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Palliatieve zorg bij nierfalen
(een multidisciplinair aandachtspunt!)

• Wat is uw achtergrond?

A. Verpleegkundige of verpleegkundig specialist

B. Maatschappelijk werker, diëtist, geestelijk 
verzorger, fysiotherapeut, ergotherapeut, 
psycholoog

C. Arts of apotheker

D. Anders…..



Programma :

• De kwetsbare patiënt met ernstig nierfalen,  dus ook palliatieve 
zorg!

• De richtlijn palliatieve zorg bij terminaal nierfalen,2017
• Wie is de kwetsbare patiënt met ernstig nierfalen.
• Wat bespreek je met deze kwetsbare patiënt (ACP), wie doet 

dat? Wanneer en hoe?
• Klachten bij terminaal nierfalen, de richtlijn.
• “We verwijzen uw terug naar uw huisarts”

• Laatste 10 minuten vragen?



Technisch is er veel mogelijk….



Website nefrovisie mei 2017

16.727



Nierdialyse en overlijden….

• Van de nierdialysepatiënten onder de 45 jaar, 
hoeveel zouden er jaarlijks overlijden….

A. In ons ziekenhuis vrijwel niemand!

B. 1 op de 80 patiënten

C. 1 op de 30 patiënten

D. Meer dan 1 op de 30 patiënten …



Nierdialyse en overlijden….

• Van de nierdialysepatiënten boven de 65 jaar, 
hoeveel zouden er jaarlijks overlijden….

A. In ons ziekenhuis vrijwel niemand!

B. 1 op de 10 patiënten

C. 1 op de 5 patiënten

D. Meer dan 1 op de 5 patiënten



• Van de totale groep patiënten overlijdt jaarlijks  1 op de 6.

• Van de groep onder de 45 jaar overlijdt jaarlijks 1 op de 30

• Van de groep van 45 tot 65 jaar is dit 1 op de 20.

• Van de groep ≥65 jaar en ouder: 1 op de 4.

Mortaliteit dialysepatiënten 

(Bron; Richtlijn palliatieve zorg bij eindstadium 

nierfalen, 2017)



Binnen 1 jaar na start van dialyse is 58% van de kwetsbare 
patiënten overleden, of functioneert slechter dan vóór start van 

dialyse*. 

Een belangrijke reden om de richtlijn palliatieve zorg bij 
eindstadium nierfalen te ontwikkelen (www.pallialine.nl , 2017)

Mortaliteit en Morbiditeit bij 
kwetsbare dialysepatiënten 

*(Bron; Richtlijn palliatieve zorg bij 

eindstadium nierfalen, 2017)

http://www.pallialine.nl/




Palliatieve zorg bij nierfalen, 2017

De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en 
geeft adviezen voor de eerste en tweede lijn! .

Nederlandse Federatie Nefrologen 
Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen
Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie 
Diëtisten vereniging
Nederlandse Vereniging Ziekenhuis Apothekers
Specialisten Ouderen Geneeskunde
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlands Huisartsen Genootschap en 
Nierpatiënten Vereniging Nederland



Evidence based medicine…….

Adviezen voor de eerste en de tweede lijn!



Doelgroep richtlijn palliatieve zorg bij nierfalen
(Eindstadium nierfalen (eGFR < 15 ml/min = stadium V)  

Drie patiënten categorieën: 

1. De patiënt die besluit geen nierfunctie 
vervangende therapie te willen starten. 

2. De kwetsbare patiënt in de dialysefase 
met een hoog risico op overlijden op korte 
termijn. 

3. De patiënt die besluit dialyse te staken. 



Binnen 1 jaar na start van dialyse is 58% van de kwetsbare 
patiënten overleden, of functioneert slechter dan vóór start van 

dialyse*. 

Juist met deze groep zijn gesprekken over het laatste stukje van 
het leven zeer zinvol!

Mortaliteit en Morbiditeit kwetsbare 
dialysepatiënt 

*(Bron; Richtlijn palliatieve zorg bij 

eindstadium nierfalen, 2017)



Kwetsbaarheid …………



Welke patiënt met ernstig nierfalen is kwetsbaar? 
Een benadering..

Kwetsbaarheid heeft betrekking op patiënten met:

• Veel comorbiditeit;

• Met volledige immobiliteit;

• Versnelde functionele achteruitgang in het afgelopen half jaar

• Veel problemen bij de dialyse (zoals hypotensie, wegrakingen,  
toegangsproblemen)

• Ondervoeding en/of laag serumalbumine < 20 g/l;

• Herhaaldelijke ziekenhuisopnames in het afgelopen half jaar.

Chandna 2011, Cohen 2010, Couchoud 2009, Kurella2009]:



Welke patiënt met ernstig nierfalen is kwetsbaar? 
Een benadering..

Surprise question

Zou het mij verbazen als deze 

patiënt binnen een jaar zou

overlijden?



Welke patiënt met ernstig nierfalen is kwetsbaar 
(definitie door de richtlijn commissie)

Patiënten met ernstig nierfalen (eGFR<15ml/min) en:

• >75 jaar, en/of

• Een negatieve surprise question, en/of

• Een CCI ≥6 of CCI ≥5 met opname afgelopen 6 mnd.



Charlson Comorbidity Index Score



Bespreek bij deze (kwetsbare) patiënten hun wensen, de 

huidige situatie, de toekomst,…….
(Advance Care Planning ,ACP)

Patiënten met ernstig nierfalen (eGFR<15ml/min) en:

• >75 jaar, en/of

• Een negatieve surprise question, en/of

• Een CCI ≥6 of CCI ≥5 met opname afgelopen 6 mnd.

NB: Patiënten met de wens om niet te starten of te stoppen met dialyse
NB: Patiënten met de wens tot het bespreekbaar maken van ACP.



De kwetsbaarheid bespreken,  moeilijk?
(voor de patiënt… ? voor de hulpverlener?)



Wil een kwetsbare (dialyse)patiënt 
praten over  het laatste stukje van het 

leven……

• Zie ook artikel in “huisarts en wetenschap”:  
“Verwachtingen rondom levenseinde bij kanker”       
6 mei 2020. Dit is een bespreking van het 
oorspronkelijke artikel: 

• “Experiences and needs of patients with incurable 
cancer regarding advance care planning: results from 
a national cross-sectional survey” (support care 
cancer, sept 2020)



Wil een kwetsbare (dialyse)patiënt 
praten over  het laatste stukje van het 

leven……

• Sommigen hebben nooit gesproken over sterven, 
gevoelens, angsten.

• Soms is het moment er (nog) niet, later….

• Niet alles is ontkenning. 

• Soms een overlevingsstrategie.

Forceer het niet 

Accepteren en later nog eens proberen…..



Wil iedere hulpverlener praten over  
het laatste stukje van het leven……



Wil iedere hulpverlener praten over  
het laatste stukje van het leven……

Nee,………

De neiging is vaak om door te behandelen…

Stoppen met behandelen zou patiënten de hoop 
ontnemen….

Niet behandelen zou betekenen de patiënt niets 
meer te bieden hebben…..

Angst voor heftige emoties van de patiënt…



Waarom is het belangrijk over het 
laatste stukje van het leven te praten 
bij kwetsbare patiënten met ernstig 

nierfalen!



Praten over het laatste stukje van het leven:
(advance care planning)

• De prognose van ernstig nierfalen bij kwetsbaren is 
slecht!

• Weet de patiënt dit? Wil de patiënt dit weten? Zijn 
verwachtingen reëel? Speelt angst een rol? Partner?

• Wat te doen bij (ernstige) complicaties….. (“Zijn er 
behandelingen die u echt niet meer wilt ondergaan?”)

• Is de huidige therapie voor de patiënt de beste? (“wat 
is belangrijk voor u, in de tijd die u heeft…”)

• Kan de patiënt de therapie nog volhouden? Wat weet 
de patiënt van alternatieven.. Hoelang doorgaan….



Spreken over het laatste stukje van het leven….

Door wie? Wanneer? Hoe?



Spreken over het laatste stukje van het leven….

Door wie? Wanneer? Hoe?

Bij iedereen: neem als behandelaar het initiatief



Spreken over het laatste stukje van het leven….

Door wie? Wanneer? Hoe?



Wanneer dit gesprek beginnen?
(spreken over het laatste stukje van het leven)

• Stel het gesprek niet uit tot een snel naderend einde.

• De patiënt kun je vragen zich ook voor te bereiden, via 
“spreek op tijd over uw levenseinde”

(zoek op KNMG en levenseindegesprek)

• Gebruik “natuurlijke” contactmomenten zoals weer 
een opname.., complicaties.., controles…

• Gebruik eventueel de overdracht naar een andere 
collega als ingang voor een gesprek.

• Er zijn………en gebruik je voelsprieten……





Spreken over het laatste stukje van het leven….

Door wie? Wanneer? Hoe?



Video “see me” te vinden op you tube



Hoe dit gesprek te beginnen?
(spreken over het laatste stukje van het leven)

• Maak contact, doorgrond wie er voor je zit…er zijn, gebruik je 
voelsprieten………

• Staat de patiënt open voor een gesprek (forceer niet!)

• Spreek ook met de patiënt alleen

• Ga in op de huidige symptomen en de gevolgen voor de 
patiënt

• Bespreek de te verwachten scenario’s en , zo mogelijk, de 
wensen van de patiënt, ooit nagedacht te stoppen?

• Gebruik zo nodig  een     ف جم محتر متر



Hoe dit gesprek te beginnen?
(spreken over het laatste stukje van het leven)

• Besteed aandacht aan alle dimensies (sociaal, psychisch, 
lichamelijk, spiritueel)

• Onderken ,dan wel zoek naar, de veerkracht!

• Evalueer de situatie regelmatig…

• Maak een zorgplan en anticipeer (wat te doen als…..)

• Maak hierbij zo nodig gebruik van de KNMG-brochure ‘Tijdig 
spreken over het levenseinde’

“Wat is voor u belangrijk de komende tijd….”

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi-gvqlw6rQAhWMnBoKHae_DGMQFggiMAE&url=https://www.knmg.nl/web/file?uuid%3Da4018bb5-4bc0-4015-a8c9-bf47144e3980%26owner%3D5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173%26contentid%3D1216&usg=AFQjCNGYBgPEAcOawB2CKCm9oFTUejwX0Q


Sommige zeer kwetsbare patiënten 
zijn wel erg positief….



(Kwetsbare) patiënt en hulpverlener
‘verdelen’  hoop en vrees…..

hoop

vrees / wanhoop

vrees/wanhoop

hoop

Patiënt: ‘ik ben er klaar 
voor! Op naar de 
volgende dialyse!

U zegt: ‘u bent zo optimistisch, 
maar realiseert u zich 
wel dat .. ‘

zichtbaar

onzichtbaar, 
‘uitbesteed’
aan ander

© Christien de Jong, Amsterdams Instituut voor 

Gezins-en Relatietherapie



(Kwetsbare) patiënt en hulpverlener
‘verdelen’  hoop en vrees…..

Maak contact

Exploreer de hoop

Prijs, als je dat kan, de gekoesterde hoop

Normaliseer de andere kant, de vrees



“ik ben er klaar voor dokter! op naar de 
volgende dialyse!”

Maak contact     

Exploreer de hoop     

Prijs, als je dat kan, de 
gekoesterde hoop      

Normaliseer de andere kant, 
de vrees

Goedemorgen heer Pietersen, hoe gaat 
het met u. etc….U bent zo strijdvaardig, 
hoe komt u toch aan die energie.

Kunt u daar iets meer van vertellen. Wat 
is  belangrijk voor u de komende tijd.

Ik vind het knap van u,  dat u er zo voor 
blijft gaan. Ondanks alle tegenslagen die 
u ook heeft gehad.

Bij andere patiënten maak ik ook wel 
mee, dat de moed ze in de schoenen 
zakt. Dat ze denken moeten we zo wel 
door. Hoe is dat voor u



Na* een aantal goede gespreken:

• Wordt er besloten de dialyse te vervolgen

• Wordt er besloten de dialyse te staken

• Wordt er besloten niet te dialyseren

• Is er onenigheid over de dialyse (staken? starten?)

* Bel de huisarts, specialist ouderengeneeskunde!



Bij patiënten met eindstadium nierfalen, waarbij besloten 

wordt om dialyse niet te starten of om dialyse te staken, 

praktische zaken (zie pallialine):

• Ultrafiltratie bij dyspneu door overvulling (gewenst?)

• Aanpassen van medicatie.

• Advies ten aanzien van vocht en voeding.

• Beleid ten aanzien van reanimeren en eventueel ICD.

• Aanwijzen van wettelijk vertegenwoordiger (zo nodig).

• Wettelijke regelingen (zijn er zaken nog te regelen…).

• Gewenste plaats van overlijden.

• De wens van patiënt en/of naasten tot psychosociale 
begeleiding.

• De mogelijkheid om op het besluit terug te komen…

Nu de huisarts of specialist ouderengeneeskunde bellen is te laat!!!



Onenigheid over de dialyse (staken/starten?)

• Doorgronden beweegredenen patiënt en omgeving

• Vraag-Vertel-Vraag over ziekte inzicht en verwachtingen

• Samenvatting van patiënts opvatting over zijn behandeling en

prognose

• Ingaan op emoties 

• Behandelplan met nadruk op wat gedaan gaat worden.

• Onderhandeling over voor- en nadelen van behandelplan als er  

discrepanties bestaan tussen plan en wensen van patiënt

• Erkennen van beweegredenen voor behandelkeuze  van 

patiënt en naasten, maar stel vast binnen welke  grenzen

Overweeg second opinion (ander dialyse centrum)

Eventueel tijdsgebonden proefperiode dialyse 



U heeft goed voor de patiënt gezorgd..





Mogelijke problemen...............

De meest voorkomende somatische problemen in de palliatieve fase bij 
nierfalen, besproken in de richtlijn:

1. Pijn

2. Dyspnoe

3. Jeuk

4. Restless legs

5. Delier

6. Slaapstoornissen

7. Depressie



“We verwijzen uw terug naar uw 
huisarts……”

• “Wat weet die er nou 
van…”

• “Die ken ik nauwelijks…”

• “Het ziekenhuis is zo 
vertrouwd…”

• “De specialist is mijn 
huisarts…”

• ……………

En dat is vaak waar!



De heer H.
1935 

VG: hypertensie,  schouder arthrose li

1997: tubulus necrose tgv hydronefrose 

1997-2018 achteruitgang nierfunctie

2018: Besloten met eGFR van 7 niet te 
gaan dialyseren… (consult internist 
ouderen, patiënt sprak dit door met de 
huisarts) Start aranesp

Nefroloog belt huisarts



Score bij hem 6:  4 (80 jaar)+2 (nierziekte)



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

April

• Visite, dag na telefoontje nefroloog

• Inventarisatie klachten (depressie+, urine 
incontinentie, pijn li schouder,..)

• Inschakelen/kennismaking Wijkverpleging

• Kijken naar de toekomst: niet reanimeren 
afgesproken

• Vervolg elke 2 weken



De richtlijn over depressie

• Voorkomen 23-39% in de dialysepopulatie, 

vraag er naar!

• Als we medicatie willen geven en er is tijd  dan:

• Keus voor SSRI ivm de bijwerkingen (sertraline, citalopram, 
mirtazepine mn als enige sedatie ,eetlust bevordering of therapie 
tegen misselijkheid gewenst is) Dosering aanpassen!



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

April

• Visite, dag na telefoontje nefroloog

• Inventarisatie klachten (depressie+, urine 
incontinentie, pijn li schouder,..)

• Inschakelen/kennismaking Wijkverpleging

• Kijken naar de toekomst: niet reanimeren 
afgesproken

• Vervolg elke 2 weken



De richtlijn over pijn

• Houdings- en bewegingsapparaat 

• Uremische neuropathie 

• Co-morbiditeit (vasculair, dm, Jicht).

• ……….



De richtlijn over nociceptieve pijn

Volg de WHO pijnladder (met deze aanpassingen):

1) Paracetamol, geen dosisaanpassing nodig
2) Nsaid, alleen laatste 2 weken zonder rest-nier 

functie?
3) Codeïne gaat stapelen, niet doen
4) Morfine gaat stapelen, niet doen
5) Meest veilige keus: fentanyl
6) Alternatieven: oxycodon, tramadol, buprenorfine, 

hydromorfon,…….
7) Methadon is niet afhankelijk van de nierfuntie, 

maar……..



De richtlijn over neuropatische pijn

• Bij neuropatische pijn geen verschil in gabapentine en 
pregabaline, lagere dosis ivm de klaring!

• TCA’s tweede keus (dan nortryptiline). Lagere dosering

• Bij mengbeelden start nociceptief



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Mei (visites elke week)

• Wegraking tgv orthostasis

Juni (visites elke week)

• Moe++ (Hb bepaald 4,7 ), transfusie geregeld

• Pijn li schouder, CRP 257, orthopeed wilde 
meekijken naar schouder!. 

• Fysiotherapie ingeschakeld (voor de transfers)..

• Hoog-laagbed in de kamer





Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Juli (visites 2 maal per week)

• Jeuk, advies vethouden

• Moe, maar geniet van kleine dingen, bv de 
tuin (Lab: Hb 6,0, Crp 223, Kalium 6,0) 

• Back-up nefroloog m.b.t. kalium, accepteren. 
Hij houdt erg van aardbeien….

• Pijn schouder, wil in aanvang geen fentanyl

• Incontinentie, wil geen catheter



De richtlijn over jeuk

• Voorkomen 30-90% in dialysepopulatie

• Nare klacht, ook slaap wordt gestoord, vaak ‘s nachts erger

• Oorzaak?? (fosfaat te hoog? Droge huid?)

• Bewijs therapie o.b.v. literatuur: matig tot zwak.

• Vethouden van de huid, bewijs hiervoor laag, maar: doen!

• Medicatie 1e keus gabapentine.  (PM paroxetine)

NB anti-histaminica (allergie pillen) doen niets!!



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Juli vervolg

• Start fentanyl voor de verzorging

• Wil wel een blaascatheter

• Wordt zwakker, begrafenisondernemer 
geweest, besluit geen opnames meer *

• Transfers worden lastiger

• Start blaasspoelen

i.v.m. veel debris





Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Augustus

• Jeuk, vethouden werkt 

onvoldoende, start gabapentine

• Duizelig bij opstaan, maar wil nog graag uit bed in 
de rolstoel (en naar buiten!).

• Droge mond, start oral balance

• Soms temperatuur>38, bron? AB?, zou dit wel 
willen!

• Stuit rood en ontveld…(decubitus)



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

September

• “Ik wil graag nog lang bij jullie zijn, maar af en 
toe verlang ik er ook naar er niet meer te zijn”

• Wil graag douchen, wegraking in de tillift….

• Pijn li schouder+++, overleg collega’s , jicht??, 
besloten tot proefdosis prednisolon, goed 
effect, overleg nefroloog, hoe verder…

• Hematurie bij blaascatheter



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Vervolg september (visites dagelijks)

• Li schouder blijft dik maar pijn is weg na start 
prednisolon!

• Iets kortademig, start fentanylpleister

• Orale candida tgv de prednisolon

• Urine productie neemt af

• Oedemen ontstaan



De richtlijn over dyspneu

• Wisselende cijfers, laatste 2 weken : 64%

• Oorzaken: mn overvulling,  anemie, co morbiditeit

• Overweeg transfusie/erythropoëtine bij levensverwachting van 
enkele weken.

• Diuretica alleen bij enige rest nierfunctie

• Symptomatisch: fentanyl, incl escape medicatie!

• Ultra filtratie…?



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Eind september, de laatste 2 dagen

• Suf, later comateus

• Spreken niet meer verstaanbaar

• Iets verward, plukkerig

• Hoorbaar slijm bij ademhaling (reutelen, “death rattle”)

Rustig, in bijzijn van de familie, overleden
(5 maanden na verwijzing terug naar de huisarts)



De richtlijn over delier 

Richtlijn delier kan gevolgd worden:

1. Oorzaak? Medicatie saneren, 
omgevingsfactoren beïnvloeden

2. EERSTE KEUS: Haloperidol , dosis 
aanpassen niet nodig.

3. Bij onvoldoende effect 
lorazepam overwegen ,dosis 
aanpassen niet nodig.

4. Bij hypokinetisch rigide 
syndroom of als alternatief: 
atypische anti-psychotica
(clozapine, risperdon, 
olanzapine) dosis reductie 
tenminste 50%

5. TERMINAAL DELIER: OVERWEEG 
SEDATIE



De heer P. besluit met dialyse te stoppen

Man uit 1936, Gehuwd, zelfstandig wonend met echtgenote op
boerderij. Betrokken kinderen.

Voorgeschiedenis:

Coronarialijden , Status na myocardinfarct, diabetes mellitus type 2,
Chronische nierinsufficiëntie, CVA, perifeer arterieel vaatlijden.

Recent wegraking eci en melena eci

In het ziekenhuis geeft hij regelmatig aan te overwegen om de dialyse
te stoppen, maar durft dit niet met zijn vrouw te bespreken.

2016 okt: Besloten dialyse te staken  Contact met huisarts, neemt zorg over



Score bij hem 9:  4 (80 jaar)+1 (DM)+2 (nierziekte)+ 1(mild CVA in de VG)+1 (hartinfarct)



Overdracht naar de huisarts……



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Dag 1 (en hierna elke dag)

• Visite dag na telefoontje nefroloog
• Kennismaking……….
• Inventarisatie klachten
• Inschakelen Wijkverpleging
• “Dokter, wat staat mij en mijn vrouw

te wachten..”
• Afspraken maken over: vochtbeperking?,  dieet?, medicatie?, 

regelen diabetes…, wettelijk vertegenwoordiger….
• Bespreken levensverwachting, zijn beeld van de toekomst…
• Vervolg dagelijks



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Dag 1 en vervolg

• jeuk
• Slaapproblemen, ook angst voor wat er komt….
• Myoclonieën
• Dyspneu
• Pijn, mn na enige dagen tgv bedlegerigheid
• Buikpijn en melena eci
• Uiteindelijk sedatie ivm niet te behandelen 

dyspneu



Slaapstoornissen………

• Komen veel voor in deze populatie: 50-80%, Vraag er naar!!

• BELEID CONFORM ANDERE GROEPEN 

• Benzodiazepines’s, zopiclon, zolpidem: afbraak via de lever tot 
inactieve metabolieten. Geen dosis aanpassing

• Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat melatonine (3mg, 22.00 uur)  
bij deze groep (!) kan helpen, beoordeel effect na 12 weken……….



Beloop na verwijzing naar de huisarts…

Dag 1 en vervolg

• jeuk
• Slaapproblemen, ook angst voor wat er komt….
• Myoclonieën
• Dyspneu
• Pijn, mn na enige dagen tgv bedlegerigheid
• Buikpijn en melena eci
• Uiteindelijk sedatie ivm niet te behandelen 

dyspneu



Na 8 dagen is hij, rustig, onder sedatie, 
overleden

Telefonisch overleg met nefroloog en huisarts bleef,

en was erg ondersteunend!

Familie blij met de geboden hulp, met name met de continuïteit 

Na overlijden de nefroloog ingelicht



Take home messages:

• De morbiditeit en mortaliteit onder kwetsbare 
(dialyse) patiënten is groot!

• Identificeer de kwetsbare (pre) dialyse patiënt. 

• Maak contact, bespreek de kwetsbaarheid, en het 
levenseinde.

• Betrek de huisarts of  Specialist Ouderen-
geneeskunde in dit gesprek!

• Lees de richtlijn palliatieve zorg bij 

nierfalen op www.pallialine.nl .

http://www.pallialine.nl/


bronnen

• Richtlijn “ Palliatieve zorg bij nierfalen” 

• Renine data aantal patiënten met nierfalen, 
mortaliteit

• Presentatie M. Van Buren Palliatieve Zorg-NND 
2017

• Presentatie Laila Niamut, internist-nefroloog 
Martini Ziekenhuis 2017

• Christien de Jong, psychotherapeut 
Amsterdam, “spreken tussen hoop en Vrees”



Ruimte voor vragen!



De Huisarts:

Normpraktijk 2400

Mensen.


