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Overzichtsartikelen

Samenvatting
De ziekte tularemie, die wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis en endemisch is in 
verschillende Europese landen, is sinds enkele jaren weer opgedoken in Nederland. Het genus Francisella 
omvat niet alleen Francisella tularensis, maar ook de species Francisella guangzhouensis, Francisella 
halioticida, Francisella hispaniensis, Francisella nuatunensis en Francisella philomiragia. Het klinisch beeld 
voor tularemie is sterk gerelateerd aan de porte d‘entree. Daarnaast spelen ook de diverse subspecies 
en typen een rol. Ulceroglandulaire tularemie is het meest voorkomende ziektebeeld naast oculoglandu-
laire, orofaryngeale, gastro-intestinale en pleuropulmonaire tularemie. In Europa komt alleen Francisella 
tularensis subspecies holartica (type B) voor.
(Tijdschr Infect 2015;10(6):176-81)

Summary
The causative agent of tularaemia, the bacterium Francisella tularensis is endemic in several European 
countries and has re-emerged a few years ago in The Netherlands. The genus Francisella does not only 
include Francisella tularensis, but also the species Francisella guangzhouensis, Francisella halioticida, 
Francisella hispaniensis, Francisella nuatunensis and Francisella philomiragia. The entrance in the body 
and the route of infection have a strong impact on the resulting disease, but the different subspecies  
and types play a significant role as well. The infections usually cause ulceroglandular tularaemia, but 
oculoglandular, oropharyngeal, gastrointestinal and pleuropulmonary tularaemia also occur. In Europe 
only Francisella tularensis subspecies holartica (type B) is found.
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Inleiding
De ziekte tularemie is sinds enkele jaren weer opgedoken 
in Nederland. Deze zoönose wordt veroorzaakt door de 
facultatief intracellulair levende, gramnegatieve bacterie 
Francisella tularensis. Francisella is vernoemd naar Edward 
Francis, die de ziekte begin vorige eeuw bestudeerde; 
tularensis is vernoemd naar het gebied Tulare in Cali-
fornië, waar de verwekker werd geïsoleerd tijdens een 
op pest-gelijkende uitbraak.1,2 Van 1953 tot 2011 zijn  
er in Nederland geen meldingen van tularemie geweest. 
In 2006 en 2009 waren er twee importgevallen uit 
Scandinavië, waar Francisella (F.) tularensis endemisch 
voorkomt, gerapporteerd.3 Na de eerste melding van 
een inheems geval in 2011, zijn er tot en met mei 2014  

 
nog vier patiënten geweest, waarvan het aannemelijk is 
dat ze tularemie in Nederland hebben opgelopen.4 Drie 
besmettingen zijn veroorzaakt door het slachten van 
hazen en bij twee patiënten was een insectenbeet de 
mogelijke oorzaak. Vervolgens zijn er meerdere hazen met 
tularemie gevonden.5 Voorlopig onderzoek met behulp 
van F. tularensis-specifieke moleculairbiologische typeer-
methoden toont aan dat zowel introductie vanuit Zuid- 
als Noord-Europa mogelijk is (bron RIVM, CVI en 
FOI-Zweden). 
Een recente studie naar de status van tularemie in 
Europa vanuit een ‘one-health’-perspectief, waarin de 
Nederlandse casussen ontbreken, laat zowel een brede 
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geografische verspreiding als een grote reeks gastheren 
zien.6 Het grote aantal gastheren verklaart de verschei-
denheid aan synoniemen voor tularemie, zoals jagers-
ziekte, ‘rabbit fever’, ‘lemming fever’, hazenpest, en 
‘water rat trappers’disease’.1,2,7,8 Ondanks het feit dat in 
de laatste vijf jaar meer dan 1000 publicaties, waarvan 
ruim 20 overzichtsartikelen, zijn verschenen, is nog veel 
onduidelijk met betrekking tot tularemie. Het voor-
komen van F. tularensis varieert enorm in plaats en tijd. 
Zelfs in gebieden waar de bacterie endemisch voorkomt, 
worden perioden van jaarlijks verschijnen afgewisseld 
met jarenlange afwezigheid.8 Door dit onregelmatig 
opduiken, de verscheidenheid aan klinische beelden en 
omdat het vaak niet lukt om de bacterie in kweek te 
brengen, is het moeilijk de diagnose tularemie te stellen. 
Daarbij komt het feit dat pas in de tweede week van de 
ziekte een significante titerstijging kan worden waar-
genomen. Een viervoudige toename ten opzichte van een 
eerder monster wordt als bewijs voor een recente infectie 
gezien.1 De materialen waarbij de kans op een positieve 
kweek het hoogst is, zijn sputum, pus en faryngeaal 
kliervocht. F. tularensis wordt zelden uit bloed gekweekt 
en dan alleen nog in de latere stadia van de ziekte.1 
Zowel door veranderd taxonomisch inzicht, als door 
het ontdekken van nieuwe species binnen het genus 
Francisella is identificatie complexer geworden en is  
de relatie met het klinisch beeld niet eenduidig, terwijl 
het klinisch beeld nog steeds een grote rol speelt bij het 
herkennen van tularemie.

Het genus Francisella
De meest recente taxonomische indeling van het genus 
Francisella omvat naast het species F. tularensis nog vijf 
species: F. guangzhouensis in 2013 voor het eerst geïso-
leerd uit water en airconditioningsystemen in China,  
F. halioticida in 2005 geïsoleerd uit zieke gekweekte 
zeeslakken in Japan, F. hispaniensis in 2003 geïsoleerd 
uit humaan bloed in Spanje, de vis pathogeen F. noatu-
nensis, en ten slotte F. philomiragia in 1969 geïsoleerd 
als Yersinia philomiragia uit een muskusrat.9-14

Voor het kweken van F. guangzhouensis zijn media met 
70% zeewater vereist. Dit species zal dus met conven-
tionele middelen niet geïsoleerd worden.9 F. hispaniensis, 
aanvankelijk geclassificeerd als F. novicida, wordt op 
grond van zowel geno- als fenotypische kenmerken gezien 
als een apart species.11 Het eerste isolaat van F. nuatonensis 
werd aanvankelijk geïdentificeerd als F. philomiragia. 
De uiteindelijke classificatie resulteerde in F. nuatunensis 
subspecies nuatunensis en F. nuatunensis subspecies orien- 
talis.12,13 F. tularensis wordt onderverdeeld in meerdere 
subspecies en typen.

F. tularensis subspecies holartica omvat stammen, die 
een mildere vorm van tularemie veroorzaken, en werd 
oorspronkelijk F. tularensis type B genoemd.15 De Euro-
pese richtlijn EEG200/54/EG classificeert type B als 
Biologisch Agens klasse 2 en type A als klasse 3. De 
recent in Nederland gevonden isolaten behoren tot sub-
species holartica en vallen dus onder Biosafety Level 2. 
Het verspreidingsgebied omvat het hele noordelijk half-
rond. Het subspecies kent de biovars I EryS , II EryR en 
Japonica. De erythromycine-gevoelige I EryS-stammen 
worden voornamelijk in Europa en Azië gevonden;  
in de Verenigde Staten en Canada worden ze minder  
vaak geïsoleerd dan F. tularensis subspecies tularensis. 
De erythromycine-ongevoelige biovar II EryR wordt 
alleen in Europa en Azië gevonden. Beide biovars worden 
niet op de Japanse eilanden gevonden. F. tularensis sub-
species holartica Japonica is recent buiten Japan gevonden 
op Tasmanië.16 Deze biovar is eveneens erythromycine- 
gevoelig.15

De meer virulente vorm van tularemie, type A, werd 
aanvankelijk toegeschreven aan F. tularensis subspecies 
tularensis, maar de laatste jaren worden vier geno- 
typen onderscheiden, die verschillen in virulentie en 
verspreiding. Moleculairbiologische typering van 500 
Amerikaanse stammen, waarvan 316 humaan, maakt 
onderscheid in type A1a, A1b, A2a en A2b. In het oosten 
van de Verenigde Staten bedroeg 91% van de humane 
stammen type A1, terwijl vrijwel alle A2-stammen in 
het westen werden gevonden. De mortaliteit van de  
verschillende typen verschilt significant. De mortaliteit 
voor type A1a is 24%, voor type A1b 4% en voor zowel 
A2a en A2b 0%. Ter vergelijking: de mortaliteit van 
type B, subspecies holartica, is 7%. Verder blijkt uit deze 
studie dat 93% van de type A-stammen werd gevonden 
in hazen en katten tegen 73% van de type B-stammen 
in primaten en knaagdieren.17

F. tularensis subspecies mediasiatica komt uitsluitend voor 
in rivierdelta’s en valleien in Kazachstan, Oezbekistan 
en Turkmenistan. De pathogeniciteit voor zowel mens 
als dier is vergelijkbaar met het subspecies holartica, maar 
hierover is geen uitgebreide documentatie beschikbaar.2,15 
Sinds de ontdekking van F. tularensis subspecies novicida 
begin jaren 1950 zijn er tot 2005 maar drie ziektegeval-
len beschreven, in 2014 zijn twaalf gevallen beschreven, 
waarvan elf patiënten immuungecompromitteerd of met 
ander onderliggend lijden.1 Er zijn geen sterfgevallen 
bekend.2 Het feit dat het ziektebeeld niet met tularemie 
geassocieerd wordt, houdt de discussie in leven of dit 
organisme wel of geen subspecies van F. tularensis is.1,2,7,8 
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F. tularensis subspecies novicida komt voor op het noorde-
lijk halfrond en in Australië is één novicida-gelijkende 
stam gevonden.1,2,8,18

Klinisch beeld
Tularemie
Tularemie is de belangrijkste ziekte veroorzaakt door 
bacteriën behorende tot het genus Francisella.
De ernst van de ziekteverschijnselen varieert en is afhan-
kelijk van de besmettingsroute, dosis en het subspecies 
en/of type.1,17 De aanname dat stammen de intacte huid 
kunnen passeren, is gebaseerd op onderzoek met één 
stam.19 De infectieuze dosis waarbij 50% van de popu-
latie onder normale omstandigheden ziek wordt (ID50), 
bedraagt waarschijnlijk minder dan tien bacteriecellen, 
het letaliteitspercentage is 5-20% zonder therapie. Voor 
pulmonale, orofaryngeale en gastro-intestinale tulare-
mie geldt een percentage van 30-60%.20-21 Antibiotica  
brengen de ziekteduur terug van maanden naar dagen, 
maar de sterfte is nog steeds meer dan 2%.1 Type B 
heeft weliswaar een met type A vergelijkbare ID50, maar 
het ziektebeloop is minder ernstig. Patiënten overlijden 
zelden aan deze variant, ook zonder behandeling.1 In de 
beschikbare literatuur wordt geen verdere differentiatie 
tussen de virulente en mildere vorm gemaakt. 

Glandulaire en ulceroglandulaire tularemie
In 80% van de gevallen is ulceroglandulaire tularemie 
het ziektebeeld dat zich manifesteert. Dit verloopt plot-
seling met koude rillingen, koorts, hoofd- en spierpijn, 
en uitputting, meestal drie tot vijf dagen na blootstelling. 
De incubatietijd varieert echter van een tot veertien 
dagen. Bij de porte d’entrée ontwikkelen zich enkele 
scherp afgetekende erythemateuze ulceratieve huid-
laesies, vervolgens ontstaat een zwarte inzinking van 
dood weefsel, een eschar. Eschars (zie referentie 3 voor 
afbeelding) worden vaak geassocieerd met cutane antrax 
of rickettsiosis. De ontstane zweren, die maanden per-
sisteren, zijn meestal kweek-positief. Lymfadenopathie 
met pusvorming ontstaat vooral in de oksel- en elleboog-
knopen. Verdere progressie van de infectie kan tot sepsis 
leiden en in 10-15% van de ulceroglandulaire gevallen 
tot pneumonie. Transmissie vindt voornamelijk plaats 
door middel van teken en muggen als vector of bij het 
villen en slachten van besmet wild, vooral in combinatie 
met verwondingen aan vingers en handen.1,2,17,20 

Oculoglandulaire tularemie (syndroom van Parinaud)
Direct contact met ogen leidt tot oculoglandulaire tulare-
mie, gekenmerkt door gezwollen, rode ogen (periorbitaal 
oedeem) in combinatie met vergrote pre-auriculaire en 

cervicale lymfeklieren. Eenzijdige conjunctivitis met 
purulente ulcera gevolgd door een eventuele hoornvlies-
perforatie en iris prolapsus behoren tot de verschijn- 
selen.20

Orofaryngeale en gastro-intestinale tularemie
Inname van besmet water en voedsel leidt tot orofaryn-
geale en gastro-intestinale tularemie. Laesies ontstaan 
voornamelijk in de orofarynx, de tonsillen en in de 
drainerende lymfeknopen van het hele maag-darm-
kanaal. Soms ontstaan er maar weinig laesies. Dit leidt 
tot een zere keel en of buikpijn bij mesenterium lym-
fadenopathie. Braken, diarree en maagdarmbloeding 
zijn zeldzaam. Uiteindelijk kunnen de patiënten in 
shock geraken.20 

Pleuropulmonaire tularemie
Inhalatie van infectieuze aerosolen is de oorzaak van 
primaire pneumonie. Gezwollen lymfeklieren (bubo’s) 
of ulcera kunnen ontbreken bij primaire pneumonie. 
Deze vorm van tularemie is het meest typerend voor 
laboratoriuminfecties. Patiënten hebben een droge hoest, 
dyspneu, en pijn op de borst, met onregelmatige infil-
traten, lobaire pneumonie, of hemoptoë. Verder kunnen 
hilaire lymfadenitis, pleuritis en brochiolitis ontstaan. 
Secundair aan pneumonie ontstaat in 10% van de geval-
len tyfeuze tularemie, gekenmerkt door hoge koorts en 
bewustzijnsstoornis. De andere kenmerken van tulare-
mie, zoals eschars, ontbreken.20,21 De WHO raadt aan 
de term tyfeus alleen te beperken tot gevallen zonder 
duidelijke besmettingsroute.8

In zeldzame gevallen ontwikkelen tularemie-patiënten 
osteomyelitis, pericarditis, endocarditis of meningitis. 
Lokale huidzwellingen ten gevolge van een immuun-
respons na hernieuwde expositie worden omschreven 
als immuunreactie tularemie.20 

Tularemie en zwangerschap
Tussen 1930-2013 zijn acht gevallen van tularemie in 
de zwangerschap beschreven, alle in de laatste twee  
trimesters van de zwangerschap. Alleen in drie onbehan-
delde gevallen resulteerde dit in ernstige complicaties 
bij de foetus, hoewel bij obductie geen F. tularensis kon 
worden aangetoond.22

Differentiaaldiagnose met niet-Francisella-infecties
De differentiaaldiagnose waarbij niet-Francisella-verwek-
kers een rol spelen omvat kattenkrabziekte, mycobacte-
riële infecties, miltvuur (antrax), brucellose, legionellose, 
Q-koorts en pest.8,20 Daarnaast is in meer of mindere 
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mate verwarring mogelijk met furunculose door stafylo-
kokken, lokale ontstekingen - inclusief erysipelas - door 
streptokokken, aids, cytomegalovirus (CMV), epstein-
barrvirus (EBV), pasteurellose, rickettsiose, lymfoma, 
toxoplasmose, hantavirusziekte, leptospirose, griep of 
atypische pneumonie.8

Infecties met overige Francisella-bacteriën
Subspecies novicida wordt weliswaar tot het species  
F. tularensis gerekend, maar infecties met dit subspecies 
leiden niet tot de klassieke verschijnselen zoals ulcero-
glandulaire, oculoglandulaire tularemie of pneumonie. 
De meeste van het beperkt aantal beschreven patiënten 
waren immuungecompromitteerd. Twee aanvankelijk 
gezonde patiënten ontwikkelden na infectie met sub-
species novicida lymfadenopathie, maar geen koorts.2 
De transmissieroute is onbekend; er zijn twee casussen 
van bijna verdrinking beschreven en in drie gevallen  
is er sprake van associatie met besmette ijsmachines.  
F. tularensis subspecies novicida is tot nu toe niet in 
gezonde of zieke dieren gevonden en is dus hoogstwaar-
schijnlijk geen zoönotische bacterie. 
Het klinisch beeld bij F. philomiragia omvat vrijwel alle 
symptomen, die zich ook bij tularemie kunnen voor-
doen en betreft voornamelijk pneumonie en koorts, 
soms met sepsis, maar ook met peritonitis, meningitis 
en adenitis. Deze bacterie is echter veel minder virulent 

dan F. tularensis. De meeste gevallen doen zich voor  
na contact met zeewater bij bijna-verdrinkingen en 
chronische granulomatose.1,8,23 

Tot nu zijn er geen humane infecties bekend met  
F. guangzhouensis of met de vispathogenen F. halioticida 
en F. nuatunensis.9,10,12,13 Van F. hispaniensis is een isolaat 
uit het bloed van een patiënt met een ernstige sepsis  
na een acute obstructieve pyelonefritis beschreven.11 
Moleculaire biologische technieken maken het mogelijk 
om de aanwezigheid van Francisella-stammen direct aan 
te tonen in humane en dierlijke weefsels en in omgevings-
monsters. Sequentieanalyses van het 16S rRNA-gen 
toonden Francisella-gelijkende species aan die in sym-
biose leven met eencelligen en teken. De gereduceerde 
genomen van deze endosymbionten zijn een aanwijzing 
dat kweek zeer lastig zal zijn. Hoewel deze endosym-
bionten pathogeen zijn voor kleine dieren, lijkt de 
humaan-klinische relevantie vooralsnog niet groot te 
zijn.24 Er is één casus beschreven, waarbij uit de eschar 
van een patiënt met niet aan tularemie gerelateerde 
onderliggende complicaties een aan Francisella-endo-
symbionten verwant species is geïsoleerd.25 Teken en in 
water levende eencelligen worden gezien als reservoirs 
van F. tularensis. Er zijn geen infecties beschreven met 
aan Francisella verwante species, die in grondmonsters 
zijn aangetoond.24 

Tabel 1. Verspreidingsgebied en klinisch spectrum Francisella species.

Species Verspreidingsgebeid Klinisch spectrum

F. tularensis subsp. tularensis Noord-Amerika glandulaire, ulceroglandulaire, oculoglanulaire, 
orofaryngeale, gastro-intestinale en pleuropulomonaire 
tularemie( type A)1,2,8,17,20,21,26 

F. tularensis subsp. holartica Noordelijk halfrond type B tularemie, minder ernstig ziektebeeld dan bij 
type A1,2,8,15-17,20,21,26

F. tularensis subsp. mediasiatica Kazachstan, Oezbekistan, Turmenistan minder ernstig ziektebeeld dan bij type A1,8,15,21

F. tularensis subsp. novicida Verenigde Staten, Australië en Thailand koorts, acuut ziek zijn, lymfadenopathie1,2,11 

F. guangzhouensis China niet-pathogeen9

F. halioticida Japan vispathogeen10

F. hispaniensis Spanje sepsis, mogelijk pyelonefritis11

F. nuatonensis subsp. nuatunensis Europa vispathogeen12,13

F. nuotonensis subsp. orientalis Noordelijk halfrond, Centraal Amerika, 
Brazilië

vispathogeen12,30

F. philomiragia Noord-Amerika, Europa pneumonie, koorts, soms sepsis, peritonitis, overige 
tularemie symptomen1,8,14,23
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Therapie
Een van de eerste middelen die voor tularemie gebruikt 
werden, is streptomycine. Vanwege de vele bijwerkingen 
wordt dit middel alleen nog aanbevolen bij menin-
gitis.1,2,7,8,26 Als vervanger werd gekozen voor een behan-
deling met gentamicine (5mg/kg), eventueel tetracycline 
of ciprofloxacine. Een behandeling van twee weken met 
deze drie antibiotica is succesvol in circa 90% van de 
gevallen. De kans op relaps is 5-10%.1 Tetracycline is 
later vervangen door doxycycline. Tetracyclines werken 
bacteriostatisch, waardoor er een kans is op relaps bij  
te korte behandelingsduur, omdat het immuunsysteem 
dan onvoldoende antistoffen kan ontwikkelen. De aan-
bevolen hoeveelheid is 200 mg doxycycline verdeeld 
over twee doses per dag gedurende vijftien dagen; drie 
weken 100 mg is een mogelijk alternatief, maar wordt 
minder gesteund door literatuurdata. In geval van labo-
ratoriumbesmetting wordt binnen 24 uur gestart met 
het geven van 200 mg doxycycline als profylaxe, gedu-
rende veertien dagen.8,26 Doxycycline is niet geschikt 
voor kinderen onder de acht jaar vanwege negatieve 
gevolgen voor de gebitsontwikkeling.8,26 Bij kinderen 
wordt, in geval van ziekenhuisopname, gekozen voor 
parenterale toediening van gentamicine, 5-6 mg/kg 
lichaamsgewicht verdeeld in twee tot drie doses, gedu-
rende minimaal tien dagen. De hoeveelheid gentamicine 
in het serum moet gemonitord worden. Voor mildere 
ziektegevallen, tularemie type B, kan bij kinderen als 
alternatief tweemaal daags 15 mg/kg ciprofloxacine (tot 
een maximum van 1 g per dag) gebruikt worden, even-
eens gedurende tien dagen.8 

Chlooramfenicol wordt nog maar zelden gebruikt. Het 
enige voordeel van dit bacteriostaticum is de hoge pene-
tratiegraad in de cerebrospinale vloeistof.1,8,26

Ciprofloxacine wordt meestal ingezet bij tularemie type 
B, maar lijkt ook geschikt voor type A.8 De ‘minimal 
inhibitory concentrations’ voor ciprofloxacine, genta-
micine, chlooramfenicol en rifampicine zijn voor type 
A tweemaal hoger dan voor type B.8,26 
Betalactam-antibiotica zijn niet effectief voor het 
behandelen van tularemie, evenmin als erythromycine 
vanwege het voorkomen van resistente stammen, voor-
namelijk F. tularensis subspecies holartica biovar II EryR. 
Cotrimoxazol en clindamycine zijn niet effectief. Rifam-
picine wordt niet aanbevolen in verband met een moge-
lijke inductie van resistentie.1,2,7,8,26 In gebieden waar 
geen natuurlijke resistentie tegen macroliden voorkomt, 
wordt door Franse onderzoekers voor zwangere vrouwen 
azitromycine aanbevolen, omdat de gebruikelijke mid-
delen mogelijk toxisch zijn voor de zwangere vrouw  
of foetus.27 In Zwitserland is erythromycineresistentie  

 
gevonden bij stammen van het ook in Nederland voor-
komende Noord-Europese type.28 Bij geïnfecteerde zwan-
geren is het dus noodzakelijk te testen op resistentie 
voor macroliden.
Natuurlijke resistentie, erythromycine uitgezonderd, is 
tot nu toe niet waargenomen in F. tularensis. Experimen-
tele blootstelling aan antibiotica heeft echter aangetoond 
dat F. tularensis wel resistentie kan ontwikkelen, in  
het bijzonder tegen quinolonen. F. tularensis subspecies 
novicida werd na enkele passages groei op hoge concen-
tratie ciprofloxacine ook resistent tegen doxycycline, 
maar subspecies holartica niet.2 Verspreiding van even-
tuele ontwikkelde resistentie vindt niet plaats, omdat 
de bacterie niet overgedragen wordt van mens op mens 
of van mens op mug.8

Niet alleen worden er nieuwe antibiotica ontwikkeld, 
waaronder ketoliden en glycylcyclines, maar ook anti-
microbiële peptiden, specifieke antistoffen en modula-
toren van het immuunsysteem worden getest als middel 
tegen tularemie. Fluoroquinolonen toegediend in lipo-
soom-aerosolen lijken de intracellulaire F. tularensis-
cellen goed te bereiken.29 Geen van deze middelen is nog 
getest op mensen.
Ongeacht het gebruikte antibioticum slaat de behande-
ling niet altijd aan of is er sprake van terugval, doordat 
de behandeling te laat wordt gestart of te kort duurt. 
Voor complete genezing kan het chirurgisch weghalen 
van etterende lymfeknopen nodig zijn.30

Conclusie 
•  Het klinisch beeld voor tularemie is sterk gerelateerd 

aan de porte d‘entree.
•  De huidige indeling in F. tularensis-subspecies doet 

geen recht aan de ernst van de ziekte en bijbehorende 
risico’s. Isolaten van Europese herkomst behoren tot 
F. tularensis subspecies holartica, voorheen type B. 
Hiermee mag dus onder Biosafety Level 2 condities 
gewerkt worden.

•  Door de WHO wordt doxycycline aanbevolen als 
antibioticum voor F. tularensis subspecies tularensis, 
voor subspecies holartica ciprofloxacine. Voor zwangere 
vrouwen en kinderen geldt echter een afwijkend anti-
biotica regime.

Het artikel met volledige referenties kunt u vinden op de 
website.
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