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Bij de dierenarts…

Koning van de buurt….

BEESTENBOEL

Herman, een grote, vijfjarige cy-
perse kater is een kat zoals alle 
katten zijn: enig in zijn soort.
Herman is relaxed, Mister Cool, 
tevreden met zichzelf en kijkt 
vol vertrouwen de wereld in. We 
hebben hier dan ook te maken 
met de koning van de buurt.
Het verwerven en onderhouden 
van een dergelijke positie gaat 
niet zonder slag of stoot: zijn 
kop zit onder de schrammen en 
zijn oorranden vol inkepingen. 
Herman die normaal gesproken 
alleen thuis komt om te eten of 
te slapen, is de laatste dagen 
wat vaker in huis. Hij is ook wat 
stilletjes voor zijn doen, kortom 
de eigenaar vertrouwt het niet 
helemaal.
Herman laat zich goed onderzoe-
ken en dat is al een veeg teken 
voor een kat met zijn status. 
Maar wanneer we zijn buik af-

tasten, in de buurt van zijn blaas 
komen, begint ie vervaarlijk te 
blazen: afblijven.
Vermoedelijk een geval van 
blaasgruis, bedenken we. Dat 
is een nogal al vaak voorko-
mende kwaal bij katten, een 
paar kristallen zetten zich vast 
in de plasbuis en de boel loopt 
vast, pijnlijk en snel ingrijpen is 
belangrijk. 
Herman voldoet niet helemaal 
aan het beeld, is iets te oud, en 
maakt geen doodzieke indruk. 
Maar goed, we hebben hier ook 
te maken met een stoere kat. 
Omdat we het toch niet geheel 
vertrouwen wordt Herman nader 
onderzocht. En dat is geen slecht 
plan geweest. Op de röntgenfoto 
en het echobeeld is het duidelijk 
te zien: de blaas van Herman zit 
tjokvol met stenen. Zijn blaas 
wordt operatief geleegd, er is 
in de blaas bijna geen ruimte 
geweest voor urine... en we 
verbazen ons erover hoe je in 
hemelsnaam met een dergelijke 
buikinhoud hebt kunnen rond-
lopen. Zoveel stenen, dat zit er 
echt al veel langer dan de laatste 
dagen.
Maar goed, zoals gezegd 
Herman is ook een kat zoals alle 
katten, enig in zijn soort.

Hans Walder
Dierenartsen Amstel,Vecht & 
Venen
www.dkavv.nl

Dr. Beeker

Voetbalkoorts
Maandag ook 
naar het voet-
bal gekeken? 
Wij hadden 
de praktijk op 
maandagmid-

dag gesloten, 
een collega 
nam voor ons 
waar en we 
zaten lekker 
met z’n allen 
voor de televi-
sie. We hebben 
de praktijk ook 
al volgehangen 
met vlaggetjes, 
ik vind het 
altijd wel 
wat gezelligs 
hebben en bo-

vendien verbindt 
de voetbalkoorts ook mensen. Dat 
is iets wat we na de verkiezingen, 
waarin voornamelijk op onderlinge 
verschillen werd gewezen, wel weer 
eens nodig hadden. De Deens-
Nederlandse voetbalbanden gaan al 
een lange tijd terug en ik neem aan 
dat na deze wedstrijd iedereen zal 
beamen dat de Denen nog niet zo 
beroerd zijn, ze hebben ons in ieder 
geval lekker geholpen. 

Op medisch vlak kan ik weinig 
Deens-Nederlandse verbintenissen 
bedenken, maar dat geldt vooruit-
kijkend voor Japan niet.
Wist u dat de moderne westerse 
geneeskunde in Japan is geïntrodu-
ceerd door de Nederlanders? Op 19 
april 1600 strandde het VOC-schip 
'De Liefde' voor de kust van het 

zuidelijke Japanse eiland Kyushu. 
De plaatselijke Shogun gaf de 
Nederlanders een vrijbrief tot het 
vestigen van een handelspost en een 
paar jaar later had de VOC op die 
plek een buitenpost ingericht. De 
Shogun wilde die vreemde Neder-
landers wel graag in de gaten hou-
den en liet voor de kust een eiland 
graven, waarop de Nederlanders 
zich moesten vestigen. Uiteindelijk 
is de Nederlandse handelspost daar 
bijna drie eeuwen actief geweest.

Gedurende deze jaren verbleven 
meerdere scheepsartsen (chirur-
gijnen) van de VOC op het eiland 
en hoewel dat beroep ook in 
Nederland geen groot aanzien had, 
waren daar toch een aantal grote 
namen bij. De Shogun was zeer 
geïnteresseerd in de Nederlandse 
geneeskunde en liet regelmatig 
onderwijs geven door de chirur-
gijnen. De eerste echt bekende 
chirurgijn was Caspar Schambergen 
en hij verbleef van 1644 tot 1651 
op het eilandje. De shogun was zeer 
onder de indruk van zijn medische 
vaardigheden en liet zich uitvoerig 
informeren. De algemene chirurgie 
in Japan heeft tot in de negentiende 
eeuw Caqsparu-rhyu geko geheten 
(de chirurgie van Caspar). 

Aan hem hebben de Japanners nog 
de volgende termen te danken; 
Mesu (mes), supoito (spuit), kate-
teru (catheter) en shinu (zenuw).
Behoudens de 'moderne' Neder-
landse chirurgische technieken, 
introduceerden opeenvolgende 
artsen bijvoorbeeld de verloskunde. 

Dat was wel nodig overigens, want 
na een aantal decennia verbood 
de Shogun de aanwezigheid van 
Nederlandse vrouwen op het eiland 
en alleen 'courtisanes' mochten er 
nog komen. De gemengde zwanger-
schappen werden deels weer door 
Nederlandse artsen begeleid. 

En later verwierf de arts Von Sie-
bold grote faam, door een Japan-
ner die al meer dan tien jaar blind 
was, het zicht weer terug te geven. 
Waarschijnlijk betrof het iemand 
met staar en heeft hij chirurgisch 
de troebele lens verwijderd, zoals 
nu nog steeds gebeurt, alleen wordt 
er nu een nieuwe lens voor terug 
geplaatst. Overigens deed Jezus in 
zijn tijd ook al aan staarbehande-
ling; hij liet een blinde zien en zeer 
waarschijnlijk betrof het hier ook 
iemand met zogeheten 'rijp staar'. 
De lens is dan zo troebel en zacht 
dat je hem met druk op de buiten-
kant van het oog naar achter kunt 
drukken waarna hij in de oogbol 
naar beneden zakt en men weer 
kan zien.

In ieder geval is Nederland voor 
Japan zeker belangrijk geweest en 
hebben ze in dat opzicht veel aan 
ons te danken. Nu maar hopen dat 
ze dat in hun achterhoofd houden 
zaterdag: een knullig terugspeelbal-
letje of een kopballetje in eigen 
doel hebben we wel verdiend!

JACO BEEKER

www.drbeeker.nl
INFO@DRBEEKER.NL

Toptennis, voetbal, Quincy en Sjeng Schalken bij TVM
Morgen, zaterdag 19 juni gaat het TVM VIDA Open 2010 van start. De hele week staat het tennispark in het te-
ken van dit altijd gezellige toernooi. De activiteiten zijn dit jaar uitgebreid, de wedstrijden zijn gepland. TVM is 
klaar voor het 35ste open toernooi. Ook dit jaar komt Sjeng Schalken naar het park om een clinic te verzorgen 
en zijn er de hele week diverse activiteiten. Het is de 35ste keer dat Tennis Vereniging Mijdrecht het open toer-
nooi voor senioren organiseert. Met zo’n 350 deelnemers staat het toernooi niet alleen in de directe omgeving, 
maar ook daarbuiten op de kaart. Met de vele deelnemers, en natuurlijk de toeschouwers, belooft het een drukke 
en gezellige week te worden. Het toernooi start op zaterdag 19 juni. Het !naleweekend is op 26 en 27 juni. 

TVM heeft in samenwerking met In-
tersport Duo Mijdrecht aanstaande 
zondag 20 juni voormalig proftennis-
ser Sjeng Schalken uitgenodigd om 
speler en toeschouwer te vermaken. 
Speciaal voor de senioren deel-
nemers van het toernooi verzorgt 
Schalken een leerzame clinic. Voor 
en na het bezoek van Sjeng Schal-
ken worden er weer toernooiwed-
strijden gespeeld. Zowel leden als 
niet-leden zijn van harte welkom bij 

TVM. De clinic begint om 14:00 uur.

Ook de rest van komende week is er 
naast het vele tennis en Sjeng Schal-
ken voldoende te beleven; er wordt 
gezorgd voor heerlijk eten en drin-
ken en er vinden verschillende acti-
viteiten plaats. Op woensdagavond 
de Klokken 10, waarbij er leuke 
prijzen te winnen zijn. Op donder-
dagavond de Hollandse Avond, met 
de wedstrijd Nederland – Kameroen 

op groot scherm, Hollandse hits en 
hapjes. Vrijdag is er een knallende 
feestavond georganiseerd met een 
optreden van de Vinkeveense artiest 
Quincy Smolders.
Men is de hele week van harte 
welkom om een kijkje te komen op 
het TVM park aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 7. 
Kijk voor het TVM VIDA Open 2010 
op www.tvm-mijdrecht.nl.

Mariëlles ballon kwam het verst!

Zo’n 100 kinderen hebben op 
Bevrijdingsdag 5 mei jl. een ballon 
opgelaten. Degene wiens ballon het 
verst kwam, zou een prijs winnen. In 
de afgelopen weken zijn de kaartjes 
binnengekomen; allemaal uit de 
richting Apeldoorn/Zwolle. De ballon 
die uiteindelijk het verst kwam was 
opgelaten door Mariëlle van der 
Wilt. Haar ballon werd gevonden in 
Alteveer (gemeente Hoogeveen). Zij 
heeft inmiddels de beloofde cadeau-
cheque van Bart Smit ontvangen. 

Zingeving na overlijden

CMJ Coaching & Counseling uit De Hoef organiseert een interactieve 
bijeenkomst 'Zingeving na Overlijden' op 28 juni a.s. in het Rouwcen-
trum Tap in Bilthoven van 19.15 uur tot 22.30 uur.

 U kunt van deze gelegenheid gebruik maken om ervaringen uit te wisselen 
met mensen die weten wat u meemaakt. U kunt elkaar inspireren om 
opnieuw richting te geven aan de toekomst. Ook uw ervaring kan daarbij 
veel voor anderen betekenen! Voor meer informatie of aanmelden kunt u 
contact opnemen met Joke de Jong 06 2286 8582 of Ceelina Janmaat 06 
2923 6540, maar ook per e-mail via info@zingevingenautonomie.nl.

Hennepkwekerij opgerold
Donderdagochtend is een hennepkwekerij ontmanteld op de Herenweg 
in Vinkeveen. De politie trof bij de woning ook de bewoner aan. Deze is 
aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.
Een speciaal bedrijf heeft de kwekerij ontruimd.

      FOTO PETER BAKKER


