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ONZE ALLEREERSTE

NIEUWSBRIEF!

Vol t rots  mag ik  ju l l ie van harte welkom

heten bi j  deze eerste nieuwsbr ief .  We

wi l len ju l l ie graag meer en beter

informeren over al les waar wi j  a ls

bestuur mee bezig z i jn  en hebben

gekeken naar een vorm om dat in te

doen.  Dat is  dus een nieuwsbr ief

geworden,  en daarmee laten we vanaf

nu een paar keer per jaar z ien wat we

doen en wat er  gebeurd is !

De afgelopen t i jd z i jn  wi j  druk bezig

geweest met een update van ons

beleidsplan.  Daarvoor heeft  het bestuur

onder begeleiding van Kees K le ingeld

gekeken naar onze v is ie ,  miss ie ,

kernwaarden,  doelen en speerpunten.

T i jdens een intensieve dag is  di t  in

steekwoorden op papier  gezet en in

een vervolgsess ie is  di t  verder

uitgewerkt .  Belangr i jk  voor ons is  onder

andere dat we toegang bevorderen tot

betrouwbare en onafhankel i jke

informatie,  verbinding maken tussen

patiënten onder l ing en artsen,  en de

belangen van pat iënten behart igen in

brede en prakt ische z in.  Meer h ierover

in het art ikel :  De toekomst van de

patiëntenvereniging.  

Door een aantal  bestuurs leden wordt

contact onderhouden met medisch

special isten in meerdere expert ise-

centra.  Zo hebben we regelmatig

over leg met een team van artsen van

het LUMC en AUMC. 
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We worden geïnformeerd over

aankomende en lopende onderzoeken

en meegenomen in het proces.  Als

pat iëntenvereniging kunnen wi j  de

belangen van de pat iënt bewaken.  Deze

contacten met artsen z i jn  zeer

waardevol  en in dit  nummer lezen ju l l ie

een interv iew met één van hen,  dr .

Appelman-Di jkstra van het LUMC.

Gerry Hazekamp
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Begin van het jaar v indt alt i jd onze

patiëntendag plaats ,  en in deze

nieuwsbr ief  k i jken wi j  dan ook terug op

deze dag. Voor het eerst  een hybr ide

vorm, nog vanwege corona,  met l ive

sprekers en bezoekers die vanuit  de

zaal  én vanuit  huis  meekeken.  Deze

hybr ide vorm is  goed beval len,  want ook

leden die de reis  bezwaar l i jk  v inden of

niet  een hele dag z i t tend volhouden,

kunnen zo de pat iëntendag meemaken.

Een andere vaste act iv i te i t  is  de

jaar l i jkse fami l iedag. Vor ig jaar waren

we in Avifauna met aanslu i tend een

gezel l ige rondvaart  met diner.  Waar we

dit  jaar heen gaan lezen ju l l ie in deze

nieuwsbr ief .  Natuur l i jk  hopen wi j  ju l l ie

al len daar te t reffen!

En ju l l ie v inden ook de uitnodiging voor

de startbi jeenkomst van het

internat ionaal  consort ium ICFDMAS. Via

een l ink kunnen ju l l ie je registreren om

dit  onl ine te volgen.

Ik  hoop dat ju l l ie deze nieuwsbr ief  met

veel  plezier  lezen.  

Natuur l i jk  kunnen ju l l ie al t i jd een react ie

geven,  of  suggest ies voor de volgende

nieuwsbr ief  doen v ia ons mai ladres:

info@f ibreuzedysplas ie.eu.

Met hartel i jke groet ,

Gerry Hazekamp

Voorzit ter  

Pat iëntenvereniging Fibreuze Dysplas ie
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DE TOEKOMST VAN DE

PATIËNTENVERENIGING:

BRAINSTORM MET HET

BESTUUR

Lotgenotencontact

Informatievoorziening

Belangenbehart iging

De afgelopen twee maanden z i jn de

bestuurs leden druk bezig geweest met

het maken van toekomstplannen voor de

vereniging.  Dit  deden z i j  in

samenwerking met Kees K le ingeld,

verander ingsadviseur voor diverse

organisat ies ,  waaronder verschi l lende

patiëntenverenigingen.  Het huidige

beleidsplan is  in  2016,  bi j  de opr icht ing

van de vereniging,  opgesteld.  Toen is

met name gekeken naar de wensen van

de subsidiegever.  Hoog t i jd voor een

update dus!  

Het n ieuwe beleidsplan zal  meer

voldoen aan de eigen wensen van de

vereniging en r icht ing geven aan de

toekomst die z i j  wi l  opgaan. 

Het beleidsplan laat de basis ,  het

bestaansrecht en de speerpunten van

de vereniging z ien.  Er  wordt in ieder

geval  u i tgegaan van de belangr i jkste

pi j lers  voor de vereniging:

Deze punten komen overeen met die

van de subsidieverstrekker ,  en geven

ook ru imte voor de toekomstplannen van

de vereniging.  Dat is  dus waar de

vereniging nu invul l ing aan wi l  gaan

geven.  

mailto:info@fibreuzedysplasie.eu


Onafhankel i jk  en autonoom zi jn

Bestaansrecht opbouwen

Meer erkenning voor en door

pat iënten met F ibreuze

Dysplas ie/McCune Albr ightsyndroom

(FD/MAS)

Contact tussen pat iënten st imuleren

Contact bevorderen tussen

profess ionals  en pat iënten

Belangenbehart iging;  ook voor

prakt ische zaken

Internat ionale or iëntat ie

Met kracht zichtbaar vooruit

Na een hele vruchtbare eerste

brainstormsess ie met Kees K le ingeld is

er  een t i te l  voor het n ieuwe beleidsplan

bedacht:  Met kracht z ichtbaar vooruit .

De kernwaarden die de vereniging uit

wi l  dragen z i jn betrouwbaarheid,

daadkracht ,  z ichtbaarheid,  vraagger icht

en helpend. Ook werden direct een

aantal  kernpunten duidel i jk ,  waar de

vereniging in de toekomst aandacht aan

wi l  (b l i jven)  besteden:
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Het verbeteren en opt imal iseren van

de informatieposit ie ,  vanuit  e igen

kracht van de vereniging.  Je kunt

daarbi j  denken aan interne en

externe communicat ie,  zoals  deze

nieuwsbr ief!

Het versterken van de autonome

posit ie van de vereniging door meer

aandacht aan belangenbehart iging

te besteden.  Ook wi l  de vereniging

meer inv loed aan de leden geven en

input van hen vragen.

Het profess ional iseren van de

vereniging,  bi jvoorbeeld door een

act ieve(re)  ro l  van het bestuur  en

een duidel i jk  beleidsplan op te

stel len.

Het ontwikkelen van een divers

aanbod voor de leden,  rekening

houdend met de verschi l lende

wensen van de leden.  Hierbi j  wi l  de

vereniging z ich r ichten op het

prakt isch omgaan met FD/MAS.

Om aan deze punten en waarden te

werken z i jn er  een aantal  pi j lers  waar

de vereniging de komende jaren mee

aan de s lag wi l  gaan.

Het n ieuwe beleidsplan zal  geschreven

worden voor de komende v ier  jaar.  Er  is

dus ru im de t i jd om de speerpunten uit

te gaan werken.  Hoe het bestuur  dit

precies wi l  gaan aanpakken,  volgt  in

het off ic ië le beleidsplan dat nu

uitgewerkt  gaat worden.  Naar

verwacht ing zal  di t  p lan na de zomer

k laar z i jn .  



‘ ’ IK  WIL PATIËNTEN WAT

BIEDEN IN MIJN

SPREEKKAMER’’

Dr.  Natasha Appelman-Di jkstra is

internist-endocr inoloog in het LUMC.

Naast de algemene endocr inologie is  z i j

gespecial iseerd in verschi l lende

botziekten,  waaronder F ibreuze

Dysplas ie/McCune Albr ightsyndroom. 

Ook is  ze hoofd van het Centrum voor

Botkwal i te i t .  Veel  van onze leden zul len

haar dan ook kennen v ia een van hun

behandeltrajecten.  Voor deze

nieuwsbr ief  interv iewden wi j  dr .

Appelman-Di jkstra over haar werk en

specif iek haar expert ise in FD/MAS.

Wanneer kwam je voor het eerst  in

aanraking met Fibreuze Dysplasie?

Dat was t i jdens mi jn opleiding.  Ik  ben in

het LUMC opgeleid tot  endocr inoloog.

Daar ben ik  in  2009 mee begonnen.

Dest i jds was er  nog een aparte

endocr inologie-afdel ing,  waar mensen

nog werden opgenomen voor de

infuuskuren (die geven we tegen-

woordig pol ik l in isch) .  Daar heb ik  met

name veel  mensen met ernst ige FD/MAS

gezien.  Voor die t i jd had ik  er  nog nooit

van gehoord,  maar doordat ik  deze

patiënten zag ben ik  me er  meer in

gaan verdiepen.  Van deze pat iënten

was al  bekend dat ze FD/MAS hadden.

Later ,  toen ik  ook spreekuren ging doen,

kwamen er  ook wel  pat iënten van wie

de diagnose nog niet  gesteld was.  Toen

ik nog maar net begonnen was kon ik

het soms maar moei l i jk  herkennen,
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maar gelukk ig hebben we hele goede

radiologen die dit  op scans al  wel

konden z ien.

Tegenwoordig kan ik  de scans zelf  ook

goed beoordelen en herken ik  de

aandoening meestal  vr i j  snel .  Of ik  kan

juist  met zekerheid zeggen dat het géén

FD/MAS is .  Dit  kan ook een hele

belangr i jke conclus ie z i jn ,  omdat je dan

op zoek moet gaan naar een hele

andere diagnose.   

Dr. Natasha Appelman-Dijkstra

Naast de behandeling van patiënten

doe je ook onderzoek naar FD/MAS.

Waarom is dit  zo’n belangri jk

onderwerp voor je?

Dat komt eigenl i jk  vooral  omdat we bi j

het LUMC heel  veel  pat iënten met deze

aandoeningen z ien,  veel  meer dan in

andere z iekenhuizen.  Natuur l i jk  wi l  je

deze pat iënten heel  erg graag helpen,

en dat kan door er  onderzoek naar te

doen. 



Dan kom je er  pas achter wat wel  en

niet  werkt .  Doordat we zoveel  pat iënten

zien,  kunnen we naar al ler le i  aspecten

van de aandoening onderzoek doen. We

hebben heel  veel  informatie tot  onze

beschikk ing door medewerking van de

patiënten.  Daarbi j  i s  FD/MAS een z iekte

waar nog maar heel  weinig over bekend

is .  Ik  wi l  de pat iënten wat bieden

t i jdens mi jn spreekuur ,  en als  de

informatie n iet  beschikbaar is  ga ik  het

zelf  (met mi jn team) ui tzoeken.  

Je bent hoofd van het Centrum van

Botkwaliteit .  Wat doet dit  centrum

precies en wat is  jouw rol  daarin?

In  di t  centrum houden we ons bezig met

al les wat met bot te maken heeft .  Dat is

vr i j  breed: botontkalk ing valt  er

bi jvoorbeeld ook onder.  E igenl i jk  is  dat

heel  logisch,  er  z i jn  namel i jk  meer dan

500 verschi l lende botziekten.  De meeste

aandoeningen komen ook nog eens heel

weinig voor ,  maar ze hebben vaak wel

dezelfde oorsprong. Dus aan de hand

daarvan leer je heel  veel  over hoe

botten in het l ichaam werken en kun je

bepaalde dingen aan elkaar l inken.  Je

kunt gebruikmaken van de therapie van

de ene z iekte,  in  een behandel ing voor

een andere z iekte.  
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Voor FD/MAS maken we bi jvoorbeeld

gebruik  van de dingen die we leren over

botontkalk ing,  omdat daar wél

medici jnen voor worden gemaakt.

De kennis  die we over al le botziektes

hebben versterkt  e lkaar.  Als  hoofd van

het centrum heb ik  een coördinerende

rol ,  maar ook een belangr i jke

administ rat ieve rol .  Ik  ben bi jvoorbeeld

verantwoordel i jk  voor het aanvragen

van nieuwe onderzoeken bi j  de

overheid.  Voor al  die aanvragen moet

je een hele hoop documenten invul len

en zorgpaden maken.Die rol  heb ik  dus

op me genomen. Daarnaast zorg ik  ook

voor de contacten onder l ing met de

special isten.  In  de eerste twee jaar ben

ik  voornamel i jk  heel  veel  ‘koff ie gaan

dr inken’  h ier  in  het z iekenhuis  met al le

verschi l lende afdel ingen om

verwacht ingen op elkaar af te stemmen

en te k i jken wat er  nodig was voor een

goede samenwerking.  

In  het LUMC hebben jul l ie een unieke

samenwerking tussen endocrinologie

en orthopedie,  in de vorm van een

gezamenli jk spreekuur.  Hoe is dit  tot

stand gekomen?

Rond 2012 werd er  door orthopedie

besloten om zorg voor pat iënten met

FD/MAS te centreren in een aantal

z iekenhuizen in Neder land,  waaronder

het LUMC. Daardoor kregen we hier

automatisch heel  veel  meer

verwi jz ingen,  waarvan ook meer

ernst ige geval len.   



I k  was toen net begonnen als  special ist ,

daardoor kon ik  er  heel  veel  t i jd aan

besteden.  Zodoende ontstond het idee

van deze samenwerking.  Het

combineerde heel  mooi ,  want we konden

én dat spreekuur opzetten én meer

onderzoek doen.  Het voordeel  van het

gecombineerde spreekuur z i t  hem in

meerdere dingen.  Natuur l i jk  z i t  je met

twee expert ises samen,  waardoor je

alt i jd meer kennis  hebt.  Daarnaast is  het

prett ig voor de pat iënten om de

informatie tegel i jk  te kr i jgen en di rect

vragen te kunnen stel len.  Je neemt zo

een hoop onzekerheid weg. Verder is

het heel  leerzaam, bi jvoorbeeld voor

dokters in opleiding die nog wel  eens

meeki jken.  Zi j  z ien dan ook een andere

benader ing.  Als  laatste is  het eff ic iënt:

je kunt samen direct een plan maken als

dit  nodig is .

We hebben tegenwoordig ook een

gemengd spreekuur met oogheelkunde

en kaakchirurgie.  Deze samenwerkingen

zi jn ook voortgekomen uit  het Centrum

van Botkwal i te i t ,  door in gesprek te

gaan met al  die special isten.  
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Wat is het laatste nieuws op het

gebied van onderzoek naar FD/MAS?

Internat ionaal  is  er  een groep in I ta l ië

en Amerika waar we veel  contact mee

hebben. Zi j  z i jn  al  jaren bezig met het

ontwikkelen van een diermodel  voor

FD/MAS. Op het moment dat je een

diermodel  hebt kun je daar makkel i jker

medici jnstudies mee gaan doen. 

Deze studie is  heel  veelbelovend,  want

het laatste model  dat ze gemaakt

hebben l i jkt  de botziekte al  heel  erg

goed na te doen.  Dat biedt heel  veel

mogel i jkheden voor de toekomst.

Verder is  er  nu een Europees register

voor FD/MAS waarbi j  pat iënten hebben

meegedacht over de vragen en

gegevensverzamel ing.  Pat iënten kunnen

zelf  h ier  gegevens en informatie kwi j t .  

Daarnaast ben ik  zelf  heel  enthousiast

over een nieuwe studie in Neder land

waar we hopel i jk  e ind van het jaar mee

gaan beginnen.  We gaan dan een

veelbelovend medici jn ,  wat we ook wel

gebruiken voor osteoporose,  vergel i jken

met een placebo voor de behandel ing

van FD/MAS. We hebben de f inancie-

r ing rond voor deze studie,  nu moeten

we nog goedkeur ing kr i jgen van de

ethische commiss ie.  Dit  is  een hele

belangr i jke stap die meestal  ongeveer

een half  jaar duurt .  We hopen dus dat

we dit  najaar van start  kunnen gaan

met dit  onderzoek.  



Wat vind je van de samenwerking met

onze patiëntenvereniging?

I k  ben heel  bl i j  met deze samenwerking!

De pat iëntenvereniging is  a l t i jd heel

meedenkend en is  a l  vanaf het begin af

aan heel  erg betrokken.  De opr icht ing

van de vereniging heeft  heel  erg

meegeholpen in de ontwikkel ing naar

onderzoek van FD/MAS. 

Het is  heel  goed voor pat iënten om een

stem te hebben: z i j  weten het beste wat

er bi j  hen speelt  en wat ze nodig

hebben. In  de vorm van een

patiëntenvereniging kunnen ze als  echte

gesprekspartner aan tafel ,  veel  meer

dan vroeger.  We nemen de informatie

die z i j  ons geven ook mee in onze

studies en gebruiken dit  bi jvoorbeeld bi j

onze pat iënten-vragenl i js ten.  

Deze vragenl i js ten z i jn  heel  belangr i jk ,

want de uitkomsten ervan beïnv loeden

echt ons beleid in de spreekkamer.  Ook

al  z ie je dit  n iet  al t i jd di rect terug als

pat iënt als  je een vragenl i js t  invult ,  er

wordt wel  degel i jk  iets  mee gedaan. De

informatie die we verkr i jgen kan soms

ook aanleiding z i jn voor n ieuw

onderzoek en ondersteuning bieden bi j

subsidieaanvragen.
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Op 14 ju l i  aanstaande v indt de

al lereerste off ic ië le bi jeenkomst plaats

van het internat ionaal  consort ium voor

FD/MAS ( ICFDMAS).  Deze bi jeenkomst

wordt onl ine georganiseerd en ju l l ie z i jn

al lemaal van harte ui tgenodigd! 

Let  op:  vergeet n iet  je van te voren te

registreren.  Op onze website

www.f ibreuzedysplas ie.eu is  de l ink te

v inden onder het kopje Nieuws.  Houd er

rekening mee dat de voertaal  Engels  is .  

INTERNATIONAL
CONSORTIUM VOOR
FD/MAS

http://www.fibreuzedysplasie.eu/


Hoe ben je bi j  de vereniging

terechtgekomen?

I k  heb zelf  F ibreuze Dysplas ie,  de

diagnose werd bi j  mi j  a l  achtt ien jaar

geleden gesteld.  Ik  ben dan ook vanaf

het begin af aan l id geweest van de

vereniging,  s inds de opr icht ing.  Zelf  ben

ik  gelukk ig nog heel  mobiel ,  a l  ben ik

nooit  helemaal pi jnvr i j .

Was het de eerste keer dat je bi j  een

ledendag van de vereniging was?

Het was zeker n iet  de eerste keer voor

mi j ,  ik  kom ieder jaar naar de ledendag!

Ik  v ind het heel  erg f i jn  om lotgenoten

te ontmoeten en op de hoogte te bl i jven

van de laatste informatie.  Het z i jn  al t i jd

heel  geslaagde dagen.

Wat vond je van het programma en de

sprekers?

Het zat ook dit  jaar weer supergoed in

elkaar.  De locat ie in Nieuwegein is

sowieso pracht ig,  en er  z i t  een heel

goed restaurant bi j .  De uitgebreide

lunch was heer l i jk  en er  werd goed voor

ons gezorgd met hapjes en drankjes.  Er

waren broodjes,  soep en zelfs  een

toet je.  Ik  heb er  st iekem nog een foto

van doorgestuurd naar huis ,  om ze daar

jaloers te maken. 
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PATIËNTEN- EN
LEDENDAG 2022
Afgelopen 5 februar i  vond de jaar l i jkse

pat iënten- en ledendag van de

vereniging weer plaats.  Op deze dag

werden presentat ies gegeven door

medisch special isten over de laatste

ontwikkel ingen met betrekk ing tot

FD/MAS. Er  waren verschi l lende

presentat ies van sprekers zoals  Sander

Muntz (Maatschappel i jk  werker ,  LUMC),

Marel ise Eekhoff  (Endocr inoloog,

AUMC),  Natasha Appelman-Di jkstra

(Endocr inoloog,  LUMC) en Mart ine

Dekker (Bestuurs l id) .  Voorafgaand aan

de dag vond de Algemene

Ledenvergader ing plaats.  

In  verband met de coronapandemie

werd de dag hybr ide aangeboden:

leden konden in Nieuwegein aanwezig

zi jn of  z i j  konden de dag digitaal  vanuit

huis  volgen.  Vr i jwel  iedereen koos

ervoor om de dag vanuit  huis  te volgen.

Nicolette Graff  was het énige l id (naast

de bestuurs leden natuur l i jk )  dat in

levende l i jve aanwezig was in

Nieuwegein.  Wi j  vroegen haar wat z i j

van deze dag vond. 



Heb je veel  andere leden en patiënten

gesproken?

Doordat ik  di t  keer het enige l id was dat

fys iek aanwezig was,  heb ik  geen

andere leden kunnen spreken.  

Dat vond ik  heel  jammer,  maar het was

nou eenmaal zo.  Het is  nog steeds een

rare t i jd.  Het was wel  mogel i jk  om

onl ine contact te hebben,  maar ik  heb

daar n iet  aan meegedaan,  ik  had mi jn

telefoon weggelegd. 

Ik  vond het veel  f i jner  om de dag

gewoon te beleven met de mensen om

mij  heen.  Gelukk ig was het voltal l ige

bestuur aanwezig en heb ik  met hen

veel  kunnen praten en bi jk letsen.  Ik  heb

ze door de jaren heen een beet je leren

kennen,  doordat ik  op al le

pat iëntendagen alt i jd aanwezig ben.

Ondanks dus het gebrek aan andere

leden,  heb ik  een hele leuke dag gehad

en veel  ervar ingen kunnen uitwisselen!
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De presentat ies waren al lemaal heel

interessant en informatief  en duurden

niet  te lang.  Qua t i jd zat de hele dag

ook erg goed in e lkaar.  De dag was

precies lang genoeg zo - al  was een

kussent je op de houten stoelt jes wel

welkom geweest.  Ik  was ook erg onder

de indruk van hoe goed ze het digitaal

al lemaal geregeld hadden. Er  was een

heel  IT-systeem opgetuigd voor de

thuisbl i jvers ,  dat kwam heel

profess ioneel  over.

Welke presentatie is  je bi jgebleven?

I k  vond al le presentat ies interessant ,  a l

waren ze niet  al lemaal voor mi j

re levant.  Het is  f i jn  om te horen dat er

veel  ontwikkel ingen plaatsv inden

rondom FD/MAS. Wat me vooral  is

bi jgebleven is  mi jn gesprek met

Marel ise Eekhoff  van het AUMC, na

af loop van de presentat ies.  Zi j  kwam

persoonl i jk  naar mi j  toe.  Ik  kon mi jn

verhaal  bi j  haar kwi j t ,  en vragen stel len

over sporten en fys iotherapie.  Ze gaf

mi j  t ips voor mi jn s i tuat ie.  Dat is  toch

weer een ander gesprek dan met

lotgenoten.  

Nicolette Graff



NIEUWS - FAMILIEDAG

2022

De pat iëntenvereniging wi l  d i t  jaar

graag opnieuw een fami l iedag

organiseren!  Deze zal  p laatsv inden in

september of oktober ,  de def in i t ieve

datum ontvangen ju l l ie zo snel  mogel i jk

in ju l l ie mai lbox.  De fami l iedag staat in

het teken van ontspanning.  We wi l len

graag samen met ju l l ie een leuke,

ontspannen dag beleven waarin ru imte

is  voor gezel l ig bi jk letsen én voor het

delen van ervar ingen rondom FD/MAS.

We wi lden graag van ju l l ie horen welke

locat ie voor deze dag ju l l ie voorkeur

heeft ,  daarom hielden we een pol l  op

Facebook (zoals  ju l l ie misschien voorbi j

hebben z ien komen).

Ju l l ie stemden enthousiast  en kozen

voor…  

Het Marit iem Museum in Rotterdam!

In  di t  museum ontdek je de enorme

inv loed van de mari t ieme wereld op ons

dagel i jks  leven.  Ga mee op reis  naar

ons mari t ieme heden en ver leden in

eigent i jdse tentoonstel l ingen voor grote

én k le ine avontur iers .  Lu ister  naar

verhalen,  bewonder topstukken uit  de

vooraanstaande col lect ie of  doe mee

aan een van de vele act iv i te i ten.  Het

museum l igt  in  de oudste en grootste

museumhaven van Neder land waar je op

histor ische schepen en kranen beleeft

hoe de wereldhaven Rotterdam op déze

plek begon!*

Het bestuur  gaat haar best  doen om

deze locat ie voor onze fami l iedag te

regelen.  De datum en def in i t ieve locat ie

maken we zo snel  mogel i jk  bekend.

Hopel i jk  z ien we ju l l ie dan!

*Bron:  Mar i t iem Museum

BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!

We hopen dat ju l l ie de nieuwsbr ief  met veel  p lezier  gelezen hebben. Heb je vragen,

opmerkingen of suggest ies voor de volgende nieuwsbr ief? Dan horen we het heel

graag! Stuur een mai l t je naar info@f ibreuzedysplas ie.eu en wi j  reageren zo snel

mogel i jk .  
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