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Bijeenkomst - 9 november 2021 
De eerste meeting, waarbij in plaats van 
een hand geven (dat doen we al ander-
half jaar niet meer) nu de QR-code wordt 
gescand door de voorzitter.  

We zitten deze keer in de nieuwe zaal, de 
hooitas genoemd.  Borrelen doen we nu 
niet meer staand, ivm oplopende corona-
besmettingen in het land,  maar op de 
plaats zittend.

Voorzitter René Horsselenberg opende 
deze avond de bijeenkomst.

Quote Paul P. Harris  
(oprichter van Rotary)

“Het is goed dat er niets in Rotary 

is dat zo heilig is dat het niet opzij 

kan worden gezet ten gunste van 

dingen die beter zijn.”

Alle codes waren in orde

Met de trap naar boven kom je in een mooie ruimte ook wel de hooitas genaamd.

Na wat aanloopproblemen kwam toch uiteindelijk de agenda via de beamer in beeld.



Kascontrole
Voorafgaande de bijeenkomst 
waren enkele leden bijeengekomen 
om de financien van de club te 
bespreken. Enkele weken geleden 
tijdens clubzaken was dit afge-
sproken en zo geschiedde dit deze 
avond.Alle cijfers passeerde de 
revue en klopten. 

Een aantal belangrijke zaken wil 
onze penningmeester graag met 
ons delen zijnde:
Vanaf het moment dat we door 
Corona elkaar niet meer in clubver-
band mochten ontmoeten,hebben 
we als bestuur besloten om onze 
contributie te verlagen naar € 50 
per kwartaal.
Vanzelfsprekend is hierdoor ook 
een gat geslagen in ons vermogen. 
Daarom moeten we vanaf het 4 de 
kwartaal weer terug naar het tarief 
dat we de laatste jaren in rekening 
hebben gebracht nl € 100 per 
kwartaal.
Op rekening 4/2021 zie je een 
QR-code staan. Deze is bedoeld als 
alternatief voor het “leren var-
ken”.Als je deze QR-code scant en 
het bedrag invult dat je wekelijks 
in het varken deed, dan stort je het 
bedrag rechtstreeks op de rekening 
van ons eigen Rotary Fund.  
 
Deed je bijvoorbeeld iedere week  
€ 2 in het varken dan kan je, voor 
alle bijeenkomsten in 1 jaar samen, 
nu ook invullen, 25x € 2 = € 50. 
Dit bedrag is aftrekbaar voor de IB 
mits je aan je persoonlijke giften 
drempel toekomt. Ons Rotary Fund 
heeft de ANBI status.
Het is NIET de bedoeling en onge-
wenst, om je contributie op deze 
manier over te maken.
Als hierover vragen zijn, mail of bel 
dan met Klaas.

Kascontrole werd verricht door Klaas Palstra (penningmeester) en Hans Arts en Theo Plegt.

Opening bijeenkomst 
Voorzitter René Horsselenberg opende 
de bijeenkomst en heet onze gastspre-
ker voor deze avond dr Erna Lenters 
van harte welkom. Zij zal deze avond 
een presentatie geven over haar werk 
in het Insala Ziekenhuis te Zwolle.

Als eerste enkele medelingen. 

1. Installatie Jan Doldersum is gepland 
voor 7 december. De datum is 
uitgesteld ivm de geboorte van zijn 
dochter Fieke, waarvoor Marrit weer 
een heel mooi Rotary rompertje 
heeft gemaakt. (zie  foto op pag. 1) 
17/11 is er een huisbezoek/kraam-
schudden door René en Jan.

2. End Polio Now – tulpen: Klaas heeft 
contact gehad met de tuinman van 
het Lieferdinck. Geplande datum 
27/11 om 10:30 uur.  
Adres: Liefferdinck, Kosterskamp 
4 in Den Ham. Neem een schop 
of hark mee. (Tevens rotaryjasje en 
blauwe pet) Opgeven als reply op 
het bericht dat Klaas via Whattsapp 
stuurt. (inmiddels hebben zich ca. 8 
leden zich opgegeven.)

3. Op 23/11 komt Hans Verbeek een 
praatje houden over End Polio Now

Aanpassing prijzen Johanneshoeve 
per 2022.  

Een maaltijd en een kop koffie nadien 
gaat euro 17,50 kosten.

Hierna geeft René een toelichting op 
het komende programma.

Na een ogenblik stilte serveert André 
een broodje hamburger.

Lezing Erna Lenters 
‘European Reference Laboratory’ 

Erna is begonnen als routine analist 
op het laboratorium van Ziekenhuis 
de Weezenlanden in Zwolle. Op een 
gegeven moment is zij door het hoofd 
van het lab gevraagd als research-ana-
list om onderzoek te doen naar HbA1c, 
een geglyceerd hemoglobine. 

Spreekster voor deze avond: dr Erna Lenters

Dit onderwerp heeft haar zo aangetrok-
ken dat zij hierop wilde promoveren. 
Aangezien Erna een MLO-opleiding 
had, moest ze eerst een HLO-diploma 
halen. 
 
Middels een speciaal op maat gemaakt 
programma door hogeschool Saxion, 
heeft ze dit in 1 jaar kunnen doen en is  
hiervoor cum laude geslaagd.  

Daarna stond de weg naar promotie 
open. Na tee en een half jaar promotie 
onderzoek is zij gepromoveerd.



Erna neemt ons mee in haar vakgebied 
door eerst uit te leggen wat diabetes is 
en welke vormen er zijn en waarin deze 
vormen van elkaar verschillen. Het aan-
tal diabetespatiënten stijgt wereldwijd 
enorm: het is in 10 jaar tijd verdubbeld.
 

Daarna vertelt Erna over HbA1c. HbA1c 
is een verbinding tussen glucose en he-
moglobine en is een maat voor de ernst 
van de diabetes. 
Het wordt gebruikt om het risico op 
complicaties van diabetes te monito-
ren, maar het kan nu ook diagnostisch 
worden gebruikt.

Voor het bepalen van HbA1c zijn 
verschillende methoden van veel 
verschillende leveranciers voorhanden. 
Hierdoor zijn er ook grote verschillen 
in uitkomsten van al deze methoden. 
Standaardisatie was dus nodig. 

Dit is gestart in 1993. Door deze stan-
daardisatie is er nu minder spreiding 
tussen de methoden. Voor Erna was de 
eerste stap het maken van een refe-
rentiemethode. Deze heeft ze in 2002 
gepubliceerd. In de wereld zijn nu 21 
laboratoria die deze referentiemethode 
uitvoeren.

Om de verschillende apparaten en 
methoden van de verschillende firma’s 
te standaardiseren worden refentiema-
terialen gemaakt op 10 verschillende 
niveaus. Dit gebeurt in het laboratori-
um van Isala in Zwolle. Deze materia-
len worden vers over de  hele wereld 
verstuurd en soms zelfs persoonlijk 
afgeleverd.

Op dit moment gebruiken meer dan 
5000 laboratoria wereldwijd de ook in 
Zwolle gemaakte controlematerialen 
om te controleren of zij de bepaling 
goed uitvoeren.

Naast al dit werk, doet Erna nog meer: 
zij geeft wereldwijd lezingen (van 2005 
tot nu toe 77 lezingen), valideert nieu-
we methoden en geeft les. Ook werkt 
zij mee aan het ‘Find’ project dat wordt 
ondersteund door de Bill Gates Foun-
dation. Voor deze stichting onderzoekt 

Wat is de ideale HbA1c waarde?
Mensen zonder diabetes hebben 
een HbA1c waarde onder 6% (42 
mmol/mol).

Bij pre-diabetes zit je waarde tussen 
de 6% en 7%. Dat is een HbA1c 
waarde tussen de 42 mmol/mol en 
53 mmol/mol.

Alles boven de 7% (53 mmol/mol) 
betekent dat je diabetes type 2 
hebt.

Wanneer je naar je arts gaat en 
hij je de uitslagen van je bloedtest 
geeft, weet jij nu wat deze beteke-
nen.

De HbA1c waarde geeft een idee 
van je bloedsuiker over de afge-
lopen periode. Doordat het geen 
moment opname is, liegt deze 
waarde dus NOOIT.

Regelmatige, nauwkeurige en ge-
makkelijk te interpreteren point-of-
care (POC) testen van de hemog-
lobine A1c (HbA1c)-waarden van 
de patiënt kunnen een belangrijk 
en effectief hulpmiddel zijn in een 
alomvattende benadering van dia-
betesmanagement.

Erna welk apparaat het beste geschikt 
is om de derde wereldlanden de HbA1c 
bepaling uit te voeren.

Erna vertelt ook heel enthousiast over 
wat zij tijdens haar reizen en lezingen 
mee heeft gemaakt.

Na afloop ontving onze gast een vogel-
huisje van Voorzitter René

Overzicht van de mooie ruimte en de leden die deze avond aanwezig waren.



Dank aan:
Jan v.d. Kolk voor de notulen van deze 
avond.

Jarig:
Deze maand (november) Rineke Lim-
beek op 11 november en Hans Schip-
per op 25 november.

Programma:
Onderstaand het programma voor 
zover bekend.

Volgende bijeenkomst:
23 november. Bezoek van Hans Ver-
beek.Hans is Coördinator tulpenbollen-
aktie - end polio now

PROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

10-08-2021 Rijssen-Holten Zomerprogramma -
17-08-2021 Twenterand Zomerprogramma -
23-08-2021 Nijverdal-Hellendoorn Zomerprogramma -
31-08-2021 Geen Vocational onderwerp Jan vd Kolk
14-09-2021 Corné Balemans & Jan Kees Westra Rondwandeling Engertsdijksvenen Niek
28-09-2021 Jeroen Klinkhamer Bezoek Veenmuseum René
29-09-2021 AFAS experience centre Leusden Discon District 1560 -
12-10-2021 Bestuur Clubzaken Rineke
26-10-2021 Martin Tesink en Roland Winkel Qredits Gerrit Meijer
09-11-2021 Dr. Erna Lenters European Reference Laboratory Klaas
23-11-2021 Hans Verbeek End Polio Now TheoPROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

07-12-2021 Bestuur Clubzaken Gerrit Reekers
21-12-2021 Corné Balemans Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen Marrit
11-01-2022 Han van den Heuvel Routemaker Engbertsdijksvenen Hans Schipper
18-01-2022 Bestuur Nieuwjaarsbijeenkomst Hans Sjoers
01-02-2022 Corné Balemans (alternatief) Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen

15-02-2022 Bestuur Clubzaken
01-03-2022 Kees Smelt Eurosped volleybal

15-03-2022 Demcon productie Bedrijfsbezoek Enschede

29-03-2022
12-04-2022

17-04-2022 Fietstocht met partners 2e Paasdag
26-04-2022 Bestuur Clubzaken

Notulist van deze avond: Jan v.d. Kolk

Hans Verbeek (rechts) hier samen met 
Herman Stiggelbout bij hun stand op 
de Discon 2021 in Leusden.


