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Urker Huisartsen Maatschap
• G.J. Jonkheer • A. van Schothorst 

• Dr C.L. de Visser • D. Visser 

Vaste waarnemers:

Mw. E. Bollebakker en mw. P. Klein

Huisartsenpraktijk Het DOK

Vlechttuinen 1-G • 8322 BA Urk

T 0527-247024 (bij spoed toets 1)

Recepten: T 0527-247024, toets 2.

Buiten kantoortijden: 0900-3336333

Bij spoed: toets 1

Website: www.hetdok.praktijkinfo.nl

Openingstijden Het DOK
Alle werkdagen: van 8.00-17.00 uur

Afspraak maken: 0527-247024 

Zaterdag: Weekendspreekuur 11.00-12.00 uur 

Afspraak maken: 0900-3336333 

Zondagmiddag: van 14.00-15.00 uur. 

Afspraak maken: 0900-3336333 
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In dit nummer:

• Afscheid dokter Jonkheer

• Hoesten en codeïne

• Meer over Anne Wil Veldman

• Cholesterol

• Dokkunst: Kunst en de dokter

• Dokters, dokters, dokters

•  Terugblik van een huisarts in opleiding

Activiteiten van het ziekenhuis in Het DOK:
• Bloedafname: Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur.
•  Gynaecologie: Elke donderdagmorgen.
•  Kinderpoli: Elke dinsdagochtend.
•  Reumatologie: Elke woensdag.
•  KNO-arts: Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
•  Dermatologie: In de even weken op dinsdagmiddag.
•  Cardiologie: Een keer per maand op dinsdagmiddag.

•  Hartfalenspreekuur: Laatste oneven week van de maand op dinsdagmiddag.

Overige activiteiten in Het DOK:
•  Dantuma (voor aanmeten kousen e.d.): Vierde maandagmiddag van de maand. 

Afspraken via tel. nr.: 0800-2800409.
•  Visserij- en zeevaartkeuringen: Alle huisartsen in Het DOK zijn bevoegd 

keuringsarts voor de zeevaart.
•  Stop-Roken-begeleiding: door Anneke Heetebrij-Slot.
•  Reizigersvaccinatie: Deskundige advisering en vaccinatie volgens de meest 

recente richtlijnen. 

Voor bovenstaande: afspraak maken via het algemene praktijknummer.

•  GGZ-spreekuren van ELEOS en ’s Heeren Loo.

Verleden, heden en toekomst

Afscheid dokter Jonkheer
1 april 2017. Dat wordt de geplande stopdatum van dokter Gert Jonkheer. U had het 
natuurlijk al gehoord: na 23 jaar hangt hij de doktersjas in de spreekwoordelijke 
wilgen. Althans op Urk.  

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie

Beste lezers,
Wij als redactie hebben ons best gedaan 
weer een interessante Dokwerk af te 
leveren. 
De vorige Dokwerk stond bol van de ver-
anderingen in het doktersarsenaal in Het 
DOK.  En dit keer is het bijna net zo erg. Er 
is weer een nieuwe huisarts in opleiding 
die zich voorstelt, Anne Wil Veldman. Er is 
een terugblik van Werner de Jong die hier 
een jaar geweest is voor zijn opleiding. En 
er is een bijdrage van dokter Gert Jonkheer 
over het wanneer, het hoe en het waarom 
van zijn vertrek.  Daarnaast medische in-
formatie.  Over cholesterol, hoe zat dat ook 
alweer? En over wat te doen bij de gewone 
hoest. U weet wel, één van die kleine stoor-
zenders in het leven van alledag, vooral 
in de donkere tijd van het jaar. Dokkunst 
ontbreekt ook niet. En een heikel puntje in 
het reilen en zeilen van de huisartsenprak-
tijk wordt besproken.  
Een goede winter gewenst en veel lees-
plezier.

Herhaalrecepten 

Bij het aanvragen van herhaalmedicatie is 

er een wijziging. We hebben het volgende 

met de apotheek afgesproken:

* medicatie die vóór 14.00 uur (was eerst 

16.00 uur) aangevraagd wordt, is de andere 

dag na 16.00 uur af te halen. 

Dit om topdrukte in de late uurtjes van de 

middag te voorko-

men. 

Op vrijdagen geldt 

dit uiteraard voor 

de levering op 

maandagmiddag.

Eind augustus was het zover: mijn laatste dag 
op Urk als huisarts in opleiding! Het jaar is 
voor mijn gevoel voorbijgevlogen. Hoewel ik 
het heen en weer rijden tussen Utrecht en Urk 
niet zo mis, mis ik de praktijk wel een beetje. 
Het is heel bijzonder om een jaar lang zo dicht 
bij een gemeenschap te staan. Waar toeristen 
op Urk alleen de hoogtepunten zien, een rond-
je lopen, visje eten en weer vertrekken, mocht 
ik overal binnenkomen, delen in verhalen en 
geschiedenissen en waren patiënten ontzet-
tend open. Zelfs tegen een ‘vreemde’ als ik..

Wat mijn stage op Urk bijzonder maakte is dat 
hier de huisarts naast de mensen staat van 
het begin (dat is lang niet overal meer zo) tot 
het eind van het leven. Een aantal geboortes 
zal me bijblijven, evenals de vele kraamvisites. 
Maar daar tegenover staat soms de ziekte en 
het overlijden. Het is mooi om te zien hoe de 
huisarts hier van toegevoegde waarde kan zijn. 

Maar ook dat de patiënten zelf daar de ruimte 
voor geven. Ook tegenover mij werd vaak 
gezegd als ik vroeg of er bezwaar was dat ik het 
consult zou doen: ‘nee hoor, jij moet het ook 
leren’. Waarop iedereen gewoon van wal stak 
alsof ik hun eigen dokter was.
Wat verder nog opviel, is dat de wereld op Urk 
soms in tweeën wordt gedeeld: Urkers en 
‘vreemden’. Een keer vroeg een kind uit het 
niets of ik een ‘vreemde’ was. Ik kende het 
begrip nog niet zo, dus het duurde even voor ik 
doorhad wat er bedoeld werd.

Ik ben ondertussen op een kinderafdeling 
verder aan het leren. Na een aantal stages zal 
ik volgend jaar weer in een andere huisarts-
praktijk aan het werk gaan. Wie weet tot ziens 
als ik nog eens een echt lekker visje kom halen. 
Ik heb een goed jaar gehad!

Groeten van Werner de Jong

Kan de medische stand iets van kunst le-

ren? Zodat je een betere arts kunt worden? 

Voor een begin van een antwoord gaan we 

naar mijn lesgroepje ‘tekenen voor gevorder-

den’. Ze zijn al een paar jaar bezig om hun 

kunstige vaardigheden op een hoger plan 

te brengen. Zij krijgen techniek en oefenen 

technische vaardigheden. Teken maar eens 

een luciferdoosje in perspectief, zodat je een 

voorkant, een zijkant en een bovenkant 

ziet. Dat valt nog niet mee. Maar techniek 

is niet het enige.

Wat je ook moet leren is kíjken. Heel goed 

kijken. En dat niet alleen naar de losse 

onderdelen. Nee, ook naar het geheel en hoe 

de delen zich in dat geheel verhouden. En 

dat levert dan het totale plaatje op.

En dan komt de dokter om de hoek kijken. 

Figuurlijk dan.

Bij gerenommeerde universiteiten in 

Amerika, zoals Yale en Harvard, is ‘kijken 

naar kunst’ een onderdeel van de art-

senopleiding. Vrijwillig, maar toch! Een 

onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat 

kunstobservatie de diagnostische vaardighe-

den verbetert.

En, zoals vaak, volgt Nederland wat later. 

Nu kijken geneeskundestudenten van de 

Erasmus Universiteit uit Rotterdam en 

de Nijmeegse Radboud Universiteit naar 

kunst om zo een betere arts te worden. 

Kunstenaars zijn gewend om vanuit een 

breed perspectief naar zaken te kijken. En 

kijk, dat wil men ook bij artsen. In een 

breed perspectief de patiënt observeren en 

daardoor een betere diagnose kunnen stel-

len.  

Trouwens, het lijkt ook nog eens zo te zijn 

dat bestuderen en observeren van kunst 

ook het creatief denken en het invoelend 

vermogen stimuleert. En dat is toch ook 

leuk meegenomen.

En misschien wilt u zelf eens testen of u 

goed kijkt en de zaken goed opneemt?

Dan hebben we een leuke test voor u. Neem 

een blaadje papier en een pen. Leg die 

naast dit blad. Bekijk nu tien minuten het 

plaatje bij deze column. Na tien minuten 

draait u het blad om. En schrijf nu eens op 

wat u allemaal gezien hebt op het plaatje. 

Daarna kijkt u weer met uw lijstje naar 

het plaatje om te controleren of u alles hebt 

gezien! (U kunt uw lijstje met ons lijstje 

verderop in dit blad vergelijken). 

Veel succes!

kjromkes@hotmail.com

Dokters, 
dokters, 
dokters
Tegenwoordig werken we met een 
boel dokters. Er lijken er telkens 
meer bij te komen.
 
Vier huisartsen/ praktijkhouders waren 

er. Twee vaste waarnemers waren er: Wim 

de Visser en Ada Schonewille. Nu zijn er 

twee nieuwe waarnemers:  Els Bollebak-

ker en Petra Klein. 

En er zijn ook nog twee huisartsen in op-

leiding tegenwoordig. Voorheen was dat 

er één.  Momenteel Suzanne Witteveen 

en Anne Wil Veldman. Respectievelijk 

een 3e jaars en een 1e jaars.

We vroegen ons af hoe we er voor kon-

den zorgen dat het niet al te ingewikkeld 

wordt voor u, de patiënt.  Ook omdat niet 

alle dokters er alle dagen zijn. Sterker 

nog, géén van de dokters werkt alle da-

gen. 

We doen in ons team ons best. Waarvoor? 

Dat een willekeurige patiënt met niet 

meer dan twee artsen te maken krijgt. 

Dat betekent dat iemand òf te maken 

krijgt met de eigen huisarts. Òf met een 

vaste waarnemer. Petra Klein werkt voor 

dokters Van Schothorst en Visser. En voor 

de  andere twee praktijken werkt Els Bol-

lebakker. 

De huisartsen in opleiding zien voorna-

melijk patiënten van hun eigen opleider.

In de praktijk van alledag zullen onze 

bedoelingen niet altijd waargemaakt kun-

nen worden.  We rekenen op uw begrip 

hiervoor! 

Nota bene: 

Opmerking of suggestie over dit onder-

werp? In de wachtkamer liggen formulie-

ren waar u ideeën et cetera kwijt kunt. Bij 

de uitgang hangt een bus waar u vervol-

gens het formulier weer kwijt kunt. 

Dokkunst

Kunst en de dokter

Terugblik van een 
huisarts in opleiding
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>> vervolg van pagina 1 Anne Wil Veldman, huisarts in opleiding in Het DOK

‘Geweldige saamhorigheid op Urk’
Na de basisopleiding Geneeskunde en een jaar werken op 
de Spoedeisende Hulp in Meppel is Anne Wil Veldman sinds 
1 september 2016 in Het DOK werkzaam. Hier zal ze het 
eerste jaar van de huisartsopleiding doorlopen. Dick Visser 
zal haar begeleiden en de nodige vaardigheden bijbrengen. 
“Ik hoop hier veel te leren; de omstandigheden zijn goed in 
Het DOK. Fijn ook om te merken dat patiënten open staan 
voor een arts die in opleiding is”, zegt Anne Wil Veldman. 

Om de huisartsenopleiding te kunnen volgen, moet je tegen-
woordig solliciteren. Toen Urk in beeld kwam als opleidings-
plaats volgde een gesprek met haar opleider Dick Visser. Die 
merkte al gauw dat Anne Wil het in zich heeft om de uitdaging 
in Het Dok en op Urk aan te gaan. “En dat is een goede keus 
gebleken. De mensen zijn open, ze nemen je in vertrouwen en 
ze leven samen met elkaar als gemeenschap. Dat is positief 
om te zien. De eerste paar maanden zijn al goed bevallen“, 
zegt zij.
Na het VWO ging Anne Wil, geboren en getogen in het Overijs-
selse Hasselt naar Groningen om te studeren. Na acht jaar 
studie, waaronder twee jaar in de Isala in Zwolle, deed zij 
een jaar ervaring op in het ziekenhuis van Meppel. Al tijdens 
de opleiding in Groningen ging haar voorkeur uit naar het 
huisartsenvak. Ze wil dicht bij de patiënt staan, dicht bij de 
mensen, in hun eigen omgeving en koos daarom voor het 
specialisme huisarts. Anne Wil: “Het mooie aan de huisarts-
geneeskunde is de diversiteit aan klachten waar mensen 
mee komen. Geen dag is hetzelfde. Daarnaast zie je vrouwen, 

mannen, kinderen. Je komt alle leeftijden tegen. Dat zie je 
ook op Urk, waar heel veel jonge mensen wonen en waar 
relatief veel grote gezinnen zijn.”
De huisarts in opleiding doet zelfstandig spreekuren en rijdt 
ook zelfstandig visites. Uiteraard vindt zij veel steun bij haar 
opleider Dick Visser, al heel lang een routinier in het vak. 
“Bij hem kan ik altijd terecht als ik vragen heb of oplossingen 
zoek voor bepaalde zaken.” Naast het werken in de praktijk 
heeft ze elke week een onderwijsdag in Zwolle. 
Anne Wil blijft een jaar in Het DOK. “Ik hoop hier veel te leren 
als dokter. Ook hoop ik bij een bevalling aanwezig te kun-
nen zijn. Daar wordt je tegenwoordig niet meer voor opgeleid 
binnen de reguliere huisartsopleiding. Ik zie uit naar deze 
periode op Urk’’, besluit Anne Wil Veldman.

Cholesterol 
Als medisch hoofdgerecht ditmaal een 
bijdrage over cholesterol. 

Er is al zo veel over geschreven en u kunt 

prima informatie krijgen op talloze internet-

sites.  En ongetwijfeld ook via boeken.

Als huisarts wijs ik u natuurlijk door naar de 

site thuisarts.nl. Dé site van onze beroeps-

groep waar een hele serie artikelen gewijd 

wordt aan dit onderwerp.

Maar nu een poging om in een notendop 

iets te vertellen over cholesterol. 

Cholesterol is een onmisbare bouwstof in 

het menselijk lichaam. Het speelt een be-

langrijke rol in het dagelijks functioneren 

van je lichaam. Het is nodig voor de opbouw 

van lichaamscellen, de productie van hormo-

nen en het speelt een belangrijke rol in de 

spijsvertering.

Cholesterol zit in veel dierlijke en plant-

aardige producten die we eten. Toch wordt 

het overgrote deel in het lichaam zelf aan-

gemaakt. De lever is hier verantwoordelijk 

voor.  

Een verhoogd cholesterol is geen ziekte en 

geeft op zich geen klachten. Maar als het 

cholesterol in uw bloed jarenlang verhoogd 

is, kan de stof zich in de vaatwand ophopen. 

Uw bloedvaten worden daardoor nauwer 

en kunnen op den duur dichtslibben. We 

noemen een hoog cholesterol daarom een 

risicofactor.  Een risicofactor voor het krijgen 

van hart- en vaatziekten. 

Andere risicofactoren die we kennen zijn 

o.a. roken, hoge bloeddruk, diabetes, fami-

liaire aanleg, gebrek aan beweging, over-

gewicht, en een serie zeldzamere zaken en 

aandoeningen. 

We beginnen ons leven allemaal met brand-

schone bloedvaten. Na verloop van tijd ech-

ter vinden er veranderingen plaats aan de 

binnenkant van de bloedvaten. Die maken 

dat de vaten er uit gaan zien als een slecht 

onderhouden weg. Vol met kuilen en hob-

bels. Dat proces gebeurt bij (vrijwel) ieder-

een bij het vorderen van de jaren. Al vanaf 

jonge leeftijd!  Die hobbels (plaques) worden 

veroorzaakt door cholesterol, dat als het ware 

Veel cholesterol in de LDL-deeltjes is na-

melijk de oorzaak van het risico op hart- en 

vaatziekten. LDL vervoert cholesterol naar 

de cellen en spieren. Onderweg nestelt LDL 

zich gemakkelijk in de wanden van slag-

aders waardoor de slagaders kunnen vernau-

wen en dichtslibben. HDL wordt het ‘goede 

cholesterol’ genoemd. HDL transporteert het 

teveel aan cholesterol in LDL naar de lever. 

Via de lever komt het cholesterol in de dar-

men en verlaat het lichaam via de ontlasting.

Sommige mensen zijn niet in staat (door 

een gebrek aan bepaalde stoffen)  om  cho-

lesterol op te ruimen. Zij hebben vaak een 

hoog LDL en mogelijk ook een laag HDL.  

Dat betekent dat het risico op hart- en vaat-

ziekten flink verhoogd is. In sommige fa-

milies is dat zo uitgesproken dat er al flinke 

klappen kunnen vallen op jonge leeftijd. 

Soms al onder de 40 jaar.

Werk aan de winkel dus om deze families op 

te sporen.  (zoals momenteel o.a. door een 

universitair team gedaan wordt op Urk)

Tot zover deze ingewikkelde materie. In de 

volgende Dokwerk gaan we het hebben over 

de aanpak van een hoog cholesterol. Kunt 

u niet zo lang wachten bezoek dan de ge-

noemde site. 

Januari 1994:  afronding van de huisartsen-

opleiding in Engeland. 

Februari-maart 1994: drie sollicitatierondes 

op Urk bij de toenmalige artsenassociatie. 

Eind maart: verhuizing naar Emmeloord 

met gezinnetje (Marjo en de twee oudsten, 

Miriam en Hester). 

Begin april: aanbod en acceptatie om als 

huisarts te starten op Urk. 

Begin mei: start werkzaamheden op Urk in 

de praktijken van de toenmalige collegae. 

Najaar 1994: Opgenomen in de Urker 

huisartsenassociatie en gestart in eigen 

praktijk in het oude huis van De Wit aan de 

Industrierondweg. Tevens verhuizing naar 

Urk. Hier werd een derde dochter geboren, 

Irene. 

Najaar 1996:  verhuizing naar nieuwbouw-

woning annex praktijk aan Het Ruim 8. 

Hier werd een zoon geboren in 1998, 

Bram.

Zo is het gegaan in vogelvlucht.  Zo zijn we 

bijna 23 jaar verder. 

In de afgelopen jaren is er onnoemelijk veel 

gebeurd. Collega’s zijn gegaan en gekomen. 

In 2006 is het werken in een solopraktijk 

definitief gestopt door de verhuizing van de 

praktijk naar Het DOK. Een goede keuze. 

De laatste 10 jaar is er met veel inzet en 

enthousiasme gewerkt aan een bloeiende 

praktijk. Met veel aandacht voor innovatie. 

Heden
Daar lag het dus niet aan dat ik nu stop 

met de praktijk. Die reden lag meer in een 

oude droom. De droom ooit nog eens in de 

tropen te gaan werken. Ontwikkelingswerk 

te doen en/of zendingswerk. En die droom 

werd gedeeld door Marjo, mijn vrouw. Nu 

de kinderen allemaal de deur uit zijn, lijkt 

de tijd rijp om stappen te zetten. Drie jaar 

terug zijn Marjo en ik met zoon Bram voor 

3 maanden naar Thailand geweest. Om te 

proeven aan het leven en werken daar.  Om 

te ervaren hoe het was in een zendingscon-

text te leven. Dat vormde en inspireerde 

ons om vervolgstappen te zetten. 

We hopen aan het eind van zomer 2017

uitgezonden te worden via de zendingsor-

ganisatie OMF. Naar Thailand weer voor 

zes maanden per jaar. Ik vooral als medisch

adviseur voor deze organisatie. En Marjo

in een ondersteunende rol voor de mensen

van OMF die daar werken. Samen als doel:

zo goed mogelijk zorgen voor de zende-

lingen en hun gezinnen die daar leven en 

werken.

In de volgende Dokwerk hoop ik iets meer 

te kunnen vertellen over ons werk.

Toekomst
En dan nu nog een belangrijke vraag: wie 

komt er in mijn plaats?  

Ik ben erg blij te melden dat er een opvol-

ger gevonden is voor me. Iemand dus die 

de praktijk over gaat nemen. Iemand die de 

schouders eronder wil zetten. En in wie ik 

veel vertrouwen heb. 

Blij ben ik ook met name voor mijn col-

lega’s.  Zeker in deze tijd, waar het vinden 

van een nieuwe huisarts geen makkelijke 

opgave is. 

Blij ben ik sowieso met mijn collega’s en 

ons personeel aan wie ik erg veel te danken 

heb! 

aan de wand van het bloedvat blijft “plak-

ken”.  Of beter gezegd: ingebouwd wordt in 

de wand. Dit proces gaat des te sneller als er 

meer risicofactoren zijn. Dus iemand die het 

niet te nauw neemt met z’n gezondheid en 

te weinig beweegt en ook nog rookt vergroot 

z’n kansen op hart- en vaatziekten aanmer-

kelijk. 

De dingen die ik nu noem zijn zaken waar je 

zelf invloed op kunt uitoefenen. Lastiger ligt 

het bij die mensen die een hoog cholesterol 

hebben. Voor een deel komt dat  door het 

eetpatroon. Te veel vetten (met name dier-

lijke vetten) verhogen de cholesterolwaarden 

in het bloed. Maar er is meer. Er zijn men-

sen die veel vet eten en een normaal cho-

lesterol hebben. En er zijn mensen die een 

hoog cholesterol hebben bij een zeer gezond 

eetpatroon. Hoe zit dat? 

Cholesterol is een vetachtige stof die niet 

oplost in water of bloed. Eiwitten lossen wel 

op in het bloed. Om cholesterol te vervoeren 

in het bloed is cholesterol daarom verpakt 

in een soort eiwitbolletjes: de lipoproteïnen. 

We kunnen 3 soorten lipoproteïnen onder-

scheiden:

Hoge Dichtheid Lipoproteïnen (HDL)

Lage Dichtheid Lipoproteïne (LDL)

Zeer Lage Dichtheid Lipoprotëinen (VLDL)

LDL wordt het ‘slechte’ cholesterol genoemd. 

Zie artikel 
Dokkunst
- Een waslijntje met een rode doek
- Een groene houten gevel
- Twee reclameborden aan een gevel
- Een meisje
- Een jongen
- Een waslijn met witte was
- Een handkar
- Een boom op de voorgrond
- Bomen op de achtergrond
- Een heg
- Schaduwen op de straat
- Wasgoed over een hekje
- Een zogenaamde fort
- En nog net een makelaartje

Praktijkaccreditatie weer op orde
Zoals u wellicht weet is onze praktijk geaccrediteerd door de 
NHG, onze beroepsgroep. Alweer enkele jaren mogen we dit 
keurmerk dragen. We zijn blij dat we deze maand hoorden dat 
we dit keurmerk ook de komende 3 jaar weer mogen dragen.  
Met inzet van het hele team zijn we weer (met vlag en wimpel) 
geslaagd. 
Zo blijven we werken aan verbetering van onze service en zorg. 

Zeker in dit seizoen komt hoest erg veel voor.  
We worden dan ook overstroomd met tele-
foontjes met het verzoek om hoestmiddelen. 
Vooral de vraag naar codeïne is groot. 
Voor de (wat) ernstiger vormen van hoest zal 
vrijwel altijd een dokter geraadpleegd dienen 
te worden. Voor de overige vormen (mits niet 
te lang durend) kan men in het algemeen 
afwachten en de natuur z’n werk laten doen.  
En dan over codeïne:  het middel wordt van-
ouds veel tegen hoest gebruikt. En sommige 

mensen zweren erbij wanneer ze hoest-
klachten hebben. Echter, er is geen enkel 
(wetenschappelijk) bewijs dat het helpt.  Onze 
richtlijnen raden het gebruik zelfs af vanwege 
de kans op bijwerkingen.

Het geneesmiddelenkompas formuleert het 
zo:
Bij acute hoest ten gevolge van ongecompli-
ceerde luchtweginfecties heeft een afwach-
tend beleid de voorkeur. De effectiviteit van 

symptoombestrijding  of antibiotica is niet 
aangetoond.
Als een verzachtend middel gewenst is, kan 
aan kinderen > 1 jaar honing gegeven worden.
Het inademen van (de damp van) vluchtige 
en aromatische oliën bij verkoudheid is van 
beperkte waarde. De ‘werking’ van de diverse 
preparaten verschilt weinig; het is vaak een 
kwestie van persoonlijke voorkeur. 
U snapt: we zitten een beetje in een spagaat 
wat betreft het voorschrijven van codeïne.  
Maar mocht u goede ervaringen hebben met 
codeïne of andere middelen dan komen we er 
vast wel samen uit. 

Hoesten en codeïne


