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VAN DE VOORZITTER……..

In dit Zomernummer wil ik allereerst een paar woorden 
wijden aan het overlijden van onze ledenadministra-
teur Ron Valkenburg. Persoonlijk en voor de vereni-
ging is het verdrietig hem te moeten missen. Ron was 
een gedreven bestuurder. Als eerste ontving hij nieuwe 
leden waarmee hij een informatief gesprek had en met 
enthousiasme een rondleiding deed om een nieuwko-
mer als lid voor de vereniging binnen te halen. Zijn 

inbreng bij de bestuursvergaderingen was opbouwend kritisch, hij kon goed 
luisteren en gaf daarna een onderbouwde mening. Ook humor was hem 
niet vreemd, zowel bij bestuursvergaderingen als in gesprekken met leden 
tijdens de sportavonden. Laten we ook niet vergeten dat hij de initiatiefne-
mer was van de barbecue die een steeds groter succes werd. Het deed mij, 
maar ook mijn medebestuurders, pijn dat wij niet aanwezig konden zijn bij 
zijn crematie en daarom zijn we Toos dankbaar dat zij namens het bestuur 
een afscheidswoord heeft voorgelezen. Met tranen in mijn ogen zeg ik dan:

Ron bedankt voor al die mooie jaren als bestuurder en sportvriend we zullen 
je node missen. Ik wens dan ook namens het bestuur vanaf deze plaats José, 
Esther en René, Marco en Michelle veel sterkte in de komende tijd.

Verder zijn er helaas op dit moment alleen nog maar onzekerheden wat 
betreft het herstarten van de sportavonden. Via de Nieuwsbrief bent u 
ondertussen bijgepraat dat er tot 1 september niet zal worden gesport en 
eind mei worden we door Basalt bijgepraat over Covid-19 problemen en de 
nieuwbouw. Dus allemaal nog onzekerheden zodat we nog geen uitspraak 
kunnen doen wanneer we weer kunnen opstarten. Vervelend, maar vei-
ligheid voor alles. Zo ook moeten wij nog uitzoeken hoe we de uitgestelde 
ledenvergadering gaan houden. De vakantie staat voor de deur en waar-
schijnlijk blijft die er voor velen ook staan. Eind augustus heb ik een cam-
pingplaats gereserveerd in Baarle-Nassau maar als die niet helemaal veilig is 
blijf ik lekker gewoon thuis.

Tot slot wens ik aan iedereen: Blijf gezond en hou vol met een mooie zomer.

Wim Borsboom
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VAN DE REDACTIE

Dat Ron Valkenburg in dit Zomernummer zo’n prominente 
plaats in zou nemen, hadden we met z’n allen liever niet 
gezien.

Ron, lid van het bestuur en vooral ledenad-
ministrateur, overleed op 29 maart j.l. in het 
begin van de Coronaperiode als gevolg van 
een slepende longziekte en aangetast door het Coronavirus. Dat virus had 
juist hem natuurlijk niet mogen treffen. Hij was al zo kwetsbaar en het virus 
was de nekslag voor Ron. Geliefd door zijn enthousiaste en vrolijke aanwe-
zigheid, was Ron bij de meeste van onze leden een zeer bekende verschij-
ning. Veel te jong is hij heengegaan. We zullen hem verschrikkelijk missen.

Het Coronavirus heeft de wereld flink op z’n kop gezet! Vanaf 15 maart 
kunnen we niet meer sporten en fitnessen. Voorlopig kunnen we dat ook 
nog niet opstarten. Basalt Revalidatie heeft aangegeven dat we in ieder 
geval tot 31 augustus a.s. geen gebruik mogen maken van de faciliteiten aan 
de Reinier de Graafweg.

Dat heeft veel met ons gedaan. Het virus bracht veel angst met zich mee. 
De omstandigheden dat velen hun dierbaren niet meer mochten knuffelen 
of erger soms ook niet meer mochten of konden zien, deed veel met onze 
gevoelens. Dat we elkaar ook niet meer konden spreken was daarbij van 
secundair belang, maar ook wel heel vervelend.

Als doekje voor het bloeden heeft de redactie toen een nieuwsbrief geïntro-
duceerd. Dit bulletin is inmiddels driemaal verschenen en gezien de reacties 
is het goed ontvangen. Vele van jullie hebben een artikel, idee of verhaal 
aangeleverd en het heeft ons in ieder geval een heel klein beetje bij elkaar 
gebracht.

We hopen natuurlijk allen dat deze vervelende tijd snel achter ons gelaten 
kan worden en dat we weer, zij het heel voorzichtig kunnen opstarten.

Na de 3 bulletins ligt er weer een mooi Zomernummer voor u. Ik hoop en 
verwacht dat u dit nummer met plezier leest en dank de inzenders van de 
kopij voor hun bijdragen. U kunt o.a. het volgende lezen:
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… 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

VAN DE BESTUURSTAFEL…

Vakantie´s

Op de volgende data zal niet worden gesport:

Vanwege de maatregelen vanwege de Corona-crisis kunnen we tot 1 sep-
tember a.s. geen gebruik maken van de ruimtes van Basalt Revalidatie. Over 
wat er daarna eventueel gaat gebeuren, worden jullie geïnformeerd via de 
email.

Bedankt als lid

Dhr. A. Nanhkoesingh 
(groep 6)

Nieuwe leden

Dhr. H.L. de Ruijter
Dhr. A.H. Verbruggen
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In Memoriam Ron Valkenburg

Op 29 maart jl. is tot ons zeer grote verdriet ons 
bestuurslid en ledenadministrateur

Ron Valkenburg

op 61-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden.

Velen van ons kenden Ron persoonlijk omdat hij als 
Ledenadministrateur het eerste aanspreekpunt was 
van een nieuw lid. Hij was bovendien ook – samen met Toos – de initiatief-
nemer en actieve organisator van de jaarlijkse BBQ.

Het bestuur heeft veel waardering voor de wijze waarop Ron onze vereni-
ging vele jaren heeft bijgestaan in goede, maar ook in moeilijke tijden. Hij 
was voor velen het gezicht van onze club en benaderde iedereen positief en 
met een bulderende lach en grap.

Ron liep niet te koop met het feit dat hij ernstig ziek was. Zijn longaandoe-
ning was regelmatig aanleiding voor een opname in het ziekenhuis. Het ging 
echter niet ten koste van zijn positieve uitstraling. Ron was ook ondanks 
alles steeds zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de leden.

Omdat het bijwonen van de crematie voor het bestuur niet zonder risico 
was, heeft Toos Penning aangeboden om het bestuur te vertegenwoordigen 
en tijdens de dienst een condoleance uit te spreken. Wij zijn Toos daar uiter-
aard zeer erkentelijk voor.

Woorden schieten ons tekort. We zullen zonder Ron door moeten gaan. Dat 
zal niet makkelijk zijn.

Het bestuur

Overleden

De heer R.A. (Ron) Valkenburg (groep 8)

Zie ook het In Memoriam hierna.
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Dankbetuiging

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@harttrim-
clubdelft.nl.

Opzeggingen die op een andere plek terechtkomen kunnen tot verwarring 
leiden en vertragend werken. Bij opzeggen moet u overigens altijd zelf de 
contributie stopzetten door uw automatische afschrijving te laten vervallen 
in uw bankpakket op uw computer of door contact op te nemen met uw 
eigen bank.
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Fitness bij de HTC

Er wordt op dinsdag (van 10-11 uur) en op woensdag 
(van 10-11 uur en van 11-12 uur) aan fitness gedaan. 
Ondersteuning vindt plaats door 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 ledenad-
ministratie@harttrimclubdelft.nl en/of laat u informeren 
over de mogelijkheden.
Tot nader orde is de fitness niet actief.

Contributiebetaling

Graag wil ik even wat extra uitleg geven over de contributiebetaling omdat 
ik begrepen heb dat er binnen de groepen soms wat discussie is over het al 
dan niet doorbetalen van de contributie.
De contributie is een bijdrage aan de vereniging ter dekking van de kosten 
en statutair vastgesteld.
Omdat er een overschot zal ontstaan als gevolg van het niet in rekening 
brengen van de huur en personele kosten door Basalt Revalidatie voor de 
keren dat wij nu niet sporten, zal er achteraf een collectieve terugbetaling 
worden gedaan.
Het moge duidelijk zijn dat als iedereen gewoon zijn contributie doorbetaalt 
het berekenen van een teruggave eenvoudiger is dan het persoonlijk bereke-
nen van de bedragen.
Dank voor jullie begrip!

Piet Bezemer, penningmeester
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HARTENKREETJES

De zorg na Covid-19

We verkeren in een voor 
ons allemaal ongekende 
crisis. Het SARS-CoV-2 
virus heeft ons in een 
beklemmende greep. De 
crisis laat zien waar 
we met z’n allen toe 
in staat zijn als we ons 
acuut bedreigd voelen. 
Kunnen we daar lessen 
uit trekken als het gaat 
om onze gezondheids-
zorg van de toekomst?

Naast de angst, de 
onrust en het verdriet 
dat de coronapandemie wereldwijd met zich meebrengt, zijn er ook licht-
puntjes. De toppen van de Himalaya zijn voor het eerst in tientallen 
jaren weer zichtbaar in het noorden van India. Het water in de kanalen 
van Venetië is kristalhelder sinds de gondels er niet meer mogen varen. 
Satellietbeelden van NASA laten een enorme afname van de luchtveront-
reiniging in China zien. Het RIVM verwacht een forse verbetering van de 
luchtkwaliteit in Nederland door afname van het weg- en vliegverkeer en 
industriële uitstoot.

De maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan de deze 
prachtige ontwikkelingen eisen echter een enorme mentale en economische 
tol. Toch zijn we bereid die tol te betalen. Hoe komt dat?

Doodsangst
Wanneer mensen acuut ernstig bedreigd worden zijn ze tot vrijwel 
alles bereid en tot veel in staat. Dat zit diep in onze genen geworteld. 
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Het kabinet mag verwachten dat draconische maatregelen in de huidige 
context voor een belangrijk deel worden opgevolgd, omdat er een collec-
tieve angst voor ernstige ziekte en dood over de bevolking is gekomen. In dat 
licht accepteren wij (tot op zekere hoogte) veel ellende in de slipstream van 
kabinetsverordeningen. Ik denk eerlijk gezegd dat doodsangst een grotere rol 
speelt bij het naleven van de instructies dan de dreigende overbelasting van 
intensive care verpleegkundigen (hoe reëel dat probleem ook is!).

Pandemie van chronische ziekte
Zodra de dreiging van SARS-CoV-2 is weggeëbd vervalt die incentive uiter-
aard, en vallen we vermoedelijk terug in oude gewoontes. Het is echter inte-
ressant om ons te blijven realiseren waar we toe in staat zijn als het echt 
nodig is. Na het vertrek van de coronapandemie is daar namelijk nog steeds 
die andere pandemie waar we al jaren mee worstelen: die van de chronische 
niet overdraagbare ziekten.

Er overlijden elke dag ongeveer 100 mensen aan hart- en vaatziekte in 
Nederland, ~ 70 aan een longziekte, en ~ 125 aan kanker. Dat maakt 
samen gemiddeld meer dan 300 mensen per dag, het hele jaar door, en dan 
vergeten we de sterfte aan vele andere chronische ziekten nog. Er zijn zo’n 
1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 600.000 kankerpatiënten, en 
600.000 met chronische obstructieve longziekten in Nederland. Bij deze 
getallen verbleekt de impact van SARS-CoV-2. En toch ervaren we deze 
dreiging heel anders, en hebben we moeite met maatregelen. Hoe komt dat 
dan?

Onzichtbare vijand
Dat heeft volgens mij met een aantal dingen te maken. In de eerste plaats 
gaat het bij SARS-CoV-2 om een onzichtbare, in potentie overal aanwezige 
vijand, waar wij als individu heel weinig grip op hebben. Die vijand brengt 
bovendien acuut gevaar voor iedereen. De bekende risicofactoren voor 
chronische ziekte (roken, alcohol, slechte voeding, te weinig beweging, etc.) 
hebben we - voor ons gevoel - in eigen hand, en ze zijn niet acúút gevaar-
lijk, sterker nog, ze leiden zelfs niet altíjd tot ziekte. Bovendien is er voor 
veel chronische ziekten een heel arsenaal aan medicijnen en chirurgische 
ingrepen, die hoop geven op verbetering.
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Mispercepties
Voor een deel gaat het hier om mispercepties. Dat we ons gedrag volledig in 
eigen hand hebben is een naïeve gedachte. Veel van de dingen die wij doen 
worden gedicteerd door onze omgeving en door biologische instincten. En 
dat medicatie helpt bij chronische ziekte is zeker zo, maar medicijnen lossen 
het probleem nooit op. Daarom wordt de ziekte chronisch.

Bedreiging van de samenleving
De pandemie van chronische ziekte is een zo mogelijk nog grotere bedrei-
ging voor onze samenleving dan COVID-19. Nu al heeft ongeveer de 
helft van de volwassen bevolking één of meer chronische aandoeningen. 

Wanneer wij niets doen om te voorkómen dat mensen ziek worden is de 
verwachting dat het aantal chronisch zieke mensen in Nederland in de loop 
der jaren nog zal toenemen, alleen al door de vergrijzing. De kosten van de 
zorg voor al die mensen stijgen naar verwachting naar hoogtes die andere 
belangrijke maatschappelijke diensten (veiligheid, onderwijs) in het gedrang 
brengen. Preventie van chronische ziekte is heel goed mogelijk, maar daar 
zijn naast persoonlijke betrokkenheid belangrijke maatschappelijke verande-
ringen voor nodig.

Call for action
Het wordt hoog tijd dat we de pandemie van chronische, niet-overdraagbare 
aandoeningen net zo serieus nemen als de COVID-19 pandemie. We weten 
nu waar we dan toe in staat zijn.

Hanno Pijl, internist en hoogleraar in het vakgebied diabetes en overge-
wicht, is verbonden aan het Leids Universitair Centrum (LUMC).

Bron: www.lumc.nl
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Hoe kunnen huisartsen 
hartpatiënten met corona 
beter behandelen?

Nu de coronamaatregelen ver-
soepeld zijn en mensen weer 
meer met elkaar in contact 
komen, is het van levensbelang 
om op tijd te zien wie ernstig ziek dreigt te gaan worden door het virus. Er 
ontbreekt nog veel belangrijke informatie om dit goed te kunnen doen. De 
Hartstichting is samen met huisartsen en cardiologen een nieuw onderzoek 
gestart.

Is het corona of zijn het hartproblemen?
Het onderzoek richt zich op patiënten die (nog) niet, of niet meer in het zie-
kenhuis liggen. Deze mensen hebben bij klachten contact met de huisarts, 
maar die heeft niet altijd genoeg inzicht in het coronavirus bij hart- en vaat 
patiënten. Zo kunnen bijvoorbeeld benauwdheid of pijn op de borst wijzen 
op hart- of vaatproblemen, maar het zijn ook klachten die voorkomen bij 
een corona-infectie. Huisartsen willen dat onderscheid sneller kunnen 
maken.
Daarnaast wordt ook onderzocht of complicaties sneller kunnen worden 
ontdekt, waardoor de juiste behandeling eerder kan starten.

Hartpatiënten als individu
Ook moet het nieuwe onderzoekt hart- en vaatpatiënten meer zicht geven 
in hun persoonlijke risico op complicaties door het coronavirus. Bekend is 
dat de groep meer risico loopt op complicaties door het corona-virus. Maar 
over individuele verschillen en de beste behandeling ontbreekt nog veel 
belangrijke informatie.

Herstel na ziekenhuisopname
De wetenschappers gaan ook onderzoeken hoe het verder gaat met de groei-
ende groep mensen die na ziekenhuisopname voor een ernstige corona-
infectie weer thuis zijn. Lopen zij op de lange termijn een hoog risico op 
complicaties, zoals een hartinfarct of beroerte?

14



De Hartstichting is in samenwerking met huisartsen en cardiologen een 
nieuw onderzoek gestart. Hiermee willen we de behandeling van hartpatiën-
ten met corona verbeteren. Het gaat om patiënten die niet in het ziekenhuis 
liggen.

Zorgen bij hartpatiënten
Veel hartpatiënten maken zich grote zorgen. Ze horen dat hartpatiënten 
ernstig ziek kunnen worden door corona. Bij de Hartstichting krijgen we 
veel vragen hierover. We geven iedereen zo goed mogelijk antwoord. Maar 
we zien ook dat er nog heel veel informatie ontbreekt.

Vragen van hartpatiënten:
- Zal bij mij een corona-besmetting ook zulke grote gevolgen hebben?
- Kan ik iets doen om mijn risico te verkleinen?
- Moet ik mijn huisarts vragen om aanpassing van bepaalde medicijnen?

“Als huisartsen hebben we dringend meer kennis nodig over de beste 
behandeling van hartpatiënten met corona. We willen beter weten hoe 
we besmette patiënten in een vroeg stadium kunnen behandelen, om zo 
ernstige klachten te voorkomen”, aldus prof. dr. Frans Rutten (foto aanhef), 
huisarts en onderzoeker.

Snel meer duidelijkheid nodig
Het onderzoek moet antwoord geven op dringende vragen. Meer inzicht 
kan ernstige klachten voorkomen en zorgen voor een betere behandeling.

Op tijd ingrijpen met slim apparaatje
Het project bestaat uit meerdere onderdelen. Wetenschappers gaan werken 
aan verschillende slimme toepassingen, zoals een draagbaar apparaatje om 
de hartslag en ademhaling te controleren. Ze onderzoeken of het hiermee 
mogelijk is om bij coronapatiënten snel signalen op te vangen van ernstige 
complicaties.

Bron: Hartstichting
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GEEF DE PEN DOOR …….

Aangewakkerd door Bert Melkert van groep 4 in het zomernummer van 
2016 is deze rubriek weer een nieuw leven begonnen. We zijn ondertussen 
in de tweede ronde en bij groep 8 aangeland. We laten Peter van Oevelen 
aan het woord.

Ik ben lid geworden, nadat ik in maart 2017 een mitralis hartklep reparatie 
heb ondergaan in het ziekenhuis in Nieuwengein. Door Ron Hoegee ben ik 
destijds geïntroduceerd en kon in augustus 2017 beginnen na eerst gerevali-
deerd te hebben. Ron Valkenburg leidde mij in het begin als nieuwe lid rond 
bij de introductie en, voordat ik startte, nodigde hij mij al uit voor de jaar-
lijkse BBQ die toen nog gehouden moest worden in de zomer van 2017. Ik 
ben in groep 1 begonnen, maar redelijk snel heringedeeld en had daardoor 
het ‘voorrecht’ om in groep 8 bij Ron te mogen komen sporten.

Ik ben op geboren en getogen in Middelburg. Ben daar op 5 september 
1964 geboren en heb het grootste gedeelte van mijn leven ook in Zeeland 
gewoond. Mijn 1e baan was bij het Kadaster in Middelburg, op de afdeling 
informatie vertrekking inzake onroerend goed in Zeeland. De Zeeuwse kust 
blijft altijd trekken en als 
het even kan, reis ik een 
paar keer in het jaar, in een 
weekend, naar Vlissingen 
of Zoutelande af voor een 
wandeling op het strand.

Sedert 2007 ben ik woon-
achtig in het mooie Delft 
en werkzaam in Rotterdam, 
bij de assurantiemakelaar 
Schouten Zekerheid. Mijn 
functie is specialist zorg- 
en inkomensverzekeringen 
voor werkgevers die per-
soneel in dienst hebben. Ik 
bedien de klanten vanuit onze binnendienst.
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Overigens Middelburg en Delft lijken enigszins op elkaar. Middelburg heeft 
50.000 inwonen en is voorzien van een (laat) Middeleeuwse abdij en toren 
en een compact centrum. Wisten jullie dat Delft en Middelburg vroeger ook 
economisch verbonden waren? Vooral het bier wat vroeger werd gebrouwen 
in Delft, werd afgenomen door de Zeeuwse hoofdstad.

Vanaf 13 maart jl. werk ik thuis als gevolg van Covid 19 en gelukkig heb ik 
de beschikking over een laptop met een groot scherm daarnaast, dat is fijn 
werken. Mijn bedrijfstelefoon is doorgeschakeld en daardoor kunnen mijn 
klanten mij ook thuis bellen op mijn mobiel. Uiteraard is nu nog niet bekend 
wanneer wij terug naar kantoor kunnen, maar de verwachting is eind mei, 
begin juni en dan uiteraard niet allemaal tegelijk weer terug op kantoor met 
de 1,5 meter afstand. Normaal gesproken zijn wij met 170 werknemers op 
kantoor, dus logistiek gezien zal dit passen en meten worden.

Naast deze drukke baan is het fijn om op de donderdagavonden me lekker 
in het zweet te kunnen werken. Na de gebruikelijke pauze, nog even aqua 
joggen dat doet de mens dan weer goed! Helaas kan dit voorlopig niet, maar 
ik hoop natuurlijk net als jullie later dit jaar weer te beginnen. Maar of dat 
dit seizoen nog is …. het zal wellicht pas weer in september kunnen, maar 
we wachten het rustig af.

In mijn vrije tijd houd ik mij op de zaterdag of zondagmiddag bezig met 
wandelen of fietsen. Tevens ben ik bestuurslid van de VVD in Delft. Mijn 
functie is algemeen bestuurslid. Dat betekent dat ik regelmatig evenemen-
ten mag organiseren voor onze leden. Dat is erg leuk om te doen.

Tot slot, reizen mag ik ook graag doen. Vorig jaar heb ik nog een groeps-
rondreis gedaan door West USA en toen o.a. Los Angeles, Las Vegas en 
San Francisco bezocht. Vooral de (Grand) Canyons in de staat Arizona zijn 
prachtig om te zien. Was echt heel gaaf om te doen.

Tot zover deze ‘korte’ pen beschrijving. Ben benieuwd wie het stokje gaat 
overnemen om de volgende keer wat over hem of haar te vertellen.

Groeten vanuit mijn thuiswerkplek en terwijl ik dit schrijf:

Stay safe en hoop jullie snel weer te zien!

Groeten van Peter van Oevelen, Groep 8
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HEBT U DAT NOU OOK …?

Corona moe

Ik ben het corona-gedoe wel een beet je zat. 
Vooral die anderhalve meter komt me de keel 
uit. Niet dat mijn vrouw en ik die in ons huis 
toepassen, maar het stoort een heleboel 
leuke dingen. Zo drinken wij met zes fami-
lieleden ongeveer ééns in de zes weken 
gezamenlijk koffie. Dat betekend dat we 
vier (v)echtparen op 1,5 meter van elkaar in één kamer moeten plaatsen. 
Dat kan bij ons alleen als we eerst de meeste meubelen uit de kamer slepen. 
En waar laat je al de grote meubelen?

Je kunt nu wel zeggen moet dat dan, die 1,5 meter? Wel het zijn vier echtpa-
ren tussen de 75 en 82 jaar jong, die allemaal het nodige mankeren en dus 
extra voorzichtig moeten zijn van 4 huisartsen. Mijn eigen dochter die in 
een winkel werkt zonder plastic scherm of mondkapje en veel klanten moet 
helpen, durft bij ons niet op bezoek te komen uit angst dat ze ons besmet. 
Gelukkig bellen we sinds een week of wat via skype, zodat we elkaar ten-
minste kunnen zien.

Verder hebben we een koffieruimte waar makkelijk 60 man in kan, maar 
gezien de eis van 1,5 meter afstand er ongeveer 18 kunnen koffiedrinken. 
Geen koffie dus. Dat betekent ook geen bingo, geen klaverjas op vrijdag-
avond, maximaal 2 personen in de liften enz. Gelukkig zijn er allerlei activi-
teiten van buitenaf die wij, ondanks dat we geen bejaardenhuis zijn, vanaf 
de balustrades kunnen gadeslaan (zie nieuwsbrief 2) .

Kortom, de versoepelingen vanuit den Haag zijn prima, maar ik ben pas 
tevreden als ook die 1,5 meter niet meer nodig is.

Nu ik dit na lees, schaam ik me wel. Er komt nog heel wat over Nederland 
heen en ik zit een beetje te zeuren over gezelligheid. Ik wens jullie allen een 
mooie zomer en hoop een aantal van u weer snel terug te zien in de sportza-
len van het Revalidatiecentrum.

MO

18



KOMT EEN MAN/VROUW BIJ DE DOKTER …..

Beste lezer / lezeres van het kwartaalblad van de Harttrimclub (HTC) Delft.

Mijn naam is Stefan Monnink, sinds 2008 verbonden aan het Reinier de 
Graaf Gasthuis als maatschapscardioloog met specialisatie devices (pace-
makers en implanteerbare defibrillatoren). Geboren in Enschede en opgeleid 
in Groningen. Specialisatie in Nieuwegein. Tevens medisch adviseur van 
uw HTC.
Vanaf het Zomernummer 2018 zal ieder kwartaal een Blog verschijnen in 
het kwartaalblad met als titel: Komt een man / vrouw bij de Dokter …. . Ik 
wens u veel leesplezier.

Komt een vrouw bij de Dokter 2020-mei

Gelukkig kan ik weer een blog schrijven met de titel: komt een man/vrouw 
bij de dokter, want door de corona crisis was het langere tijd onmogelijk om 
naar de dokter te komen. Of, je zou ook kunnen zeggen om naar de dokter 
te willen komen. Want daar waar de corona patiënt in het ziekenhuis veel 
aandacht kreeg, bleef de niet-corona patiënt ver weg van het ziekenhuis. Uit 
angst, uit bezorgdheid, etc. etc.

Al snel na het bekend worden van de eerste corona patiënt in Nederland 
zagen wij een afname van het aantal verwijzingen via de huisarts naar de 
poliklinische afdeling cardiologie. Schreef ik in mijn vorig Blog nog dat we 
een spoedpoli hadden ingericht om te triëren welke patiënten met voorrang 
op de polikliniek gezien moesten worden i.v.m. het oplopen van de wacht-
tijd; nu bleven de verwijzingen weg! Zaten we normaal op 300-350 verwij-
zingen per week, op het “hoogtepunt” van de crisis bleven er minder dan 
100 verwijzingen over; een afname dus van ongeveer 75%.

Ook in de media werden berichten gemeld dat het aantal patiënten met 
hartklachten wegbleven in de hartcentra zoals het HAGA ziekenhuis. 
Gevreesd werd dat de patiënt met hartklachten niet naar de huisarts ging, 
om meerdere redenen:
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- bang dat de huisarts het te druk had en nu andere zorgen had,
- bang om in de wachtkamer van de huisarts corona op te lopen,
- aparte corona triage paden voor patiënten met hoestklachten en 

benauwdheid;
- angst voor corona besmetting indien men naar het ziekenhuis moest 

komen,
- angst om geconfronteerd te worden met grote groepen patiënten, etc. 

ect.

In het Reinier de Graaf Gasthuis werden maatregelen genomen om de 
corona-gerelateerde zorg voorrang te verlenen. Opschaling van IC capaci-
teit; personeel ten behoeve van deze capaciteitsuitbreiding werd “geleend” 
van afdelingen die stil kwamen te vallen. Ruimtes waaronder de eerste 
harthulp werden omgevormd tot niet-corona IC en een deel van de ver-
pleegafdeling met gesluisde kamers werd omgebouwd tot corona-unit voor 
niet-beademde patiënten en afgesloten van onze verpleegafdeling.

Sinds half april is er sprake van een daling van het 
aantal covid patiënten en is langzaam gestart met 
het opstarten van de chronische zorg. De verwij-
zingen trekken langzaam weer aan, hoewel we 
nog steeds met aantallen te maken hebben die 
ver onder die van 2019 liggen. De chronische 
zorg bestaat grotendeels uit poliklinische zorg. We 
hebben onze geplande poli-afspraken gescreend 
en grotendeels de afspraken telefonisch af kunnen 
handelen. Alleen bij verdenking van instabiel hartlijden werden de pati-
enten verzocht om naar het ziekenhuis te komen. Dit heeft een enorme 
administratieve weerslag gehad op de gehele poliklinische zorg en zal dit de 
komende tijd ook nog hebben, want er is veelal sprake van uitgestelde zorg 
(wat nu even niet kan maar straks/later nog wel moet worden gedaan). De 
anderhalve-meter-samenleving heeft ook invloed op hoe we de polikliniek 
in de toekomst moeten herindelen. De patiënten aantallen van voorheen 
gaan niet passen in de huidige poliklinische ruimtes; er moet dus gezocht 
worden naar alternatieven in tijd en plaats.
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Met het opstarten van de chronische poliklinische zorg had ik vandaag een 
prettig gesprek met één van de eerste patiënten die voor een controle weer 
fysiek op de poli kwam.

Het betreft een vrouw van 75 jaar die jaarlijks voor pacemaker controle op 
de polikliniek komt. Haar pacemaker kreeg ze in 2009 i.v.m. een combinatie 
van te snelle - en te trage hartritmes. De pacemaker behandelt de te trage 
ritmes terwijl medicatie haar behoeden voor te snelle ritmes. Ze was blij met 
dit polibezoek want ze voelde zich een “opgehokte kip” in coronatijd. Ze 
komt nauwelijks haar huis uit, laat het eten bezorgen, ziet haar familie niet 
behoudens een groet vanaf het balkon en spreekt af met een kleine selectie 
vriendinnen in de grote tuin op gepaste afstand. Ze mist heel erg het gezellig 
op een terrasje zitten onder het genot van een drankje en tussen de mensen 
zijn. Wel helpt ze haar vriendin (met borstkanker en familie op afstand) met 
opnieuw gepaste afstand.

Ze ziet er erg naar uit als er meer bewegingsvrijheid 
komt, maar maakt zich ook veel zorgen of het virus 
opnieuw toeslaat bij te veel contacten. Daarom blijft 
ze op haar hoede en wacht nog met het opzoeken van 
haar vele vriendinnen.

Gelukkig doet haar pacemaker het prima, al gaat de 
batterij niet zo lang meer mee en moet een additionele 
technische controle plaats vinden om in te schatten 
wanneer de pacemaker vervangen moet worden.

Niet alleen de patiënt, maar ook ik word weer gelukkig van het zien van 
patiënten, want alleen telefonische controles zijn in mijn beleving minder 
informatief dan het fysiek aanwezig zijn op een polikliniek inclusief een goed 
gesprek.

Blijf gezond met gepaste afstand,

Dr. SHJ Monnink, cardioloog RdGG
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BOWL

Een man komt opgewonden thuis en roept al bij de deur: Ik heb de lotto 
gewonnen. Anderhalf miljoen, ik ben rijk. Vrouw ga onmiddellijk je koffers 
pakken. Zijn eega snelt naar boven, pakt haar zaken in en komt blij weer 
beneden. Waar gaan we naar toe?, vraagt ze hijgend. We?, zegt haar man. Ik 
niet, jij! Eruit en er nooit meer in.

Vroeger was het weer voorspellen een volkswijsheid, waaraan vooral boeren, 
molenaars en schippers zich te buiten gingen. Ze hadden altijd 50% kans 
dat ze het bij het rechte eind hadden en bouwden op die manier al gauw 
een zekere reputatie op. Maar in dit computer en satelliettijdperk gebeurt 
het meer op wetenschappelijke basis. Overigens naar ons gevoel met het-
zelfde resultaat. In Utrecht hebben ze over de historie van de weerkunde 
een expositie geopend. Goed voor als het eens een regenachtige dag is, dus 
eigenlijk voor bijna elke dag.

Overigens staat er aan de zoom van een park een beeld van een echte 
Adonis. De man is geheel en al bloot. Vroeger stond hij met zijn voorgevel 
naar de drukke verkeerstraat gekeerd, maar zoals onze gids verklaarde, hij 
heeft zich afgewend, toen hij vernam dat ook dames een rijbewijs konden 
halen.

Zo, zo zei de rechter, dus u bent vannacht betrapt bij een poging tot inbraak 
bij een modezaak. Ja edelachtbare, antwoordde de inbreker, maar ik dacht 
dat het mocht. Er hing een groot bord buiten en daar stond op: Liquidatie, 
alles moet weg. Toegang vrij!

Overigens lijkt onze kluis zo langzamerhand sprekend op die van Al Capone. 
Hij is leeg. Dat kunnen we u zo vertellen, daar behoeven we niet voor op te 
blijven tot 5 uur in de morgen.

Vader is net terug van een zakenreis. Aan tafel met zijn vrouw en dochtertje 
zegt de jongste: ons dienstmeisje heeft de hele week bij ik geslapen. Vader 
corrigeert: Het is niet bij ik, maar bij mij. Nee pappie, zegt de kleine. Dat 
was vorige week.

Jova
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IETS OVER DE HTC DELFT E.O.

De Harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een 
hart- of vaatziekte, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij 
het sociaal contact zeker niet onbelangrijk is, Het lidmaatschap staat open 
voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog 
toestemming verleent. Deze vereniging, die statutair geen winst mag maken, 
is opgericht op 30 november 1977.

Op vele manieren proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat 
er financieel geen belemmering is voor de leden. Zo bestaat het bestuur 
alsmede de materiaalcommissie uit onbezoldigde vrijwilligers en wordt 
gebruik gemaakt van subsidies en giften. U kunt ons op 2 manieren helpen 
de contributie betaalbaar te houden:

	Als donateur van de vereniging Harttrimclub Delft en omstreken met 
minimaal € 25,00 per jaar. U ontvangt dan de digitale versie van het blad 
Vida en dit blad 4 maal per jaar.

	Met een eenmalige gift op onze bankrekeningnummer NL87 INGB 065 
93 38 300 t.n.v. Harttrimclub Delft e.o. te Delft.

Hieronder treft u een invulformulier voor donateurs

AANMELDEN ALS DONATEUR

De ondergetekende,

naam :...................................................................................................

adres :...................................................................................................

postcode :............................ woonplaats :.....................................................

telefoon :...................................................................................................

meldt zich hierbij aan als donateur van de “Harttrimclub Delft en omstre-
ken” en verbindt zich met ingang van ..... tot een jaarlijkse bijdrage van € .....

(de minimum bijdrage - vanwege administratiekosten - is gesteld op € 25,00)

datum....................................... handtekening.........................................

Bon ingevuld opsturen naar Harttrimclub Delft en omstreken
Postbus 44 - 2600 AA Delft
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