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Net als een kniebrace ontlast een steunzool met laterale wigver-

hoging waarschijnlijk het aangedane mediale compartiment van 

de knie. Een steunzool zou bovendien de varusbeenas corrigeren.7 

Een recent crossover-onderzoek kon echter geen effect van een 

steunzool met wigverhoging aantonen bij een oudere patiënten-

populatie met gevorderde gonartrose.8 Bij patiënten met milde 

tot matige gonartrose zag men eerder wel een significante verbe-

tering van de symptomen dankzij het gebruik van een steunzool 

met wigverhoging.9 Uit een ander onderzoek bleek dat patiën-

ten met gonartrose dankzij steunzolen minder NSAID’s gingen 

gebruiken.10 Een Cochrane-review concludeerde dat voetortheses 

een toegevoegde waarde hebben bij de behandeling van sympto-

matische gonartrose.11 Steunzolen met een laterale wigverhoging 

zijn veilig en goedkoper dan kniebraces. Bovendien zijn ze mak-

kelijk aan te meten en blijken patiënten ze trouw te gebruiken.8,9 

Wij vroegen ons af of steunzolen met laterale wigverhoging net 

zoveel pijnvermindering en functieverbetering geven bij patiënten 

met mediale gonartrose als een kniebrace. Daarnaast bekeken we 

of beide interventies een standsverandering van de knie in het 

frontale vlak konden bewerkstelligen.

Inleiding
Gonartrose is een van de meest voorkomende gewrichtsaandoe-

ningen en veroorzaakt aanzienlijke pijn en functieverlies.1 Veel 

patiënten hebben voornamelijk mediale compartimentsartrose.2 

De primaire behandeling is conservatief en bestaat uit voorlich-

ting, afvallen, fysiotherapie en zo nodig een medicamenteuze 

behandeling. Pijnstillers bestrijden slechts de symptomen van de 

aandoening en werken vaak niet afdoende. Orthesebehandeling 

kan echter de belasting van de knie veranderen en speelt wellicht 

een remmende rol bij het ontstaan en de progressie van gonar-

trose.3,4

Vooral bij patiënten met symptomatische mediale gonartrose 

zien we een significante verbetering van pijn, functie en belasting 

van de knie dankzij het gebruik van een valgiserende kniebrace.5 

Een prospectief gerandomiseerd onderzoek (RCT) toonde een sig-

nificante functieverbetering aan door het gebruik van een brace 

bij patiënten met varusgonartrose.6 Veel patiënten in dit onder-

zoek hielden zich echter niet trouw aan de behandeling omdat de 

brace huidirritaties veroorzaakte en slecht paste. Wellicht zorgt 

dat op termijn voor een slechter resultaat.
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Doel Er bestaat enig bewijs dat patiënten met symptomatische 

mediale gonartrose baat hebben bij een kniebrace of voet-

orthese. Patiënten verdragen een kniebrace echter vaak niet 

goed. Wij vroegen ons af of steunzolen met laterale wigverho-

ging net zoveel pijnvermindering en functieverbetering geven bij 

patiënten met mediale gonartrose als een kniebrace.

Methode Bij patiënten met symptomatische mediale gonartrose 

deden we een prospectief gerandomiseerd onderzoek naar het 

effect van een steunzool met een laterale wigverhoging. We 

includeerden 91 patiënten met symptomatische mediale gon-

artrose. Van hen voorzagen we 45 patiënten van een steunzool 

met een 10 millimeter laterale wigverhoging en vergeleken het 

beloop met een controlegroep van 46 patiënten die we behan-

delden met een valgiserende kniebrace. De primaire uitkomst-

maat was kniepijn, die we hebben gemeten met een visueel 

analoge schaal (VAS). Secundaire uitkomstmaten waren de 

WOMAC-kniefunctiescore en varusalignement van de knie.

Resultaten Na 6 maanden zagen we tussen beide groepen geen 

verschil wat betreft kniepijn- en kniefunctiescore. Noch de 

brace, noch de steunzool veranderde de varusstand van de knie. 

Patiënten in de steunzoolgroep hielden zich significant vaker 

aan de behandeling (p = 0,015). Volgens de OMERACT-OARSI-

richtlijnen reageerde 17% van alle patiënten op de hen toegewe-

zen behandeling. Een subgroepanalyse liet een beter effect van 

de steunzool zien bij patiënten met milde gonartrose, maar dit 

verschil was niet significant, wat mogelijk kwam door de geringe 

omvang van de patiëntengroep.

Conclusie De resultaten van ons onderzoek suggereren dat een 

steunzool met laterale wigverhoging een alternatief kan zijn voor 

een kniebrace bij de conservatieve behandeling van mediale 

gonartrose.
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trolegroep). De valgiserende kniebrace was verkrijgbaar in vier 

verschillende maten (MOS Genu®, Bauerfeind, Duitsland). De 

brace bestond uit een dij- en een kuitschaal, die met aluminium 

scharnieren aan de binnen- en buitenzijde met elkaar verbonden 

waren (figuur 2). Een orthopedisch instrumentmaker legde de 

brace aan en liet de mate van valgisatie afhangen van de mate 

van varusgonartrose en van wat de deelnemer kon verdragen. We 

verzochten de deelnemers de orthese zo veel mogelijk te gebrui-

ken en vroegen hen bij te houden hoeveel uren per week ze de 

orthese droegen.

Uitkomsten

Na 6 maanden nam een niet-geblindeerde orthopedisch chi-

rurg (TMR) standaardvragenlijsten af. Verder vroeg hij naar het 

Methode
We voerden een prospectief open-label (niet geblindeerd) parallel 

gerandomiseerd onderzoek (registratienummer: ISCRTN92527149) 

uit op de polikliniek Orthopedie van een academisch ziekenhuis. 

We randomiseerden de deelnemers aan de hand van een com-

putergegenereerde procedure (blokrandomisatie, met verschil 

in de grootte van de blokken). Een onafhankelijke onderzoeker 

(MR) bewaarde de code van de randomisatie. Een andere onder-

zoeker (TMR) includeerde de patiënten. We randomiseerden de 

deelnemers nadat we hen voorlichting hadden gegeven, schrifte-

lijke toestemming hadden verkregen en de basisgegevens hadden 

verzameld.

Patiënten

Alle patiënten waren in eerste instantie behandeld volgens de 

NHG-Standaard: voorlichting, fysiotherapie en zo nodig pijnstil-

ling. We stelden de diagnose varusgonartrose als de patiënt aan-

gaf dat hij pijn en drukpijn aan de binnenzijde van de knie had 

en een radiologische afwijking vertoonde over het mediale com-

partiment van de knie, passend bij een Kellgren-Lawrence (K-L) 

score groter of gelijk aan 1.12 We maten de radiologische score op 

een digitale staande standaardröntgenfoto van de knie. Patiënten 

met symptomen die niet bij varusgonartrose pasten, jonger dan 

35 jaar waren, de Nederlandse taal onvoldoende beheersten of 

geen varusmalalignement hadden, sloten we uit van deelname.

De mate van varusalignement van de knie bepaalden we aan de 

hand van de heup-knie-enkelhoek (HKE-hoek). Deze hoek maten 

we op een digitale staande langebeenopname. In een eerder arti-

kel hebben we de hoge betrouwbaarheid van deze meetmethode 

beschreven.13 De HKE-hoek definieerden we als de hoek tussen 

een lijn getrokken van het midden van de heupkop naar het hoog-

ste punt tussen de femurcondylus (de notch) en een lijn getrokken 

van het midden van de tibia eminentia en het midden van de 

enkel. Een positieve waarde van de hoek betekende een varusma-

lalignement. Patiënten met een hoek van ≤ 0º konden niet deel-

nemen aan het onderzoek.

Interventies

De deelnemers kregen een leren steunzool met laterale wigscho-

ring van 10 millimeter (mm) kurk over de hele lengte van de late-

rale voetrand (interventiegroep) (figuur 1) of een kniebrace (con-

Wat is bekend?
�  Er is geen eenduidig bewijs dat een steunzool of een kniebrace 

pijnverlichting, functieverbetering of standsverbetering bewerk-

stelligt bij patiënten met symptomatische mediale gonartrose.

�  Een zool is veilig en goedkoper dan een brace.

Wat is nieuw?
�  Een steunzool is net zo effectief als een brace en kan een alter-

natief zijn in de behandeling van mediale gonartrose.

�  Bij beginnende artrose is de steunzool mogelijk zelfs effectie-

ver.

Figuur 1 Linkervoet met leren zool en laterale kurkwig van 10 mm 
(6° wig)

Figuur 2 Linkerknie met MOS Genu® kniebrace
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met standaarddeviatie. Het behandelingseffect analyseerden we 

aan de hand van lineaire regressie voor de continue uitkomst-

maten (VAS-pijnscore, WOMAC-functiescore en HKE-hoek) en 

met logistische regressie voor de binaire uitkomstmaten (rea-

gerend op de behandeling ja of nee). Alle analyses corrigeerden 

we voor medicijngebruik, omdat dit niet was gestandaardiseerd. 

Daarnaast hebben we ook gecorrigeerd voor geslacht omdat dit 

een onevenwichtige covariaat was. Voor ontbrekende gegevens 

van de patiënten die we niet konden vervolgen gebruikten we de 

last-observation-carried-forward-methode. Voor de statistische 

bewerking van de gegevens maakten we gebruik van versie 15.0 

van SPSS (SPSS Inc., Chicago, Illinois).

Resultaten
Van januari 2006 tot september 2007 randomiseerden we 92 

opeenvolgende patiënten. Een patiënt met mediale gonartrose 

en klinisch een varusbeen sloten we uit van deelname in verband 

met een valgusbeenas op de langebeenopname. Dit leidde tot 

een groep van 91 patiënten. Tabel 1 laat de karakteristieken zien 

van de patiëntenpopulatie. Er zaten 45 patiënten in de zoolgroep 

en 46 patiënten in de bracegroep; 4 patiënten in de zoolgroep 

en 4 patiënten in de bracegroep konden we niet vervolgen. Vier 

patiënten in de zoolgroep en 6 patiënten in de bracegroep veran-

derden gedurende de 6 maanden van behandeling (zowel conser-

vatief als chirugisch). De belangrijkste reden was dat de behande-

ling geen effect sorteerde (4 van de 4 patiënten in de zoolgroep 

en 3 van de 6 patiënten in de bracegroep). Andere redenen waren 

slecht passende braces of zolen, vermindering van de klachten en 

toename van het crepiteren van de knie. Figuur 3 vat het onder-

zoeksverloop samen.

In beide groepen verbeterden de scores voor pijn en WOMAC-

functie ten opzichte van de nulmeting (tabel 2), maar het verschil 

tussen beide groepen was niet significant. Voor pijn was het 

verschil tussen beide groepen in VAS 0,06 (95%-BI –1,05-0,93; 

effectgrootte 0,03) en voor WOMAC-functiescores 0,15 (95%-BI 

gebruik van pijnstillers en het aantal uren per week dat de patiënt 

de orthese droeg, en verrichtte hij lichamelijk onderzoek. De pri-

maire uitkomstmaat was pijn, gemeten met een VAS-score (0-10; 

waarbij een lagere score duidt op minder pijn). De secundaire 

uitkomstmaten waren functie van de knie, gemeten met een 

WOMAC-functiescore (0-100; waarbij een hogere score een beter 

resultaat aangeeft) en varuscorrectie gemeten aan de hand van de 

HKE-hoek. We gingen ervan uit dat patiënten met ≥ 20% verbete-

ring van de pijn en functie van de knie (definitie van OMERACT-

OARSI)14 positief reageerden op de behandeling. Hoe lang de 

patiënt een steunzool of een kniebrace gedurende de dag moet 

dragen, is onbekend. Wij definieerden a priori patiënten als the-

rapietrouw wanneer ze de orthese meer dan 42 uur per week (7 

dagen x 6 uur, ofwel 75% van een werkdag) droegen.

Statistiek
We baseerden de berekening van het benodigde aantal deelne-

mers op een gemiddelde pijnscore van 6,0, met een standaardde-

viatie (sd) van 2,2 (VAS-schaal van 0-10), bij patiënten met varus-

gonartrose die deelnamen aan een eerder onderzoek van Brouwer 

et al.6 Een punt verschil op de VAS-schaal tussen beide groepen, 

wat neerkomt op 15% verschil met de basisscore, levert een kli-

nisch relevant verschil op. Om dit aan te tonen hadden we met 

tweezijdig toetsen (α = 0,05 en een power van 80%) 40 patiënten 

in elke groep nodig. Met een geschatte uitval van 15% moesten 

we 92 patiënten includeren.

De primaire analyse gebeurde volgens het intention-to-treatprin-

cipe, waarbij we alle gerandomiseerde deelnemers meenamen, 

ook als ze niet de toegewezen behandeling hadden gekregen. We 

voerden alleen een secundaire analyse uit voor 73 deelnemers 

die de behandeling hadden gekregen (en therapietrouw waren) 

die hen toegewezen was (per protocolanalyse). Een subgroep-

analyse verrichtten we voor patiënten met milde gewrichtsslijtage 

(K-L-graad < 2) ten opzichte van patiënten met matige mediale 

gonartrose (K-L-graad < 2), omdat een steunzool met laterale 

wigschoring mogelijk effectie-

ver is bij milde artrose van het 

me diale compartiment van de 

knie.15 Een p-waarde kleiner dan 

0,05 beschouwden we als statis-

tisch significant. De grootte van 

het effect berekenden we door 

het verschil in gemiddelde resul-

taten tussen de zoolgroep en 

de bracegroep te delen door de 

standaarddeviatie van de resulta-

ten in de bracegroep.16

Allereerst bepaalden we met 

behulp van de Shapiro-Wilk-test 

of de variabelen een normale 

verdeling hadden. Op basis van 

deze analyses presenteren we 

de resultaten als gemiddelden 

Tabel 1 Nulmeting voor de gehele onderzoekspopulatie en de zool- en bracegroepen

Onderzoekspopulatie
(n = 91)

Zoolgroep
(n = 45)

Bracegroep
(n = 46)

Leeftijd in jaren, gemiddelde (sd) 54,7 (7,0) 54,4 (6,5) 54,9 (7,4)
Geslacht, % vrouw 49 65 35 
BMI (kg/m2), gemiddelde (sd) 29,2 (4,5) 29,4 (4,9) 29,0 (4,2)
Artrosegraad (mediaal), %   

– 1 41 32 48
– 2 19 23 15
– 3 39 42 37
– 4 1 3 0

Artrosegraad (lateraal), %   
– 0 74 76 72
– 1 24 22 26
– 2 2 2 2

Analgeticagebruik, % 
– geen 48 45 52
– zo nodig 23 24 22
– dagelijks 29 31 26

Pijn (VAS, 0-10) 5,6 (2,6) 5,7 (3,0) 5,6 (2,2)
Functie (WOMAC, 0-100) 46,6 (18,4) 46,5 (± 18,9) 46,8 (± 18,2)
HKE-hoek* (°), gemiddelde (sd) 6,9 (3,6) 6,9 (3,6) 7,0 (3,6)

* Een positieve hoek betekent varusalignement.
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2 patiënten kregen blaren, wat 

zonder gevolgen bleef. Zeven 

patiënten vonden de brace niet 

goed passen. Vijf patiënten kon-

den de steunzool niet in verschil-

lende schoenen dragen.

Beschouwing
De steunzool met laterale wig-

schoring en een kniebrace zorg-

den beide voor een verbetering 

van de pijn met 1 eenheid (op 

een schaal van 10) en de functie 

met 4 eenheden (op een schaal 

van 100) ten opzichte van de 

nulmeting. In overeenstemming 

met de OMERACT-OARSI-regels 

stelden we dat een patiënt op de 

behandeling reageerde als deze 

20% of meer verbetering op de 

pijn- en functiescores realiseer-

de.14 Wij vonden geen verschil 

tussen de zool en de brace (zool 

13% en brace 20%). Geen van beide interventies corrigeerde de 

stand van de knie in het frontale vlak. De zool werd wel beter 

gedragen dan de brace. Een subgroepanalyse liet een groter effect 

van de steunzool zien bij patiënten met milde gonartrose, maar 

dit verschil was niet statistisch significant.

Ons onderzoek kent enige beperkingen. De behandelaar was 

tegelijkertijd onderzoeker en voorlichter. Hoewel de behandeling 

geblindeerd onderzoek onmogelijk maakte, hadden we de metho-

diek kunnen verbeteren door een onafhankelijke onderzoeker 

in te zetten bij de meting van de klinische functiescores. Onze 

berekening voor het benodigde aantal patiënten voor dit onder-

zoek maakte dat we 15% verschil in pijnscore als een significant 

verschil konden aanmerken. Achteraf was dit wellicht te optimis-

tisch, omdat een recent onderzoek niet meer dan 10% verschil 

tussen een steunzool met en zonder wigschoring kon aantonen.8 

De zool en de brace hebben slechts kleine veranderingen in de 

belasting van de knie veroorzaakt.4 Door deze kleine effecten 

vonden we waarschijnlijk geen significante verschillen tussen de 

zool- en de bracegroepen. Ook was het onderzoek niet voldoende 

groot van omvang om een subgroepanalyse uit te voeren. Deze 

–7,95-7,65, effectgrootte 0,008). De intention-to-treat- en per-

protocolanalyses lieten geen verschil zien tussen beide groepen 

in percentage patiënten (13% versus 20% en 14% versus 18%) die 

reageerden op de behandeling (≥ 20% verbetering van de pijn en 

functie van de knie).

Het varusalignement, gemeten met behulp van de HKE-hoek, was 

voor de zoolgroep op de nulmeting 6,9° (sd 3,6°) en bij het dragen 

van de steunzool 6,9° (sd 4,1°). De gemiddelde HKE-hoek voor de 

bracegroep zonder de brace was 7,0° (sd 3,6°) en met de brace 

6,7° (sd 3,2°). De standsverandering van het been door het dragen 

van de zool of de brace was gelijk in beide groepen (–0,22; 95%-BI 

–0,68 - 0,25, effectgrootte 0,22). De patiënten droegen de steun-

zool met laterale wigschoring significant (p = 0,006) langer (57,8 

(sd 28,8) uur per week), dan de kniebrace (38,8 (sd 32,2) uur per 

week). Een subgroepanalyse gestratificeerd voor patiënten met 

milde varusgonartrose (K-L-graad 1) liet voor de zoolgroep een 

bijna significant (p = 0,068) hoger percentage patiënten zien dat 

meer dan 20% verbeterde op pijn en functie in vergelijking met de 

bracegroep (46% versus 15%).

Huidirritaties zagen we in de bracegroep het meest (n = 10) en 

Figuur Figuur 3  Stroomdiagram van het onderzoeksverloop

Mogelijke kandidaten: n = 92

Randomisatie: n = 91

Deelname

Loting

Vervolg

Analyse

Niet voldaan aan inclusie-

criteria: n = 1

Steunzool met laterale wig

geloot: n = 45

interventie ontvangen: n = 45

Valgiserende kniebrace

geloot: n = 46

interventie ontvangen: 46

Niet vervolgd: n = 4

tussentijds gestopt: n = 4

– tibiakoposteotomie (n = 3)

– standaard conservatief (n = 1)

Niet vervolgd: n = 4

tussentijds gestopt: n = 6

– hemi knieprothese (n = 1)

– zool (n = 1)

– standaard conservatief (n = 4)

geanalyseerd: n = 41 geanalyseerd: n = 42

Tabel 2 Primaire en secundaire uitkomstmaten vergeleken met de nulmeting

Uitkomstmaat Zoolgroep*† (n = 45) Bracegroep*† (n = 46) Verschil tussen beide 
groepen‡

Effectgrootte

Pijn (VAS, 0-10) –0,9 (2,4) –1,0 (2,2) 0,06 (–1,05, 0,93) 0,03
Functie (WOMAC, 0-100) 4,2 (16,9) 4,0 (18,9) 0,15 (–7,95, 7,65) 0,008
HKE-hoek (°)     0 (0,9) –0,3 (1,0) –0,22 (–0,68, 0,25) 0,22

* Vier patiënten konden we niet vervolgen.
† Waarden zijn gemiddeld met de standaarddeviatie tussen haakjes.
‡Waarden zijn gemiddeld met het 95%-BI tussen haakjes, gecorrigeerd voor geslacht en het gebruik van pijnstillers tijdens de nulmeting en na 6 maanden.
VAS = visueel analoge schaal
HKE = heup-knie-enkelhoek
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ger zinvol om de zool of brace te dragen.

Ogata et al. suggeerden eerder dat een steunzool met laterale 

wigschoring het effectiefste is bij patiënten met lichte mediale 

gonartrose.15 Een subgroepanalyse toonde aan dat bijna de helft 

van de patiënten met milde mediale gonartrose (K-L < grade 2) 

na 6 maanden goed op de steunzool reageerde.

Tot nu toe heeft men weinig goede onderzoeken over het effect 

van een zool of brace in de behandeling van mediale gonartrose 

gepubliceerd. Verder beschikken we niet over eenduidig bewijs dat 

een steunzool of een kniebrace pijnverlichting, functieverbetering 

of standsverbetering bewerkstelligt bij patiënten met symptoma-

tische mediale gonartrose. Een zool is veilig en goedkoper dan 

een brace. Bovendien bestaan er maar weinig goede alternatieve 

behandelingen. Een valgiserende tibiakoposteotomie levert een 

goed resultaat bij de actieve patiënt,23 maar een operatie brengt 

altijd risico’s met zich mee. Wij vonden dat patiënten een steun-

zool met een laterale wigschoring van 1 cm goed verdragen en 

dat deze een bijna significant beter resultaat (p = 0,068) geeft 

dan een valgiserende brace bij patiënten met graad 1 K-L-mediale 

gonartrose. Misschien is de zool vooral een goed alternatief voor 

een kniebrace voor patiënten met milde symptomatische mediale 

gonartrose. Toekomstig onderzoek zou zich hierop kunnen rich-

ten.

Conclusie
De resultaten van ons onderzoek suggereren dat een steunzool 

met laterale wigverhoging een alternatief kan zijn voor een knie-

brace bij de conservatieve behandeling van mediale gonartrose.
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Intermezzo

Burn-out
Vorige week zei een vrouw ‘Het gaat niet goed met me’. Tissues. In 

één jaar had ze acht forse tegenvallers. Moeder dement, vriendin 

overleden, conflict met de baas, collega ziek, financiële ellende, 

verhuisd, puberzoon met problemen, man ontslagen. En nu was 

het op: burn-out, afgebrand, uitgeput. Soms duikt in zo’n verhaal 

oud verdriet op, oude krassen op de ziel. Dan is het lastiger, want 

oude zielekrassen voeden de actuele burn-out als petroleum op 

een kampvuur. Ik feliciteerde haar, want ze was recordbreker met 

acht keer ellende.

Het burn-outrecord stond in onze praktijk namelijk op zeven 

tegenslagen. Dat is al veel, want gemiddelde vrouwen knappen af 

bij vijf en mannen bij drie. Maar zij was een taaie. Nu niet meer. 

Nu waren tissues nodig, veel tissues. Hoe verder? Ze moest maar 

eens de leiding nemen over haar eigen lijden. Zij mocht beslis-

sen wanneer ze echt zou stoppen de boel overeind te houden. 

Morgen? Over een paar weken? Maanden kan ook, als je even 

doorbijt. Meer tissues. Zij koos gisteren. En welke éne taak wil je 

vasthouden? Ik weet dat dit laatste nooit lukt, maar daar komt ze 

wel achter. Ik vertelde haar van de Burn-outwet: ‘Opknappen kost 

twee keer zoveel tijd als afknappen’. Drie weken beroerder wor-

den tot het dieptepunt betekent zes weken herstel daarna. Eerst 

veel slapen, daarna slecht slapen. Eerst huilen, daarna piekeren. 

Mocht ze eerder weer taken op zich willen nemen, ook goed. Wel 

moet ze beslissen welke taken eerst, welke het laatst en welke 

nooit meer. Want zij is de baas. Zij heeft de regie; niet de regie 

over wat ze allemaal gaat doen, maar de regie over wat ze nièt 

gaat doen, of nòg niet, anders, of later. Het gaat haar wel lukken. 

Want ze is al recordhouder afknappen. Nu wil ze recordhouder 

opknappen worden.

Nico van Duijn
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