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Laten braken of toch niet?

dierenkliniek Kenaupark
Kenaupark 13, 2011 MP Haarlem
tel. 023-5310880
www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Regelmatig krijgen we telefonisch vragen over ingeslikte voorwerpen. Wat moet 
je in zo’n geval doen? 

Mijn vader vertelde ooit het verhaal van een Labrador retriever die naast zijn 
eigenaar zat te wachten totdat hij zijn avondmaal zou krijgen. De eigenaar zat 
aan tafel een ring met diamanten te bekijken. Per ongeluk liet hij deze vallen. Hij 
hoorde de ring vervolgens niet op de parketvloer vallen. De Labrador keek hem 
vragend aan. Na goed zoeken belde de eigenaar naar mijn vader die toevallig 
dienst had. Hij vertelde dat hij zeker wist dat zijn hond de ring had doorgeslikt en 
wilde hem laten braken om de ring terug te krijgen en als dit niet zou lukken een 
operatie. Mijn vader gaf als antwoord dat er beter eerst een röntgenfoto gemaakt 
kon worden om te controleren of de ring inderdaad in de maag zat. 

Laten braken is gevaarlijk als het om scherpe voorwerpen gaat. Scherpe 
voorwerpen doorslikken gaat meestal wel goed, maar bij het laten braken 
kunnen ze de slokdarm openhalen. Op de foto was geen ring te zien. De 
eigenaar zonk de moed in de schoenen. De ring bleek een erfstuk. Bij het naar 
de auto begeleiden van de hond en de 
eigenaar zag mijn vader opeens de ring 
liggen in de zoom van de pantalon van de 
man. 

Helaas is niet ieder voorwerp op een 
röntgenopname of met een echografisch 
onderzoek zo goed te ontdekken als 
voorwerpen van metaal. 

Laatst kwam een Jack Russel in de praktijk 
waarvan de eigenaar zei dat hij een 
stuiterbal had opgegeten. De eigenaar wist 
het zeker: de bal stuiterde op de grond, de 
hond sprong en ving de bal en slikte hem 
door. Dit was een geval waarbij je de hond 
wel zou kunnen laten braken. 

Dit doen wij altijd door middel van een 
injectie. Vroeger gaven we altijd het advies 



Wormen bij de mens
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-vervolg- Laten braken of toch niet?

Het verhaal van ontwormen is voor veel huisdier eigenaren niet vreemd, maar veel mensen zijn zich er niet van 
bewust dat de wormen die bij onze huisdieren voorkomen ook besmettelijk kunnen zijn voor ons als mens. Dit artikel 
zal ingaan op wormbesmetting bij mensen. 

Er zijn vier soorten wormen die in Nederland bij mensen voorkomen: 

De aarsmade: 
bleekgeel-wit, 1.5 - 1 cm groot. 
Komt veel voor bij kinderen. Verblijven in de dunne- en 
blindedarm en veroorzaken veel jeuk. 

De spoelworm: (zie foto links) 
bleekgeel tot roze-roodkleurig, 15 - 40 cm groot. 
Verblijven voornamelijk voor in de dunne darm en veroorzaken 
vage buikklachten zoals, diarree en verstopping. 

De lintworm:  
5 - 10 cm groot. 
Verblijven in de dunne darm en veroorzaken vaak vage klachten zoals, diarree en licht gewichtsverlies. 

De zweepworm: 
bleekgeel-wit, 3 - 5 cm groot. 
Geven zelden klachten. 

Besmetting 
De meest voorkomende infectie van wormen bij mensen is een infectie met de honden- en kattenspoelworm, de 
toxocara. Bijna twee op de tien Nederlanders is wel eens besmet geraakt met deze worm. Kinderen raken makkelijker 
besmet met eitjes van deze worm door contact met besmette grond in bijvoorbeeld zandbakken. Uit onderzoek van de 
Universiteit Utrecht is gebleken dat 25% van de parken en 59% van de openbare zandbakken met deze wormeieren 
besmet zijn!

om keukenzout achter in de keel te strooien, maar sinds het is gebleken dat dit kan leiden 
tot een zout-intoxicatie, is het geen raadzaam advies meer. Bij doorvragen bleek echter 
dat de hond de bal de dag ervoor had doorgeslikt. Bij het echografisch onderzoek bleek 
dat de bal vastzat in de dunne darm. 

Dit hondje kon helaas alleen gered worden door een operatie. Bij het afleveren van de 
hond aan de eigenaar liet ik vol trots het stuiterballetje zien. De eigenaar pakte de bal en 
voordat ik kon waarschuwen gooide hij hem op de grond

Alsof er niets gebeurd was sprong het hondje naar de bal en ving hem op. Ik dook op 
het hondje en kon de stuiterbal nog net met mijn vingers achter uit zijn keel halen. We 
hadden geluk. Dit keer kreeg de eigenaar de bal niet meer terug. 

Drs. J.W. Baljet  



De cyperse kat

Besmetting van wormen kan plaatsvinden op verschillende manieren. Veelal is het door onvoldoende hygiëne. Zoals 
een zandbak zonder deksel, waar de buurtkatten hun kattenbak van gemaakt hebben. 
Of het niet wassen van groente en fruit. 

Ook kan besmetting plaats vinden door het eten van besmet vlees. De lintworm wordt op deze manier overgebracht. 
Het is dus ook belangrijk dat onze vleeskoeien, varkens, kippen en andere dieren die voor consumptie bestemd zijn, 
goed ontwormd worden. 

Gevolgen van worminfectie
Mocht er een besmetting zijn bij een mens, dan wordt dat in veel gevallen niet opgemerkt. De besmetting duurt dan 
vaak ook niet lang. Een gezond lichaam kan een besmetting zelf vaak oplossen. Maar in sommige gevallen lukt het 
lichaam dat niet. Symptomen die kunnen optreden zijn, koorts, buikpijn en kriebelhoest. Vaak wordt niet begrepen 
waar de klachten vandaan komen, maar deze ontstaan doordat de larven in de longen of lever zitten. In sommige 
gevallen kunnen epileptische aanvallen optreden, dit gebeurd als er larven in de hersenen zitten. En in zeldzame 
gevallen (in Nederland hooguit een enkele keer per jaar) kunnen beschadigingen ontstaan aan het netvlies. De larven 
nestelen zich dan in het oog. Ook is uit onderzoek gebleken dat allergische reacties bij kinderen met een aanleg voor 
astma door een spoelworminfectie versterkt kunnen worden.

Behandeling van worminfectie
Behandeling van een worminfectie kan veelal zelf gedaan worden met middelen uit de apotheek of drogist. Mocht 
er een infectie zijn van een lintworm, dan dient er contact opgenomen te worden met de huisarts. Ook zwangere 
vrouwen en kinderen onder de 2 jaar dienen altijd contact op te nemen met hun huisarts, voordat er wordt over 
gegaan tot behandeling.

-vervolg- Wormen bij de mens

Een cyperse kat (ook cyper of, naar het Engels tabby) is een kat met een bepaalde tekening in de vacht, waarin 
strepen, lijnen, stippen of verbogen patronen voorkomen. Het cyperpatroon komt voor bij veel verschillende 
kattenrassen. De cyper is dus geen apart ras, zoals sommigen mensen denken.

Patronen en kleuren
Er zijn verschillende patronen te onderscheiden:

- Mackerel (makreel): 
Dit patroon komt vaak voor bij de Europese korthaar. Deze kat heeft smalle, soms licht gebogen verticale strepen, die 
soms worden onderbroken en stippen vormen. Deze katten hebben vaak een duidelijke letter M op hun voorhoofd 
getekend en fijnere lijnen in het gezicht. 

- Classic (klassiek): 
Dit patroon komt vaak voor bij de Amerikaanse korthaar. Deze kat heeft bredere strepen, die rond een middelpunt 
draaien. Hij heeft ook een duidelijke letter M op het voorhoofd en fijnere lijnen in het gezicht. 

- Ticked (gespikkeld) of agouti: 
Dit patroon komt bijvoorbeeld voor bij de Abbesijn. De individuele haren hebben verschillende kleurenbanden, 
waardoor een gedetailleerd patroon ontstaat. Agoutiharen komen ook voor in de achtergrondkleur van de andere 
cyperpatronen. 
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- vervolg - De cyperse kat

- Spotted (gevlekt): 
Dit patroon komt bijvoorbeeld voor bij de Ocicat. De kat met dit patroon heeft geen strepen of lijnen, maar vlekken of 
stippen. 
Het cyperpatroon komt voor in verschillende kleuren: bruin, grijs, rood, blauw en zilver. Het patroon komt ook voor bij 
de lapjeskat. Cyperpatronen komen niet voor in de kleur wit, maar cyperse katten kunnen wel een wit befje hebben, 
witte tenen of poten, of zelfs grotendeels wit zijn.

Cypers Klassiek 

Cypers SpottedCypers Ticked

Cypers Makreel



Aanstaren van uw hond
Is het verstandig om een vreemde hond aan te staren?
Internet is een geweldig hulpmiddel en ik zoek dan ook regelmatig dingen op internet op, zowel beroepsmatig als 
privé. Als je eenmaal aan het surfen bent, en u herkent dit vast wel, kom je van het ene onderwerp in het andere 
terecht. Zo kwam ik na enig doorklikken de volgende zin tegen: “Als je in de ogen van een vreemde hond kijkt, kijk 
dan niet weg en blijf deze aanstaren tot de hond zijn ogen afwendt”.
Eerlijk gezegd ben ik hier nogal van geschrokken! Het aanstaren van een vreemde hond kan hele vervelende 
gevolgen hebben!

Wat betekent aanstaren
Voor een hond is het indringend aanstaren (fixeren) een teken van agressie. Kijkt u de vreemde hond “diep in de 
ogen”, dan geeft u een sein van agressiviteit af en de hond kan dit als bedreigend ervaren. Blijft u de hond aanstaren, 
dan zal de hond kunnen uitvallen. 

Kent u de hond niet, dan is het dus niet verstandig om deze krachtmeting aan te gaan.

Angst voor honden
Wat men regelmatig ziet bij mensen die angst voor honden hebben is dat zij de hond blijven volgen met hun ogen 
(lees fixeren). Een hele begrijpelijke gedachte! U wilt de hond in de gaten houden en zien wat hij gaat doen. Beter 
is het, als men zich niet op zijn gemak voelt, de andere kant op te kijken. U geeft dan in hondentaal aan dat u niets 
kwaads in de zin heeft. 

Kinderen
Ook kinderen hebben nogal eens de neiging om honden aan te staren. Omdat kleine kinderen daarbij ook nog druk 
kunnen reageren door met hun armen te gaan zwaaien of op de hond af te rennen, kan dit voor de hond dubbel 
bedreigend zijn. 

Heeft u kinderen leer deze dan om een vreemde hond nooit aan te kijken, met rust te laten en pas als de eigenaar 
toestemming geeft, de hond te benaderen. 

Een voorbeeld, lift:
Stel u staat alleen in een lift en er komt iemand bij u in de lift, die u niet kent. Deze gaat voor u staan en deze persoon 
kijk u indringend aan. Hij is groot en steekt ook nog zijn hand naar u uit. Hoe zou u zich voelen. Ik weet zeker dat ik 
mij heel erg ongemakkelijk zou voelen.

Wel aankijken?
Voor zowel honden en mensen geldt dat u deze 
wel diep in de ogen kunt kijken als u hen goed 
kent en er wederzijds vertrouwen is. 

Voor mensen komt daarbij als ze verliefd op 
iemand zijn. Dan willen we zelfs dat deze ons diep 
in de ogen kijkt.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige

Deze hond voelt zich niet op zijn gemak. Kijk naar de houding 
van de hond en het uitsteken van zijn tong, dit geeft stress aan.



t

Konijnen vaccineren
In Nederland komen regelmatig uitbraken voor van twee zeer besmettelijke en gevaarlijke konijnenvirussen:

Myxomatose (konijnenziekte)
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen). 
Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting 
via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. 

De symptomen
De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen (=incubatietijd) is enkele dagen tot 2 weken. De kenmerken 
van deze ziekte zijn: zwellingen van de oogleden, mond, neus, oren, poten, anus en geslachtsorganen. Doordat de 
oogleden erg gezwollen raken kan het konijn niet meer zien en wordt als het ware blind, (wilde) konijnen vormen zo 
een gemakkelijke prooi voor roofdieren. 
Er kunnen knobbels ontstaan in de huid (myxomen), voornamelijk op de oren, rond de mond en op de rug. Na enkele 
dagen ontstaat er vaak een longontsteking waaraan het konijn zal overlijden. De ziekte komt vooral tijdens de zomer 
en vroege herfst voor. 

VHD (Viral Haemorrhagic Disease)
VHD is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. Het virus is 
afkomstig uit China en komt sinds 1993 in Nederland voor en tast voornamelijk de lever aan. Deze virusziekte wordt 
overgebracht via direct contact met andere konijnen, via mest of besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes), door 
het eten van besmette groenten (vers geplukt gras) en via stekende insecten. Ook kan je het virus zelf overdragen via 
je kleding of schoenen. Het is aangetoond dat het virus wel tot 3 maanden op kleding kan overleven!

De symptomen
Na een incubatietijd van 16 uur tot 3 dagen kunnen de eerste symptomen optreden. De kenmerken van deze 
ziekte zijn: verminderde eetlust, benauwdheid en hoge koorts binnen 48 uur. In sommige gevallen kunnen zich 
hersenverschijnselen en krampen voordoen. In het laatste stadium van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige 
neusuitvloeiing. Meestal sterft het konijn snel aan bloedingen in het lichaam. Deze bloedingen treden met name op in 
de darmen. 

Het zijn deze bloeding waaraan de ziekte zijn naam heeft te danken: “hemorrhagisch” betekent “bloed”. De ziekte 
gaat echter niet altijd gepaard met bloedingen. Er is ook een vorm waarbij het konijn plots dood neervalt zonder eerst 
andere symptomen te hebben vertoond.

Preventie
Aangezien aangetaste dieren in veel gevallen zullen overlijden, is het zinvol om tegen beide virusinfecties preventief 
te vaccineren. De enting geeft 6 maanden bescherming tegen deze ziektes. Muggen en insecten komen ook 
binnenshuis voor, dus ook binnenkonijnen lopen risico op deze ziektes. Dus ook voor binnenkonijnen is het advies om 
te enten.
 
Uw konijn krijgt de beste bescherming bij twee maal per jaar enten, ofwel zowel in het voorjaar als in het najaar.
Tegen VHD mag vanaf 8 weken leeftijd en tegen myxomatose mag vanaf 4 weken leeftijd gevaccineerd worden.
Na de vaccinatie kan er een verdikking ontstaan in de huid op de plaats waar de vaccinatie gegeven is. Dit is een 
lokale entreactie op de vaccinatie met het (Shope-)fibromavirus, na een paar weken zal deze zwelling wegtrekken. 

Hygiëne
Hygiëne; het weren van muggen door het gebruik van horren of fijnmazig gaas en een goede verzorging zijn andere 
preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes. Het regelmatig opruimen van de ontlasting en urine van de 
konijnen zal voorkomen dat stekende insecten daar hun eitjes gaan leggen en zo een plaag kunnen worden.



Indien u uw konijn verdenkt van myxomatose:  Laat het dan niet vaccineren!

De weerstand van het konijn wordt door de vaccinatie verzwakt en vaccinatie geeft niet snel genoeg een bescherming 
om dit te compenseren. Een vaccinatie moet tijd krijgen om te gaan werken, een goede bescherming is er pas 7 
dagen nadat de vaccinatie is gegeven. 

Konijnen ent-spreekuur
Voor beide ziektes geldt dat de entstoffen alleen geleverd kunnen worden in flesjes waar 10 konijnen tegelijk mee 
geënt kunnen worden. Na oplossen zijn de vaccins slechts 2 uur houdbaar. Om de kosten te drukken,hebben wij een 
speciaal konijnen-entspreekuur. De kosten voor de enting op het speciale ent-spreekuur zijn €21,65 (i.p.v. €35,60) en 
elk volgende konijn is €15.

U kunt een afspraak maken op:
woensdagmiddag 12 oktober of dinsdagmiddag 18 oktober.

- vervolg - Konijnen vaccineren



Wist u dat ... 

Een schildpad gevoel heeft in zijn schild!
Schildpadden hebben een hard schild op hun buik en op hun 
rug. De binnenkant van het schild bestaat uit beenplaten. Dat 
zijn botten die het schild zijn vorm geven. Aan de buitenkant 
zitten hoornplaten, die van keratine gemaakt zijn. Die geven de 
schildpad zijn kleur. Niet alle schildpadden hebben trouwens 
hoornplaten, maar ze hebben wel allemaal beenplaten.
Het schild van schildpadden is bedekt met een huid. De huid 
tussen de beenplaten en hoornplaten heet de lederhuid. In de 
lederhuid zijn veel bloedvaten en er zitten zenuwen in. Zenuwen 
zorgen er voor dat je van alles kunt voelen, bijvoorbeeld of iets 
warm of koud is. De zenuwen in de lederhuid van schildpadden 
zorgen er voor dat het schild van de schildpadden gevoelig is. Als 
je het schild op de naden tussen de platen aanraakt, dan zul je 
zien dat de schildpad zich terugtrekt in zijn schild. Hij vindt dat niet 
fijn om te voelen.

Wij regelmatig ‘s avonds puppy en kitten party’s 
organiseren voor pups en kittens van ongeveer 8 tot 14 
weken oud.
Tijdens deze informatieavond krijgt u veel informatie 
over de eerste levensjaren van uw jonge aanwinst. 
De onderwerpen die besproken worden zijn de 
gezondheid, voeding, het gedrag, castratie en 
sterilisatie.

De volgende puppy party is op 11 oktober van 19.00 
uur tot 21.30 

De party is gratis, u kunt zich telefonisch aanmelden op 
023-5310880.
Krijgt u in de toekomst een nieuwe pup of kitten vraag 
gerust wanneer de volgende party gehouden wordt.

Cavia’s meer dan 30 verschillende geluidjes maken om 
met elkaar te communiceren.

Een ooievaar water in haar snavel neemt en het vervolgens 
uitspuwd over de veren van haar jongen. Als het water 
verdampt koelen de jongen en het nest lekker af.



Vliegverbod voor rashonden met platte snuit

Voor u gelezen ...

Sophi@-nieuws 25 augustus 2011

Rashonden met een platte snuit hebben een grote kans om te overlijden in het vliegtuig, zo blijkt uit cijfers van 
het United States Department of Transportation. In een brief aan vliegmaatschappijen KLM en Transavia en aan 
staatssecretaris Atsma pleit de Sophia-Vereeniging voor een vliegverbod voor deze dieren, die door hun extreme 
uiterlijk lijden onder ernstige ademhalingsproblemen. Een aantal grote Amerikaanse vliegmaatschappijen hanteert al 
een dergelijk vliegverbod, onder andere voor pekinezen, bulldogs en mopshonden.

Vliegverbod
Vliegmaatschappij Cathay Pacific Airlines maakte vorige maand bekend om vanaf 18 juli 2011 het vervoer van honden 
en katten met een platte snuit in haar toestellen te verbieden. Het gaat dan onder andere om de Cavalier King Charles 
spaniël, de Engelse, Franse en Amerikaanse bulldog, de Boston terriër en de Perzische kat. Daarmee volgt Cathay 

Pacific Airlines grote vliegmaatschappijen als American Airlines, 
Continental Airlines, Delta Airlines, Singapore Airlines en United 
Airlines. Ook deze maatschappijen hebben strenge beperkingen 
opgelegd aan het vervoer van rashonden en -katten met een 
platte snuit, of hebben het vervoer van deze dieren zelfs helemaal 
verboden.

Sterfgevallen
De directe aanleiding voor deze maatregelen is het onevenredig 
hoge aantal sterfgevallen onder rashonden met een platte snuit. Uit 
gegevens van het United States Department of Transportation blijkt 
dat van 2005 tot 2010 maar liefst 122 honden overleden tijdens 

een vlucht met Amerikaanse vliegmaatschappijen. Ongeveer de helft van deze dieren bleek tot een ras te behoren 
dat als gevolg van een platte snuit ernstige ademhalingsproblemen kent. Bovendien kunnen de dieren hun lichaam 
moeilijk afkoelen omdat ze nauwelijks kunnen hijgen. Daardoor sterven zij door oververhitting.

Brief aan KLM en Transavia
De gezondheidsproblemen die de doorgefokte hondenrassen in de Verenigde Staten kennen, zijn identiek aan 
die in Nederland en de rest van Europa. Daarom stuurde de Sophia-Vereeniging een brief aan KLM en Transavia, 
met het verzoek om net als de belangrijkste Amerikaanse vliegmaatschappijen het vervoer van rashonden met 
gezondheidsproblemen aan banden te leggen. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu wordt 
verzocht inzage te geven in de sterftecijfers van rashonden en -katten op Nederlandse vluchten.

Bron Sophia-Vereeniging



Informatieavond vuurwerkangst

Dinsdag 8 november Informatieavond vuurwerkangst bij honden 
 
Ook dit jaar zal ongetwijfeld knallend eindigen, maar voor honden zijn de harde en onverwachte knallen van het 
vuurwerk vaak geen feest. Jammer genoeg wordt er vanaf november al vuurwerk afgestoken. Zowel dieren als 
mensen schrikken ervan, maar wij mensen weten dat het geen bedreigende situatie is. Voor uw hond is het anders.

De angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst die direct te maken heeft met overlevingsdrang. Dit kan zich 
uiten als heftig blaffen, janken, maar ook wegkruipen onder bed of in andere donkere hoeken van het huis. Soms 
vluchten angstige honden buiten weg, waarna ze vaak niet meer terug te roepen zijn. 
Angst op de avond zelf is vervelend, maar daarbij komt dat het probleem zich kan generaliseren. Dan zal uw hond niet 
alleen in paniek raken bij vuurwerk, maar ook bij andere geluiden waarvoor hij voorheen niet bang was, bijvoorbeeld 
onweer. 
Om uw hond een zo rustig mogelijk oudejaarsavond te bezorgen, organiseren wij een vuurwerk informatieavond.

Programma 
18.45-19.00 Ontvangst
19.00-19.30   Medicinale mogelijkheden bij vuurwerkangst, door dierenarts Hilje Sijperda
19.30-19.45   Koffie/thee pauze
19.45-20.30   Wat is angst, hoe ontstaat angst, voorkomen, herkennen en omgaan met angst. 
  Wat zijn de therapie mogelijkheden, door hondengedragsdeskundige Marie-Louise Hebly 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze avond, meldt u zich dan telefonisch aan op 023-5310880.
Wij zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

Kosten
Iedereen is welkom, de informatieavond is gratis.
We hebben maar een beperkt aantal plaatsten, dus meld 
u snel aan.



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Blaaskanker bij de hond
Kanker komt helaas veel voor bij honden, ongeveer 1 
op de 3 honden krijgt ooit een tumor in zijn leven. 

Blaaskanker komt niet zo heel veel voor, ongeveer 2% 
van de tumoren betreft blaaskanker. Kanker kan goed 
of kwaadaardig zijn, bij blaaskanker zien we meestal 
de kwaadaardige variant. Wat zijn de verschijnselen en 
hoe kunnen we de diagnose stellen?

Onderhuids abces bij de kat
Een abces is een holte gevuld met pus, dat zich onder de 
huid ophoopt als gevolg van een bacteriële infectie. 

Deze aandoeningen is één van de meest voorkomende 
aanleidingen tot opname in de kliniek. Hoe een abces 
onstaat leest u in de volgende nieuwsbrief.

Een eigen huis ... 
Als vogel is het anno nu niet zo makkelijk een 
woonplaats te vinden. Bij nieuwbouw ontbreekt 
daarvoor vaak de zo handige hoekjes en kieren. 

Met een nestkastje maakt u heel wat buitenvogels blij. 
Welke vogels komen er in uw tuin en hoe en wanneer 
moet u de huisjes ophangen?


