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‘Ik ben er weer!’
Het is een tijdje geleden dat ik voor deze krant heb geschreven. Enerzijds kwam dat, doordat ik zelf erg druk was met het 
Ho!and Medisch Centrum. Verhuizen is één ding, maar om alles dan weer goed te laten lopen is een tweede. Opeens merk je 
dat de routing niet meer is zoals die was, dat de telefooncentrale en de telefoons veranderd zijn, enzovoorts. Maar dat is 
nu weer OK. ‘Ik ben er weer’ luidde de eerste regel van een e-mail die ik naar een goede vriend stuurde, toen ik eindelijk 
het gevoel had dat ik in mijn nieuwe centrum weer op mijn plaats was. Anderzijds is het zo dat, met de transformatie 
van de oude naar de nieuwe krant, ik me ook wel afvroeg of mijn stukjes nog wel binnen het concept zouden passen. 
De laatste tijd kreeg ik steeds meer vragen waar ik blijf met mijn stukjes. Veel mensen blijken die artikelen dus echt 
te waarderen. Daarom: ik ben er weer!

Ik wil het even over de Mexicaanse 
griep hebben. Ik schreef al eerder 
over deze griep, de tendens was toen 
dat dit wel eens een heel gevaarlijke 
zou kunnen worden. 
Hoe staat dat nu?

In haar oneindige wijsheid heeft de 
overheid besloten het vaccineren 
voor de Mexicaanse griep toe te 
bedelen aan de huisartsen. En omdat 
die met de gewone griepcampagne 
nog niet genoeg te doen hebben, 
heeft men van hogerhand besloten 
de gewone griepvaccinaties gewoon 
een maand eerder te leveren, zodat 
de Mexicaanse griep dan in de eerste 
en tweede maand daarna kan volgen. 
Leve de huisarts die hier toch niet 
tegen protesteert!

De gewone griep zouden we na de 
herfstvakantie ‘doen’, maar nu heb-
ben we als gekken 1.000 brieven de 
deur uit gestuurd en prikken we deze 
week al. De Mexicaanse griep volgt 
dan in de tweede week van novem-
ber en ongeveer 3-4 weken daarna 
nóg een keer, want je moet dubbel 
vaccineren.

Eerst even wat feiten:

maakt je ziek, erg ziek. Normaal 
gesproken heb je een week hoge 
koorts met keelpijn, hoesten en 
meestal diarree.

-
derland tijdens de epidemie ziek 
worden, dat komt doordat er geen 
mensen zijn die deze griepvariant 
ooit hebben gehad en dus is het 
voor iedereen de eerste keer. Er 
bestaat nog geen weerstand voor 
deze griep.

deze mensen krijgt een long-
 ontsteking.

een longontsteking gaat er één 
dood.

griep komt bovenop de sterfte die 
al door de gewone griep wordt 
veroorzaakt en is twee keer zo 
hoog.

gewone griep drie op de duizend 
mensen dood.

voor De Ronde Venen dus zo’n 36.

weerstand, je hebt er twee nodig. 
De opmerking dat in sommige 
gevallen één prik voldoende is is 
nog niet bewezen. 

Wie lopen het risico ziek te 
worden?

heid. Ouderen, mensen met lucht-
 wegaandoeningen, hartaandoe-

ningen en suikerziekte. Op zich 
zijn deze mensen ook al voor de 
gewone griep opgeroepen.

 De sterfte zal in deze groep plaats 
vinden.

 Ouderen reageren vanwege hun 
ook al wat oudere afweer systeem 
minder sterk op de vaccinatie 
(30-70% tegen 70-80% afweer 
bij jongeren) maar verminderen 
hun risico op ziek worden wel met 
meer dan 50%.

ziek te worden van de Mexicaanse 
griep, dat komt doordat de oude-
ren onder ons al eens de Spaanse 
griep hebben meegemaakt en dat 
was ook een H1N1 variant en die 
geeft een beetje immuniteit voor 
de huidige variant. Gelukkig heb-

ben jongeren over het algemeen 
een goede weerstand en ze zullen 
dus wel ziek worden maar niet 
snel overlijden.

verhoogd risico om ziek te worden, 
het lichaam is al voor twee bezig 
en kan die griep er niet bij hebben.

lopen een hoger risico om ziek te 
worden en en in het ziekenhuis 
te belanden, ze kunnen niet goed 
voor zichzelf zorgen.

Wie gaan we vaccineren?

 ve de kinderen. Waarbij we 
zwangeren vanaf de vijfde maand 
zwangerschap vaccineren.

zorg, medewerkers van de crèche, 
ouders en partners van chronisch 
zieken en zwangeren.

Ik weet dat de laatste tijd in de me-
dia het een en ander is verschenen in 
de trend van ‘het valt wel mee’. 
Tot op zekere hoogte valt het ook 
wel mee, want in eerste instantie 
leek de sterfte op basis van de Mexi-
caanse cijfers wel vijf keer zo hoog 
als bij de gewone griep, nu blijkt dat 
twee keer zo hoog te zijn. Maar wie 
wil er bij die groep horen?

Ik zou dus iedereen willen aanraden 
de H1N1 ook te laten vaccineren, 
de bijwerkingen van de prik (een 
blauwe plek en een pijnlijke arm) 
vallen in het niet bij de ziekte zelf.

Een ander punt van zorg is de te ver-
wachten ziekte-uitval; Als eenderde 
van je personeel ziek is, hoe moet 
het dan met het bedrijf verder? Dat 
is dus ook een reden om alle gezond-

heidszorgmedewerkers te vaccine-
ren. Straks liggen de ziekenhuizen 
vol en ligt het personeel thuis in bed.

Samengevat; het valt niét mee en er 
staat ons nog heel wat te wachten. 
Ik neem die prik!

Jaco Beeker 
info@drbeeker.nl

Alzheimercafé 
De rol van de 
huisarts
Wanneer iemand steeds meer 
last krijgt van vergeetachtigheid, 
of moeite krijgt met de gewone 
dagelijkse handelingen, ontstaat 
er bezorgdheid. Is er misschien 
sprake van beginnende demen-
tie? Wat betekent dit voor de 
persoon in kwestie en voor zijn/
haar omgeving? Meestal wordt 
er een af spraak gemaakt met 
de huisarts om de problemen te 
bespreken. 
Wat doet een huisarts bij het 
vermoeden van dementie? Kan 
de huisarts zelf beoordelen of 
er sprake is van dementie, of 
verwijst hij/zij door naar een 
specialist? In welke mate blijft 
de huisarts betrokken bij het 
ziekteproces als dementie is 
vastgesteld? Welke medicatie 
kan hij/zij voorschrijven? En hoe 
kan de huisarts ook de conditie 
van de mantelzorger in de gaten 
houden? Kortom: wat is de rol 
van de huisarts? 

Als gastspreker is de heer C. de 
Vries, huisarts in Wilnis uitgeno-
digd. Hij zal woensdagavond 11 
november a.s. op bovenstaande 
en vele andere vragen een 
antwoord geven. De avond wordt 
georganiseerd door de mede-
werkers van het Alzheimer-café 
De Ronde Venen. Iedereen is 
van harte welkom, de toegang 
is gratis. Vanaf 19.30 uur gaat 
de zaal open en is er sfeervolle 
live muziek. De avond begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 
uur. U hoeft zich vooraf niet aan 
te melden. Indien u problemen 
hebt met vervoer of de opvang 
thuis, kunt u contact opnemen 
met het Servicepunt De Ronde 
Venen, tel. 0297 – 587 600. Er 
wordt dan samen met u naar een 
oplossing gezocht.
Voor inhoudelijke informatie 
kunt u contact opnemen met 
Esther Smit, coördinator Steun-
punt Mantelzorg van Stichting 
De Baat, tel. 0297-230 280 of 
een e-mail sturen naar: e.smit@
stichtingdebaat.nl.

Mijdrecht
D’eetcafé voor 
volwassenen
Dennis Kroes organiseert in 
samenwerking met Stichting de 
Baat een D’eetcafé voor volwas-
senen (leeftijd 45-60).
Op deze avond kan men gezellig 
koken, eten en nieuwe mensen 
leren kennen. De avond begint 
met een welkomstdrankje en 
daarna worden er tapas gerech-
ten gemaakt. 

Het D’eetcafé vindt plaats op 
1 november a.s. van 18:30 tot 
23:00. Locatie: Keuken en 
Eetcafé , JC Allround, Rondweg 
1a in Mijdrecht. Toegang slechts 
!20,-  incl. eten en drinken. Voor 
inschrijvingen en/of info mail 
naar denniskroes@casema.nl of 
bel met Dennis, 06-48782696.

Kort nieuws

Jan van Speyk is er klaar voor: de JOTA-toren staat!
Scouts van de Jan van Speykgroep 
zijn afgelopen weekend vijf uur 
bezig geweest met het hijsen van 
de houten JOTA-toren. Deze toren 
is 25 meter hoog en wordt het 
komende weekend gebruikt voor 
de JOTA-JOTI (Jamboree On The 
Air - Jamboree On The Internet). 
Dit is het grootste virtuele kamp 
ter wereld. Tijdens het JOTA-JOTI 
evenement zoeken Scouts uit de 
hele wereld een weekend lang 
contact met elkaar via de radio en 
het internet. 

Op de zelf ontworpen toren – 
van hout en door de Scouts zelf 
geknoopt met touw – worden 
antennes geplaatst. Met behulp van 
zendamateurs, die hun apparatuur 
elk jaar ter beschikking stellen en 
ervoor zorgen dat de verbindingen 
gemaakt worden, kunnen de leden 
van Scouting Jan van Speyk praten 

met buitenlandse scouts, maar ook 
gewoon met een groep 10 kilome-
ter verderop. 

Het doel van de JOTA-JOTI is het 
leggen van contacten tussen scou-
tinggroepen in de gehele wereld 
om informatie en spelideeën uit te 
wisselen, en vriendschapsbanden 
aan te knopen. Door de jaren heen 
hebben veel contacten tijdens de 
JOTA-JOTI geresulteerd in langdu-
rige penvriendschappen en banden 
tussen vele Scoutinggroepen. 

De Jamboree is voor Scouting een 
bekend begrip. Jamboree betekent 
samenkomst. De JOTA-JOTI is dus 
een samenkomst ‘in de lucht’ en ‘op 
het internet’. Ook wordt er iedere 
vier jaar een Wereld Jamboree ge-
organiseerd en vinden er Europese 
en Nationale Jamborees plaats. Op 
deze Jamborees komen scouts uit 

de hele wereld bij elkaar om een 
gezamenlijk kamp te houden. In 
2010 bestaat Scouting Nederland 
100 jaar.

Scouting is de grootste jeugd- en 
jongerenvereniging van Nederland 
met ruim 125.000 leden. Wereld-
wijd zijn er 32 miljoen scouts in 
160 landen. Het leuke van Scouting 
is de grote afwisseling in activitei-
ten waarbij de ene keer competitie 
belangrijk is en de andere keer 
plezier en gezelligheid de boven-
toon voeren. 

De JOTA-JOTI begint vrijdagavond 
16 oktober om 22:00 uur. Vanaf 
dan kunnen de Mijdrechtse Scouts 
zich achter de zender vermaken, 
maar er staan ook tal van andere 
activiteiten klaar. Zo staat er chat-
ten, "lmpjes maken, een speurtocht 
op het internet en seinen met 

morse code op het programma.
Nieuwsgierige Rondeveners zijn 
tussen 10:00 en 17:00 uur welkom 
op het clubgebouw aan de Ooster-
landweg te Mijdrecht.Op de website

is een 
"lmpje te zien over het hijsen van 
de JOTA-toren. Daar is ook verder 
informatie over de Jan van Speyk 
te vinden. 


