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Van de voorzitter……
Zo, we zijn weer aangekomen bij het
“Herfstnummer” van ons clubblad. De tijd gaat
snel. Ik zit tijdens het tikken van dit stukje terug
te denken aan het begin van onze vakantie. Een
week lang regen, ja en niet zo’n klein beetje ook,
het leek wel een zondvloed. Als ik drijvers onder
onze caravan had gemaakt zou ik zo de camping in
het rond kunnen varen. Gekheid hoor, maar het
was wel heel veel.
Ook nu komt de regen met bakken uit de hemel, terwijl ik bedenk wat ik zal
schrijven. Overigens is het met onze vakantie wel goed gekomen hoor want
na een week regen hebben we drie weken dagelijks een temperatuur van
zo’n 34 tot 36°C in Zuid-Frankrijk gehad. Dus eigenlijk had ik net zo goed
thuis kunnen blijven want hier was het ook flink warm.
Maar ja, genoten hebben we wel degelijk.
Over genieten gesproken… Hoe vond u de BBQ? Geweldig was die toch.
De schare vrijwilligers onder de bezielende leiding van Toos voor het
binnen- en Ron voor het buitengebeuren was geweldig en het werd mede
daardoor weer een geweldig succes.
Alle mensen die hier aan de voorbereiding hebben gewerkt nogmaals mijn
hartelijke dank.
De deelnemers, overigens weer een paar leden meer dan vorig jaar, ook mijn
dank want tenslotte maakten jullie de gezellige sfeer van de BBQ.
Als er suggesties zijn voor dit evenement of een andere activiteit voor nog
meer gezelligheid dan horen wij dat als bestuur graag van u.
Gezien de vakantieperiode gebeurde er niet zoveel behalve dat onze vicevoorzitter, Ronald Westdorp, onze grote pechvogel is. Hij moest onlangs een
darmoperatie ondergaan.
Alles is gelukkig goed verlopen en hij is nu aan het opknappen van deze
toch wel forse ingreep.
Vanaf deze plaats wens ik Ronald een voorspoedig herstel toe.
harttrimclub delft	
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Ja, en dan gaan we er na deze vakantieperiode weer eens flink tegenaan, om
spieren en ledematen weer soepel te maken. Ik wens u allen een gezonde en
sportieve tweede helft van 2019 toe.
Wim Borsboom

Van de redactie
Als u dit leest is de zomer alweer voorbij. Het is altijd weer
een rare gewaarwording dat je een stukje schrijft
in de zomer (tijdens de tweede hittegolf)
en daarbij moet uitgaan dat de lezer
de tekst pas in een volgend seizoen
onder ogen komt!
Gerard Cox zong het lied: “Het is
weer voorbij die mooie zomer”, en zo is het. We zijn – als het goed is – weer
druk aan het bewegen, hetgeen na zo’n lange vakantieperiode van 6 weken
voor velen weer hard nodig, ja zelfs noodzakelijk is.
Zo’n zomervakantie is voor ons allemaal een periode van even bijkomen en
lekker luieren, maar ook vaak stevig mopperen over het weer omdat het
voor velen van ons boven de 25 graden niet meer fijn aanvoelt. Verlangen
naar de zomer is daarom vaak anders als het beleven ervan. Het neigt
daarbij naar een verlangen naar een volgend seizoen, al zien we dan weer op
tegen de regen en de kou. Het is niet gauw goed, maar als Nederlander moet
je wel klagen over het weer; dat hoort erbij.
Soms wordt een mens trouwens een beetje warm van binnen als er iets
gebeurt dat je niet had verwacht. Het aanleveren van artikelen voor dit
tijdschrift gaat vaak enigszins moeizaam. De rubriek “Geef de pen door
…” wordt sinds een tijdje aangeleverd door een lid van een groep die aan
de beurt is. Deze keer was dat groep 5 en er was nog niets aangeleverd.
Dus begin je midden in de vakantie vol goede moed met het aanschrijven van de leden van groep 5 om te zien of iemand een verhaal heeft.
6

Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet in de veronderstelling was dat er onmiddellijk een artikel zou worden opgestuurd. Dat er binnen een week toch een
bericht in mijn mailbox binnenkwam met een leuk en enthousiast verhaal
deed mij daarom goed. Van dit soort verrassingen wordt een mens blij.
Waar ik overigens niet blij van wordt, is de tijd die ik tegenwoordig moet
besteden om de technische staat van onze sportaccommodatie op orde te
krijgen/houden. Al vele maanden probeer ik de TD van Basalt te bewegen
iets aan de douches bij het zwembad te doen. Vele douches werken niet of
stoppen er mee als je het water opnieuw wilt laten stromen. Jammer dat het
zoveel moeite kost om de apparatuur te laten doen wat het moet doen!
De redactie heeft z’n best weer gedaan om met de bijdrage van een
aantal mensen een mooi Herfstnummer in elkaar te zetten. Ik hoop dat
u het met plezier leest en dank de medewerkers voor hun bijdragen. U
kunt het volgende lezen:
… een voorwoord van de voorzitter;
… een aantal HTC nieuwtjes;
… een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;
… een verhaal in de editie van de rubriek: ‘Geef de pen door ..’;
… een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’;
… een aflevering van de rubriek ‘komt een man/vrouw bij de dokter’;
… en tenslotte een aantal grappige verhaaltjes in de rubriek “Bowl”.
Als u ergens op wilt reageren of – nog leuker – een eigen rapportage wilt
plaatsen, schroom niet en stuur het in (secretaris@harttrimclubdelft.nl of
Postbus 44, 2600 AA te Delft of even afgeven op de donderdag).
U weet het: Alle kopij is van harte welkom. Uiteindelijk is het ons blad
en wordt het alleen maar leuker als veel mensen daar een eigen inbreng in
hebben!
Nico Wiese
harttrimclub delft	
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Van de bestuurstafel……
Vakantie´s

Hoewel eerder was vastgelegd dat er tijdens de herfstvakantie niet zou
worden gesport heeft het bestuur later besloten dit niet door te laten gaan
omdat er in het voorjaar een keer niet kon worden gesport vanwege te
weinig sportinstructeurs i.v.m. ziekte.
Dus: Op donderdag 24 oktober 2019 wordt er gewoon gesport!

Nieuwe leden

Bedankt als lid

Mevr. J.M. Brandwijk
Dhr. P. Nieuwenhuis
Dhr. J.M. van Rebargen
Dhr. C.J. Vis

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.
8

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.

Wat een feest(maal)!
Het is ondertussen een goede traditie het verenigingsjaar af te sluiten met
een Barbecue.

harttrimclub delft	
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Volop vlees en mooie salades en
andere lekkernijen werden ons voor
geschoteld door een team onder
leiding van Ron en Toos.
Het was smikkelen en smullen,
zouden Ed en Willem Bever zeggen.

Een goede afsluiting van een mooi
sportjaar. Wederom waren velen van
jullie aanwezig. Ook deze keer waren
er weer ca. 100 inschrijvingen voor
deze lekkere en gezellige BBQ.
En voor degenen die het hebben
gemist: Volgend jaar, de laatste donderdagavond voor de vakantie is er
weer een nieuwe kans!
10

Hartenkreetjes
Nieuwe richtlijnen voor het meten van de functie
van bloedvaten

Fysioloog Dick Thijssen heeft met internationale collega’s een nieuwe richtlijn voor het meten van de bloedvatfunctie gepubliceerd in het European
Heart Journal. De richtlijn moet de kwaliteit van het onderzoek verbeteren en bijdragen aan een nog betere inschatting van het risico op hart- en
vaatziekten.
Goede bloedvaten zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Functioneren
de bloedvaten minder goed, dan wordt de kans groter op het ontstaan
van hart- en vaatziekten. Een door artsen en onderzoekers vaak gebruikte
techniek om de functie van de bloedvaten te meten is de flow-gemedieerde dilatatie. Deze techniek meet de verwijding van het bloedvat bij een
plotselinge toename van de bloedtoevoer. Dick Thijssen, fysioloog aan het
Radboud Umc, heeft nu met enkele internationale collega’s, een nieuwe
richtlijn voor het meten van de flow-gemedieerde dilatatie gepubliceerd in
het tijdschrift European Heart Journal.
harttrimclub delft	
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Beter vergelijkbaar, meer betrouwbaar
Thijssen: “Om bruikbare informatie te leveren, moet deze meting altijd op
dezelfde wijze worden uitgevoerd en dat gebeurt nog lang niet altijd. Willen
we de resultaten van deze meting met elkaar kunnen vergelijken en de
betrouwbaarheid vergroten, dan is het volgen van een eenduidige, heldere,
door iedereen geaccepteerde richtlijn van groot belang. Bovendien was een
update van de meting ook gewenst vanwege diverse technologische ontwikkelingen die de meting de afgelopen jaren flink hebben verbeterd.”
Inschatting risico’s
Het strikt volgen van deze richtlijnen zal de kwaliteit van het onderzoek
naar hart- en vaatziekten verbeteren, maar ook bijdragen aan een betere
inschatting van het risico’s voor het optreden van hart- en vaatziekten.
Bron: Radboudumc

Spoedeisende hulp voor 99,8% Nederlanders op tijd
bereikbaar

99,8% van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten per ambulance naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis
worden gebracht. Dit percentage is gelijk aan vorig jaar. Dat blijkt uit een
bereikbaarheidsanalyse van spoedeisende hulp van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.
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Uit de analyse blijkt dat er op de peildatum (maart 2019) in Nederland in
totaal 87 Spoedeisende hulpposten (SEH ) zijn. Hiervan zijn 83 locaties 24
uur per dag geopend en vier alleen overdag en in de avond, maar niet ’s
nachts. Ten opzichte van april 2018 (peilmoment vorige analyse) heeft ons
land twee SEH’s minder en één SEH is van 24/7-uurs naar dag/avond openstelling gegaan.
Ruim 33 duizend mensen zijn langer dan drie kwartier onderweg om bij een
SEH-post te komen. Deze mensen wonen bijna allemaal op de Nederlandse
Waddeneilanden, maar ook in Baarle-Nassau, Steenwijk, Sluis en Sudwest
Friesland.
Bron: RIVM

Weinig actie tegen dure zorg ziekenhuizen
Geld is er genoeg beschikbaar, maar ziekenhuizen en zorgverzekeraars
maken nauwelijks gebruik van die pot met geld om iets te doen aan de dure
ziekenhuiszorg. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een
rapport.

Die pot met geld is goed gevuld: de overheid trok over de periode 2019 tot
en met 2022 een slordige 425 miljoen euro uit, zodat de zorg voor veel patiënten dichter bij huis kan worden georganiseerd.
harttrimclub delft	
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Mogelijkheden te over. Zo zijn er mogelijkheden om de communicatie tussen
arts en patiënt op afstand te laten verlopen via een beeldscherm. Daarover
zijn weliswaar contracten gesloten, maar voor een verwaarloosbaar bedrag:
slechts anderhalf miljoen euro. Daarmee sla je geen deuk in een pakje boter.
De NZa spreekt van tegenvallers, en wil opheldering van ziekenhuizen en
zorgverzekeraars. De NZa gaat de vinger aan de pols houden. Wil immers
de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven, dan moet er behoorlijk in de
kosten gesneden worden. Daarom moet de dure zorg anders georganiseerd
worden. Helaas zien ziekenhuizen en zorgverzekeraars zelf daarvan blijkbaar
de urgentie niet in…
Bron: Hartpatiënten Nederland

Openhartoperatie straks niet meer nodig?
Openhartoperaties zijn
straks wellicht niet
meer nodig. Dat komt
door een uitvinding van
de 78-jarige voormalige neurochirurg professor Cees Tulleken,
die zijn verhaal doet in
de Telegraaf. Hij vond
een nieuwe manier
voor bypass-opereren
uit. Die methode is
“minimaal invasief”, zoals dat zo mooi heet. Dat betekent dat de patiënt
geen ingrijpende operatie hoeft te ondergaan.
De chirurg maakt kleine gaatjes in het lijf zoals bij een kijkoperatie. Dat
betekent dat de borstkas niet hoeft te worden opengemaakt. En dat scheelt
een spreekwoordelijke slok op een borrel.
14

Tulleken weet zich gesteund door het Universitair Medisch Centrum
Utrecht (UMCU) en het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein bij het ontwikkelen van de nieuwe methode. Het bypass-onderzoek van AMT Medical
kan rekenen op financiële steun van onder meer de gemeente en de provincie Utrecht.
Bij de nieuwe methode wordt de bypass niet op de bloedvaten van het hart
vastgehecht. In plaats daarvan worden knijpertjes gebruikt. De bypass wordt
dus niet gehecht, maar bij het hart met permanente knijpertjes vastgeklikt,
beschrijft de krant de nieuwe methode. ”Geheel anders dan bij de ruim
9000 conventionele bypassoperaties per jaar in Nederlandse ziekenhuizen
(en overal elders in de wereld), wordt bij de nieuwe methode eerst de vaatomleiding aangelegd, voordat een laserkatheter de open verbinding naar de
kransslagader maakt en de bloedstroom door de omleiding op gang komt.
Het hart hoeft er niet voor te worden gestopt”, schrijft Telegraafredacteur
René Steenhorst.
Voor de hechtloze bypass wordt de linker interne Arteria Mammaria (Lima)
gebruikt. Er ontstaan minder complicaties, en het herstel duurt niet een
jaar, doch slechts enkele weken, aldus Tulleken in de krant van wakker
Nederland.
De bypass van Tulleken wordt op twaalf plaatsen in de wereld al ruim tien
jaar toegepast in de hersenchirurgie. Via deze minimaal invasieve methode
wordt een ballonvormige uitstulping in een hersenslagader behandeld. Zo’n
aneurysma in de hersenen is levensbedreigend.
Tulleken onderzoekt intussen de ontwikkeling van kunstmatige bloedvaten.
Dan hoeven niet langer bloedvaten uit borstkas of been van de patiënt te
worden gebruikt. „Want het verwijderen van een geschikte ader uit het been
is toch ook weer een ingreep, die dat been uiteindelijk beschadigt en het
vaatstelsel erin verandert”, zegt Tulleken in de Telegraaf. „Het kweken van
een kunstvat zal ervoor kunnen zorgen dat het leggen van een bypass straks
nog patiëntvriendelijker wordt.”
Bron: Hartpatiënten Nederland
harttrimclub delft	
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Al 1.500 Buurt-AED’s in Nederland

Al 1.500 buurten in Nederland hebben gezamenlijk een AED aangeschaft. De 1.500e Buurt-AED werd deze week in Houten geïnstalleerd.
Daar hebben 34 bewoners binnen 8 weken samen geld ingezameld voor de
aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator).
De AED kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die
schok moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan
een AED iemands leven redden. De meeste hartstilstanden komen voor in
woonwijken, maar daar is vaak geen AED. Daarom raadt de Hartstichting
iedereen aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die
ook ‘s nachts bereikbaar is, want bij een hartstilstand telt iedere seconde.
100% hartveilig
Dat de 1.500ste Buurt-AED in Houten is geïnstalleerd is geen toeval. Veilig
Houten Buurtpreventie heeft sinds april al tweeëntwintig acties opgestart
in deze gemeente. Dit bewonersinitiatief heeft zich als doel gesteld om de
gemeente Houten 100% hartveilig te maken.
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“Onze vijfendertig buurtpreventiegroepen zetten zich in om Houten veilig te
houden. Hartveiligheid is hier een belangrijk onderdeel van. Na een inventarisatie bleek dat er slechts vier AED’s dag en nacht bereikbaar zijn. Dat is
veel te weinig voor een gemeente met vijftigduizend inwoners”, aldus Jeroen
Balk, initiatiefnemer van Veilig Houten Buurtpreventie. “Toen hebben
we een plattegrond van Houten erbij gepakt en zijn we 6-minutenzones
gaan tekenen. Vervolgens hebben we samen inzamelingsacties opgestart.
Binnen vier maanden zijn negentien van de tweeëntwintig acties succesvol
afgerond. De laatste drie AED’s kunnen we aanschaffen met behulp van de
gemeente. Daarnaast hebben lokale ondernemers ook nog eens in totaal vijf
AED’s gesponsord.”
6-Minutenzone
Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door
een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis.
Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op
overleving.
De Hartstichting zet zich er al jaren voor in om van heel Nederland één
6-Minutenzone te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand
binnen de cruciale zes minuten worden gereanimeerd. De beschikbaarheid
van een AED zorgt ervoor dat méér mensen overleven. Jaarlijks worden nu
al 2.500 levens gered.
Start zelf een inzamelingsactie via BuurtAED.nl
Buurt-AED geeft iedereen in Nederland de kans om eenvoudig een AED
aan te schaffen. In 30 dagen zamel je samen met je buren geld in voor een
AED. Op BuurtAED.nl vind je handige tips om het geld in te zamelen en
krijg je een unieke bijdrage. Zo komen overal voldoende AED’s te hangen
die dag en nacht bereikbaar zijn en worden meer levens gered. Buurt-AED
is een initiatief van de Hartstichting en Philips.
Bron: Gezondheidsplein.nl
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Geef de pen door …….
Aangewakkerd door Bert Melkert van groep 4 in het zomernummer van
2016 is deze rubriek weer een nieuw leven begonnen. Nadat (bijna) alle
groepen een artikel hebben geschreven is de cirkel rond en gaan we verder
met een bijdrage uit groep 5.
In december 2012 voldeed ik aan een van de toelatingseisen om lid te
worden van de HTC: een hartinfarct. Naast deze wat mindere voorwaarde
ben ik best wel sociaal en gezegend met een gezonde dosis humor wat goed
van pas komt bij de HTC en met name bij mijn groep 5.
Als geboren en getogen Delvenaar ben ik opgegroeid in een gezin van 5
kinderen in de Cellebroerstraat. Een heerlijk oud straatje waar ik een prachtige jeugd heb gehad, er woonden veel gezinnen met meer dan, de tegenwoordig standaard, 2 kinderen. Er was dus altijd wel iemand buiten om mee
op straat te spelen. De lagere school was vlakbij aan het eind van de straat
aan de Verwersdijk naast de Flora bioscoop. Het gebouw was een combinatie
van een lagere school met een Mulo (later de Sint Anthonius Mavo) ineen.
De Flora bioscoop daar woonden mijn vriendje Tom. Elke week was dat dus
gratis naar de film en voor de wat ouderen onder u kan ik vertellen dat dat
nog gewoon reguliere films waren. De ‘natuurfilms’ kwamen pas later toen
Tom en zijn familie waren verhuisd.
Zoals op de foto hiernaast te zien is werden de panden tegenover de woonhuizen niet goed onderhouden. De gemeente had dan ook het plan om de
boel te slopen. De leegstaande panden werden voor ons echter een prachtige speelgelegenheid.
Een van de panden aan de Dertienhuizen grensde met de tuin aan de
Cellebroerstraat, afgescheiden door een omheining. Het pand was al een
tijdje onbewoond en als iemand wat grofvuil had werd het over die omheining gekieperd. Totdat het betreffende huis werd verhuurd en die nieuwe
eigenaar dus een volle tuin cadeau kreeg, waarop hij besloot een container
te huren om de boel in kwijt te kunnen. De container werd aan het eind van
de middag tegen de omheining gezet door de bekende oranje vrachtauto van
18

Zegwaard. De lege container was binnen
een mum van tijd weer vol met alle troep
die de bewoners van de straat nog even
kwijt wilde. De volgende ochtend zat de
nieuwe bewoner dus met een volle tuin
EN container in zijn maag.
Na mijn lagereschooltijd kon ik dus ook
weer op mijn gemak naar de Mavo aan het
eind van de straat lopen. Ook hier heb ik
een mooie tijd gehad en na 4 jaar ging ik
verder naar de Hugo Grotius Havo aan
de Mijnbouwstraat. Zonder in details te
treden kan ik zeggen dat ik hier een zo mogelijk nog mooiere tijd heb gehad.
Omdat ik eigenlijk geen idee had wat ik wilde worden heb ik nog een tijdje
een HBO opleiding als analist gedaan, totdat ik een vacature zag bij de
Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat aan de Kanaalweg. Daar werd ik
aangenomen als cartograaf/fotogrammeter. Aardrijkskunde en landkaarten
hadden altijd al mijn aandacht dus voor mij een perfecte match.
Na twee jaar als cartograaf te hebben gewerkt werd ik opgeleid tot
fotogrammeter.
Fotogrammetrie houdt zich voornamelijk bezig met het maken van kaarten
uit stereo luchtfoto’s (3D) die met speciale meetcamera’s worden gemaakt
en speciale apparatuur wordt uitgewerkt.

Een analoog uitwerkstation
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Met behulp van de 3D luchtfoto’s maken we kaarten van het hele RWS
areaal, de rijkswegen kanalen en rivieren het zogenaamde Digitaal
Topografisch Bestand (DTB).
Het DTB bevat zeer gedetailleerde plaatsbeschrijvingen (schaal 1:1000) van
ongeveer 450 verschillende soorten objecten bij rijkswegen en rijks vaarwegen. In het bestand is ook hoogte-informatie te vinden van alle objecten en
van het maaiveld (hoogte grondoppervlak).
Het DTB wordt onder andere gebruikt voor:
• dagelijks beheer en onderhoud van (vaar)wegen
• aanleggen en aanpassen van (vaar)wegen
• berekenen van hoeveelheden (bijvoorbeeld de hoeveelheid verf voor
belijning)
• opstellen van meerjarenbegrotingen
• vastleggen en controle van vergunningen
• stromings- en afvoermodellering van water in de rivieren
Mijn eerste baantje is nog steeds mijn huidige baan en inmiddels werk ik
al bijna 41 jaar bij Rijkswaterstaat in verschillende functies maar nog altijd
betrokken bij het DTB.
Op een van mijn dienstreizen naar Zweden voor een samenwerking met
de Zweedse variant van RWS kwam ik in contact met Robert Brook, een
Zweed met een Engelse vader en een Zweedse moeder.
Vanaf het eerste moment hadden we goed contact en een prima samenwerking en nadat hij vertrok bij de ‘Zweedse RWS’ bleven we contact houden.
We hadden veel gemeen, onder andere kinderen in dezelfde leeftijd. Een
bezoek aan Zweden bleef dan ook niet lang uit.
Het gezin Brook woont op een boerderij in Österfärnebo in midden Zweden
waar ze sinds een paar jaar een geitenboerderij zijn begonnen.
Ondertussen hebben we een flink aantal keren Zweden bezocht en steevast
gaan we uiteraard even bij hen langs. Een aantal jaar geleden gingen ze zelf
op vakantie en vroegen ze ons om op het huis te passen. Een aanbod wat we
uiteraard graag aannamen.
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Inmiddels zit ik al ruim 7 jaar in groep 5 van de HTC, uiteraard een hele
leuke en gevarieerde groep. We kunnen het goed met elkaar vinden en gaan
dan ook met elkaar uit eten of maken een vaartochtje door het Westland.
Ondanks de wat hogere leeftijd van enkele groepsleden hoop ik dat we nog
lang in deze samenstelling door kunnen gaan!
Peter van der Kraaij
Groep 5

Hebt u dat nou ook …?
Toiletbezoek
Nog napuffend van de warme zomer wordt er alweer een stukje gevraagd
voor het herfstnummer, U weet wel: de tijd van veel regen, mist, harde wind
of kou. Eigenlijk moet je blij zijn dat ons grondwater weer wordt aangevuld,
maar ik ben met heel andere zaken bezig,
Bijvoorbeeld het testen van
een slimme WC, waar in de
bril sensoren zitten, evenals
in de toiletpot. “Het doel is
wat je met ons toilet kunt
meten en hoe je dat in de
toekomst kunt koppelen
aan de gezondheid van de
gebruiker”. Vermeld wordt
nog dat de (Rabo) bank
meteen enthousiast was. Die combinatie maakt me een beetje achterdochtig. Je zult in de (verre) toekomst een hypotheek aangevraagd hebben en
naar aanleiding van een toiletbezoek aldaar geen hypotheek krijgen. Als u
denkt dat ik het verzin, zie het AD van 14 augustus 2019.
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 man bij de Dokter 2019-augustus
“En weer gaat een tevreden klant naar huis”. Zo had ik dit verhaal ook
kunnen noemen. Deze patiënt kwam ik afgelopen week op de verpleegafdeling cardiologie tegen toen ik visite aan het lopen was. Hij herkende mij ook
direct en vertelde dat het sinds de dag ervoor enorm goed ging. Wat was er
gebeurd?
Ik neem u mee naar het jaar 2018; het moment waarop ik deze patiënt
leerde kennen op mijn polikliniek. Hij was verwezen door de reumatoloog
i.v.m. een nieuw gehoord hartruis. Hij meldde dat hij met name bij inspanning snel kortademig was. De jaarlijkse controle van de bloeddruk bij de
huisarts bleek prima te zijn. Hij had geen verhaal van klassieke angina
pectoris; ook geen aanwijzingen van hartfalen.
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Bij lichamelijk onderzoek vond ik inderdaad een nette bloeddruk (145/80
mmHg) en hoorde ik een hartruis: zowel een uitdrijvingsgeruis als een
lekgeruis. Bij aanvullend lichamelijk onderzoek verder geen afwijkende
bevindingen.
Het ECG toonde een rustig sinusritme van 63/min met een lichte geleidingsvertraging zonder aanwijzingen voor ischemie.
Bij aanvullend laboratoriumonderzoek geen betekenisvolle afwijkingen.
Het echocardiogram toonde een goede pompfunctie van zowel de linker als
rechter hartkamer. De mitralisklep lekte een klein beetje o.b.v. het doorbuigen van de klep bij het samenknijpen van de linker hartkamer.
Om zicht te hebben of hoge bloeddruk nog een rol speelde in het doorbuigen van de klep volgde een 24-uurs bloeddrukmeting welke een fraai bloeddrukpatroon liet zien (gemiddeld 131/72 mmHg en een nachtelijke dip van
17%).
Omdat patiënt zijn klachten blijft houden wordt een myocard perfusie
scan afgesproken om ischemie als oorzaak van de klachten uit te sluiten.
Ondertussen wordt aan de longarts gevraagd of de klachten ook van de
longen afkomstig kunnen zijn. Deze belt dat de klachten verder toenemen
en de oorzaak niet vanuit de longen kan worden verklaard. Patiënt wordt
opgenomen om een hartkatheterisatie te verrichten en de scan af te zeggen.
Bij de katheterisatie worden geen vernauwingen gevonden die de klachten
kunnen verklaren.

harttrimclub delft	
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Er wordt opnieuw een hartecho gemaakt waarop een toename van de mitralisklep lekkage te zien is. Daardoor loopt de bloeddruk in de longen op
en dit kan de klachten goed verklaren. Patiënt wordt hieraan geopereerd
(mitralisklep vervanging met een biologische prothese middels een minimaal
invasieve VATS = Video Assisted Thoracoscopic Surgery).
Na de operatie knapt patiënt echter niet goed op; blijft kortademig en er is
een toename in de geleidingsstoornissen. De conditie gaat verder achteruit, loopafstand wordt korter, duizelig, hoofdpijn en ondanks het staken van
remmende medicatie treed geen verbetering op.
Er wordt gestart met hartrevalidatie om de conditie verder te verbeteren. Bij
een hernieuwde inspanningstest haalt patiënt 55% van de norm; met name
de hartslag loopt niet goed op (van 73->93 slagen per minuut).
De waarschijnlijkheidsdiagnose is nu dat de patiënt chronotroop incompetent is (het niet laten oplopen van de hartslag bij inspanning) zonder dat de
patiënt een andere reden heeft om zijn klachten te verklaren.
Aan de patiënt wordt voorgesteld om tijdelijk te worden opgenomen om
een “doggy pacemaker” te krijgen. Dit is een pacemaker die eerder gebruikt
is maar nog een lange levensduur heeft en tijdelijk buiten het lichaam van
de patiënt verbonden kan worden met een tijdelijke pacemaker draad om te
zien of patiënt daar baat bij heeft. Het wordt een “doggy” genoemd omdat
voorheen dit soort 2e hands pacemakers aan een dierenkliniek gegeven
werden om een hond te kunnen helpen bij sick sinus syndroom.
Ik kom de patiënt dus op donderdag tegen in de gang tijdens visite lopen
op de afdeling. Hij vertelt me dat hij de vorige dag zijn doggy pacemaker
gekregen heeft en direct al verbetering voelt; hij loopt de trappen weer op
en neer in het trappenhuis van het ziekenhuis en is enorm blij met het grote
verschil wat hij bemerkt. Ik ben ook erg verheugd dat zijn klachten zo snel
verbetering laten zien. Gezien de snelle verbetering wordt de observatietijd
verkort en kan ik hem de volgende dag al zijn definitieve pacemaker geven.
De procedure verloopt ongecompliceerd en vandaag heeft hij het pand
mogen verlaten. De poliklinische controles worden afgesproken.
En weer verlaat een tevreden klant het Reinier de Graaf Gasthuis…..
Dr. Stefan Monnink
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BOWL
We spraken dezer dagen een collega, die net terug was van vakantie. “Hoe
heb je het gehad?”, vroegen we deelnemend. “Ach”, zei de man, “het gaat
wel. We hebben ons hoofd tenminste boven water kunnen houden.”
Hoewel er naar onze mening nog
maar weinig mensen zijn, die zich
lekker voelen waar het helemaal stil
is, hangt de waardering van het leefklimaat in hoge mate af van de soort
geluiden die tot ons komen. Zo lezen
we in de telegraaf, hoe een echtpaar uit
Vlissingen onnoemelijk lijdt door de
geluidsoverlast, voortgebracht door een
haan en een aantal sierkippen van de
buren. De radio accepteren ze waarschijnlijk zonder enig bezwaar als achtergrond gerucht, maar de natuurlijke,
landelijk geluiden van een koppel
pluimvee is voor hen een obsessie
geworden, waarvoor ze zich zelfs tot
de gemeente hebben gewend. Zonder
resultaat overigens, want buurman mag
zijn hobby blijven uitoefenen. We leven
nu eenmaal met velen in een betrekkelijk
klein land. Dat is altijd al zo geweest. Waren het
vroeger de ratelende ijzeren wielbanden van de sleperskarren, die vaak de lucht vervulden, en drong de roep
van straatventers met een grote eentonigheid tot het menselijk oor door, vandaag de dag zijn het de geluiden van het
gemotoriseerde verkeer en de radio’s die maken, dat je al gauw je
toevlucht binnen zoekt en als je daar weer geconfronteerd wordt
met het gekraai en gekakel van een stel pluimvee en je bent
al in een soort neurotische toestand beland, ja dan
moet de buurman het niet ontgelden.
harttrimclub delft	
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Als je een arts onder je kennissen telt, is het verleidelijk om te trachten kosteloos zijn advies te winnen. Zo vroegen we onlangs aan zo’n gegraveerde:
“Wat doe jij nou als je snip verkouden bent?” “Niezen”, zei hij laconiek.
Restaurant bazen zijn vrolijke lieden, althans zo treden ze naar buiten. Toen
we onlangs ergens gingen eten, moesten we erg lang wachten voordat er iets
op tafel kwam. Op een gegeven moment trad wel een mini orkestje aan. Een
gitarist en een man met samba ballen. Juist toen we ons vertwijfeld afvroegen of dat soms de kok en de bordenwasser waren, trad de restauranteigenaar naar voren en serveerde met zwier het voorgerecht. “Het heeft wel lang
geduurd”, meenden we te moeten opmerken. “Tsja”, zei de man, “wat wilt
U? Het eten wordt hier met zorg klaargemaakt. Het is hier een uitstekende
eetgelegenheid. Bij helder weer hebben we minstens drie sterren.”
Nou ja, blijf daar nou maar eens kwaad bij.
Wij Nederlanders zijn een reislustig volk. Waar je ook komt op de wereld,
altijd tref je er wel een aantal landgenoten aan. Maar als de vakantie
voorbij is, zoekt iedereen weer ijlings zijn eigen stekkie op, want we zijn
ook erg honkvast. Zo blijkt uit een studie waarop twee Utrechtse sociologen gepromoveerd zijn, dat de meeste verhuizingen plaatsvinden in dezelfde
gemeente. Bijna de helft van de ondervraagden heeft nooit in een andere
plaats gewoond. Waarom zou je ook. Het is overal wat.
Sommige mensen doen wonderen met hun geld, anderen zitten permanent
aan de grond, het is allemaal een zaak van tactiek. We vroegen eens aan een
kennis, hoe hij het toch klaarspeelde om van zijn bescheiden salaris rond te
komen. Heel eenvoudig, zei hij. Ik leef eenvoudig, ik kleed mij eenvoudig en
ik betaal eenvoudig niet.
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 dan 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 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 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

