waar ik mijn fiets wilde
stallen. Een man van bijna negentig heeft een vriendin in een nabijgelegen grote stad die de ene week samen in de grote stad wonen en de andere
week in zijn huis verblijven. Zij willen op korte termijn dicht bij elkaar gaan
wonen omdat het heen en weer gereis wat moeilijker wordt.
U begrijpt dat ik hier niet weg wil, al was het maar omdat de winkels dicht
bij zijn….
MO
HARTTRIMCLUB DELFT
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KOMT EEN MAN/VROUW BIJ DE DOKTER …..
Beste lezer / lezeres van het kwartaalblad van de harttrimclub (HTC) Delft.
Mijn naam is Stefan Monnink, sinds 2008 verbonden aan het Reinier de
Graaf Gasthuis als maatschapscardioloog met specialisatie devices (pacemakers en implanteerbare defibrillatoren). Geboren in Enschede en opgeleid
in Groningen. Specialisatie in Nieuwegein. Tevens medisch adviseur van
uw HTC.
Vanaf het Zomernummer 2018 zal ieder kwartaal een Blog verschijnen in
het kwartaalblad met als titel: Komt een man / vrouw bij de Dokter …. . Ik
wens u veel leesplezier.

Komt een vrouw bij de Dokter (2018-augustus)
Het is een rustige avond als op de eerste harthulp (EHH) een man van 49
jaar wordt binnen gebracht met de hoofdklacht: “pijn op de borst”. Eigenlijk
waren de klachten al de vorige avond begonnen, het voelde als pijn/druk op
de borst, in rust, met uitstraling naar de nek en linker arm. In de loop van de
avond zakten de klachten af, is normaal gaan slapen en in de ochtend na het
opstaan was hij klachtenvrij. Echter vanmiddag tijdens het vissen opnieuw
dezelfde klachten, maar nu ook benauwd gevoel op de borst, niet vastzittend
aan de ademhaling of tussen de schouderbladen. Daarbij ook klam gevoel en
wat zweterig. Hij heeft toen 112 gebeld en is vervoerd door de ambulance
naar de EHH van het RdGG. De ambulance heeft een ECG gemaakt en
hem nitrospray onder de tong gegeven waarop de klachten afnamen.
Bij binnenkomst zie ik een obese man (140 kg; lengte 1,90m), nu klachtenvrij. Wel hoofdpijn na de nitrospray (een bekende bijwerking). De bloeddruk
is hoog (181/117 mmHg) en de hartslag is 71/minuut en regulair. Het ECG
toont een hartslag van 66, regelmatig, met een normale geleiding van de
elektrische signalen. Wel zijn er repolarisatiestoornissen in de laterale afleidingen van het ECG die kunnen passen bij hypertensie of bij een vernauwing in de kransslagader. De man heeft de volgende risico factoren op het
vroegtijdig ontwikkelen van atherosclerose: hypertensie, hypercholesterolemie, adipositas, familiaire voorkomen van hartvaatziekten voor de leeftijd
van 60 jaar (zijn vader kreeg op 43 jarige leeftijd een hartinfarct) en roken.
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Hij gebruikt op dit moment geen medicatie.
Het eerste bloedonderzoek laat een high-sensitive troponine waarde zien
van 80 (dit is 6x boven de upper limit van deze bepaling). Zijn LDL cholesterol waarde is 3.34 (dit is boven de referentiewaarde).
Dus hoewel het ECG zou kunnen passen bij de hoge bloeddruk, is er, gezien
de bloeduitslagen, mogelijk ook sprake van een acuut coronair syndroom
c.q. dreigend hartinfarct. Om verdere uitbreiding van het infarct te voorkomen wordt gestart met dubbele bloedplaatjes remming, een cholesterol
verlager, medicijnen tegen hoge bloeddruk en verlaging van de hartslag om
de hartspier te beschermen.
Even wat achtergrondinformatie:
Jaarlijks melden zich in Nederland op de afdelingen spoedeisende hulp
ongeveer 200.000 mensen met ‘pijn op de borst’. Slechts bij 20 procent is
sprake van een (dreigend) hartinfarct dat direct moet worden behandeld.
Het onderscheid tussen wel of geen (dreigend) hartinfarct blijft lastig te
maken. Daarom worden veel patiënten opgenomen voor aanvullend diagnostisch onderzoek, zoals een CT-scan of een kransslagaderonderzoek. Maar
meer diagnostiek is niet per se veiliger voor de patiënt, gezien het risico op
complicaties. Patiënten met een zeer laag risico herkennen, kan daarom
over-diagnostiek en -behandeling voorkomen.
Met behulp van de HEART-score kan ik de risicopatiënt met een (dreigend)
hartinfarct gerichter opsporen. Bij de HEART-score wordt aan 5 onderdelen
(type klachten, ECG, leeftijd, risicofactoren en troponine) een cijfer van 0
tot en met 2 gegeven; de scores worden vervolgens opgeteld. ‘Nul punten
betekent een laag risico, een score van tien is foute boel. Zowel de standaardzorg als de HEART-score hebben een foutmarge van 1 tot 2 procent;
‘Je kunt niet bij iedereen altijd voor honderd procent het risico op een hartinfarct uitsluiten.’
Bijgaand de grafiek van de HEART score (van 0 tot 10) uitgezet tegen de
kans op het krijgen van een cardiaal event binnen 6 weken.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Mijn patiënt heeft uiteindelijk een HEART score van 8 met een risico op
van 50-65% op het krijgen van een event!
Het vervolg zal zijn om, buiten de medicamenteuze behandeling, een diagnostische hartkatheterisatie te verrichten, om de lokalisatie van een eventuele vernauwing in de kransslagader te bepalen.
Dr. Stefan Monnink
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BOWL

Bertus Aafjes heeft ooit een voetreis naar Rome gemaakt. Dat is een heel
eind, dat kunnen we u verzekeren, want wij legden dezelfde afstand af in een
touringcar. Nu is de eerste methode ongetwijfeld vermoeiend, maar je kunt
wel zelf je tempo bepalen en komen we er vandaag niet dan morgen of over
zes maanden. Bij een busreis ligt dat anders. Je laat je verleiden door de aanlokkelijke aanbieding van een ‘Negendaagse busreis naar Rome, Florence
en Riva ‘ voor een redelijke prijs, maar je realiseert je niet, dat je van die
novene zes dagen in een touringcar moet doorbrengen en wel zo’n 12 uren
per dag. Nou dat geven we u te doen. Op het laatst weet je niet meer hoe je
zitten moet. Nu zeggen ze weliswaar dat je van een zittend leven dik wordt,
maar we kunnen u verzekeren dat je er van afvalt. Zelf zijn we twee kilo
lichter terug gekeerd, dan heen gegaan. En dat is een gunstig aspect, want
we waren te zwaar. Het kan natuurlijk ook zijn, dat de porties in de hotels
aan de krappe kant waren. Na zes dagen macaroni en spaghetti spraken we
al een aardig mondje Italiaans, alleen de Italianen verstonden ons nog niet,
maar daar was het verblijf te kort voor.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Het was warm daar in Rome en komend uit de lage mate landen zijn we er
lekker opgedroogd. Niet dat de Italianen blij zijn met hun droge zomer. Die
smaken naar een mals buitje. Vanuit de bus zagen we uitgestrekte velden,
bruingeel geschroeid door de gloeiende zon. De weergoden zijn trouwens
het laatste jaar toch al niet gunstig gestemd voor het schiereiland, dat als
een grote laars met een extra hoge hak ligt uitgespreid in de zee met Sicilië
als een lekke voetbal bij de aftrap. In de afgelopen winter heeft het er streng
gevroren en dát is al in eeuwen niet gebeurd. Het gevolg is dat hele olijfboomgaarden de geest hebben gegeven. De vele dode bomen geven daar
een droevig beeld van. Voor de olijventelers een ware ramp, maar gelukkig is
daar de EEG die kan bijspringen.
Overigens zijn Italianen nogal gemoedelijk in het accepteren van situaties. Ze leven een stuk gemakkelijker dan wij Noorderlingen. Eerst doen en
dan denken, schijnt het advies te zijn als we onze gids door Rome mogen
geloven. In het verkeer blijven ze doorrijden totdat het niet verder gaat en
dan zien ze wel. De verkeersvoorschriften zijn er erg streng, maar niemand
houdt zich er aan. Als de agent op de hoek goed gemutst is, maakt hij zich
er ook niet druk over. Bij een avondtour door de stad loodste onze gids de
bus rustig door straten in het centrum, die officieel voor het verkeer waren
afgesloten en inderdaad zonder moeilijkheden. Dat moet je bij ons eens
proberen.
Jantje pas jij maar even op mijn fiets, hoorden we een vader zeggen, voordat
hij de slagerswinkel binnenstapte. Nee, zei het ventje, want dan krijg ik geen
stukje worst. Een uitgekookt knaapje.
Nu de frauduleuze koffiejuffrouwen de laan zijn uitgestuurd, krijgen de ambtenaren van het departement van justitie een aanzienlijk sterker bakkie. Of
dat zo blijft, staat te bezien, want er zijn al klachten gehoord dat ze de slaap
niet meer kunnen vatten. Ja, zo is het altijd wat.
Waren we verleden week bij de kapper, vroeg hij: Hoe wilt u het hebben?.
Maak er maar een net hoofd van antwoorden wij badinerend. Nou zei de
barbier bedenkelijk, dat wordt een hele klus. Hoe moeten we dat nou weer
opvatten. Goed, zullen we maar denken.
Jova
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Iets over de Htc Delft e.o.
De Harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een
hart- of vaatziekte, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij
het sociaal contact zeker niet onbelangrijk is, Het lidmaatschap staat open
voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog
toestemming verleent. Deze vereniging, die statutair geen winst mag maken,
is opgericht op 30 november 1977.
Op vele manieren proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat
er financieel geen belemmering is voor de leden. Zo bestaat het bestuur
alsmede de materiaalcommissie uit onbezoldigde vrijwilligers en wordt
gebruik gemaakt van subsidies en giften. U kunt ons op 2 manieren helpen
de contributie betaalbaar te houden:
 Als donateur van de vereniging Harttrimclub Delft en omstreken met
minimaal € 25,00 per jaar. U ontvangt dan het blad Vida en dit blad 4
maal per jaar.
 Met een eenmalige gift op onze bankrekening nummer NL87 INGB 065
93 38 300 t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o. te Delft.
Hieronder treft u een invulformulier voor donateurs
AANMELDEN ALS DONATEUR
De ondergetekende,
naam
:...................................................................................................
adres
:...................................................................................................
postcode :............................ woonplaats :.....................................................
telefoon :...................................................................................................
meldt zich hierbij aan als donateur van de “Harttrimclub Delft en omstreken” en verbindt zich met ingang van ..... tot een jaarlijkse bijdrage van € .....
(de minimum bijdrage - vanwege administratiekosten - is gesteld op € 25,00)
datum.......................................
handtekening.........................................
Bon ingevuld opsturen naar Harttrimclub Delft en omstreken
Postbus 44 - 2600 AA Delft
harttrimclub delft	
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