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De zomer is weer begonnen!
En om alles uit de zomer te halen,
hebben we voor u speciaal een
ZomerDoeBoek gemaakt. Bómvol met tips
over voeding, bewegen en slaap.
En natuurlijk puzzels. Want uw hersenen
laten kraken houdt u jong en scherp.

Een hele fijne zomer!
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Ga op zoek naar groen

Groen is goed voor uw geheugen

De natuur laat zich in de zomer van haar aantrekkelijkste kant zien. Groen is overal.

ling door een stad, zonder groen heeft dit effect helaas niet. Maar

En groen is gezond! Een wandeling in de natuur heeft heel veel goede effecten op

er is een eenvoudige oplossing als u niet dichtbij natuur woont.

onze gezondheid. Maar ook de planten in uw huis zorgen ervoor dat u zich lekker

Het positieve effect bereikt u ook door alleen maar te kijken naar

voelt. Wat maakt groen nou zo gezond?

foto’s van de natuur!

Groen is goed voor lichaam én geest

De lucht die u inademt wordt gezonder

Een wandeling in de natuur doet wonderen voor uw gezondheid. We weten dat bewegen (in de

We weten dat planten zorgen voor zuurstof. Wist u dat er in ieder

natuur) goed is voor uw conditie. Een rondje bos zorgt voor extra zuurstof en dat is goed voor uw

huis apparaten staan die zorgen voor extra CO2. Een ongezonde lucht

bloeddruk, hartritme en voor een goed slaapritme. Maar het is ook belangrijk voor uw mentale

binnen kan zorgen voor gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn. Gelukkig

gezondheid. Het vermindert stress en u kunt beter relativeren.

zijn er planten die de kwaliteit van lucht verbeteren, zoals de Monstera of Klimop.

Groen doet onbewust goed

Groen is goed voor uw conditie

Mensen reageren niet alleen bewust, maar ook onbewust positief

Uit onderzoek blijkt dat mensen een activiteit kunnen volhouden wanneer er planten in de ruimte

op elementen uit de natuur. Denk aan de vorm van bloemen, tak-

zijn. De planten zorgen voor afleiding en mensen voelen minder lichamelijk ongemak. Ook hier

ken en bladeren. En wist u dat ook alleen al de kleur groen

maakt het niet uit of het om echte planten gaat of om een foto van groen. Het effect is hetzelfde!

Een wandeling in de natuur is goed voor uw geheugen. Een wande-

een positief effect heeft op uw stemming? Dit geldt
voor groen buiten maar ook binnen. Uit onder-

Het is gewoon gezelliger met wat groen om je heen

zoekt blijkt dat mensen de helft minder stress

Het is inmiddels duidelijk dat de natuur en groen, zowel binnen als buiten, ontzettend veel gezon-

ervaren in een plantenrijke omgeving.

de voordelen biedt. En waar geen onderzoek voor nodig is, een paar mooie planten in uw huis of
kantoor maken het gewoon een stuk gezelliger!

U kunt zich beter concentreren
U bent veel scherper als u zo nu en dan een
frisse neus gaat halen. U wordt dan geprikkeld
door een andere omgeving waardoor u zich weer goed
kan concentreren. Dwalen uw gedachten af? Dan is het een
goed idee om even naar buiten te gaan. Werkt u? Dan bent u een stuk
productiever.
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Tip: Ga op zoek naar nieuwe wandelroutes
Wilt u een keer een ander route lopen dan het vaste rondje in uw buurt? Op internet zijn vaak
leuke wandelingen te vinden door mooie parken en bossen. Ga bijvoorbeeld naar de website
van IVN Natuureducatie (IVN.nl/routes) en zoek een wandeling in uw buurt.
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Gezond met zomerse recepten (1)
Gezond (en lekker) eten is goed voor lichaam én geest. Want wie gezond is en veel
energie heeft, voelt zich gelukkiger. Huisarts Tamara de Weijer helpt u daar graag
bij met simpele zomerse recepten en 5 tips om gezonder te eten. Deel 1:

1

2

Eet vooral verse en zo min

Eet veel groente en twee stuks

mogelijk bewerkte producten

fruit per dag

waaraan suiker en zout is
toegevoegd

Courgettepasta Bolognese
DINER

4 PERSONEN

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 courgettes
4 el olijfolie
1 rode ui, gesnipperd
1 wortel, in stukjes
3 teentjes knoflook, geperst
300 g rundergehakt
3 blikken gepelde tomaten
2 el tomatenpuree
2 el balsamico azijn
1 tl oregano
100 g Parmezaanse kaas, grof geraspt
handje verse basilicum, blaadjes
peper en zout

Ook nodig
spiraalsnijder

30 MIN. BEREIDEN

Bereiden
1	Snij met de spiraalsnijder slierten van de
courgettes.
2	Verhit 2 eetlepels olijfolie in een braadpan en
fruit de ui 4 minuten op middelhoog vuur.
3	Voeg de wortel en de knoflook toe, bak nog
4 minuten.
4	Voeg het gehakt toe en bak nog 8 minuten.
Roer af en toe.
5	Voeg als laatste de gepelde tomaten, de tomatenpuree, de balsamico azijn en de oregano
toe. Laat de saus nog 15 minuten zachtjes
koken met de deksel van de pan tot de gewenste dikte, roer af en toe. Breng op smaak met
peper en zout.
6	Verhit de resterende olijfolie in een wok en
roerbak de courgetteslieren 35 minuten tot ze
beetgaar zijn.
7	Verdeel de courgettepasta en de saus over vier
borden. Bestrooi met de Parmezaanse kaas en
basilicum.

3

4

Gebruik extra vierge olijfolie

Gebruik noten, pitten, zaden en
avocado voor meer verzadiging

5
Eet voldoende tijdens de
maaltijden om tussendoor geen
trek te krijgen

Tip: Download het hele kookboek
Kunt u nog meer gezonde kookinspiratie gebruiken? Dan hebben wij nog meer gezonde en
zomerse recepten voor u. Download het hele kookboek van huisarts Tamara de Weijer via
vgz.nl/kookboek en ga aan de slag!
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Checklist: 5 ‘vergeet-ze-nietjes’
tegen de hitte

4. Doe het lekker rustig aan
Een uitdaging voor de bezige bijen onder ons. Natuurlijk, een flinke wandeling in de natuur of
spelen met kleintjes in een speeltuin kan lekker zijn. Maar morgen is er weer een (misschien
iets koelere) dag. Denk even aan uzelf: pak een puzzelboekje, tijdschrift of blader nog eens door

Genieten! Dat is het motto voor de zomermaanden. Extra fijn als de zon een beetje

dit ZomerDoeboek. Weet: u laadt pas echt op als u even helemaal niets doet. Het is tenslotte

schijnt. Want het kan weer: een dagje naar het strand, een terrasje pakken of met

vakantie.

(klein)kinderen naar de dierentuin. Wilt u ook een onbezorgde zomer? Vink dan
deze 5 ‘vergeet-ze-nietjes’* tegen de warmte af. Zo houdt u het hoofd koel!

5. Let op uw medicijnengebruik
Neemt u medicijnen? Weet dat hitte een flink effect kan hebben op uw lichaam. Zo kan het de

1. Geniet, maar verbrand niet

zogenaamde ‘water- en zouthuishouding’ verstoren. Uw lichaam reageert dan anders op medicij-

Wist u dat een kwartiertje in de felle zon al genoeg is om te verbranden? Bescherm u dus goed

nen die u normaal zonder problemen inneemt. Soms met vervelende gevolgen. Neem contact op

tegen de zon. Het RIVM adviseert het volgende: zoek tussen 12.00 en 15.00 uur de schaduw op.

met uw apotheek of huisarts als u vragen heeft over uw medicijnen.

Doe fijne luchtige kleding aan en draag een pet en zonnebril. En: blijf smeren! Gebruik zonnebrand met minstens factor 30 en smeer u elke 2 uur opnieuw in. En een extra tip van ons: een
voetenbadje voor extra verkoeling. Heerlijk.

Tip: Let op
2. Houd uw huis lekker koel

U heeft ze vast eens voorbij zien komen: de kleurcodes. Of het nu flink stormt, hard sneeuwt

Wordt het écht te warm buiten? Dan kan het binnen heel aangenaam zijn. Want wie zegt dat u

of de zon meer warmte afgeeft dan goed voor u is. Bij extreem weer gebruikt het KNMI deze

binnen niet van de zomer kunt genieten? Lekker een boekje lezen op de bank met een ventilator

codes om te waarschuwen. Maar weet u wat die verschillende kleuren eigenlijk betekenen?

of airconditioning die koele lucht blaast. En met zonwering die de warmte en zon goed buiten de
woning houdt. Is het inmiddels afgekoeld? Doe dan de ramen en deuren open voor wat lekkere
frisse lucht.

3. Extra slokje kan geen kwaad

Code Groen: geen bijzonderheden;
Code Geel: wees alert;
Code Oranje: wees voorbereid;
Code Rood (weeralarm): onderneem actie.

‘Drink voldoende.’ Het hoort bij de standaard tips tegen de hitte. Toch komt uitdroging vaak voor.
Want hoe ouder we worden, hoe minder dorstgevoel we hebben. Drink dus ook water, thee of
koffie als u géén dorst heeft. Handige tip: zorg dat u altijd een flesje water mee heeft als u op pad
gaat. En hoe lekker dat ene biertje of borreltje ook is: probeer de alcohol even te laten staan. Het
zorgt ervoor dat je sneller uitdroogt.

*D
 e ‘vergeet-ze-nietjes’ zijn
opgesteld volgens de
richtlijnen van het RIVM.
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Laat uw hersens even kraken

Filippine
Zoek de antwoorden eventueel terug in de artikels van dit ZomerDoeboek. In de letters in het

Ze mogen niet ontbreken: de puzzels! Het oplossen van puzzels is niet alleen leuk.

groene vak komt de missie van VGZ terug.

Het is goed voor uw brein. Mensen die regelmatig puzzelen, hebben een beter

1.

geheugen en concentratie en ervaren minder stress. Dus print de puzzels uit

2.

(of doe ze in uw hoofd) en ga aan de slag.

3.

4.

Woordzoeker
5.

Zoek onderstaande zomerwoorden terug. De overgebleven letters vormen een oplossing.

6.

Appel
Autorit
Bal
Barbecue
Bij
Bootje

IJ

L

I

A

T

K

C

O

C

A

U

T

O

R

I

T

P

S

G

E

V

A

K

A

N

T

I

E

E

E

Z

P

V

U

J

N

Z

O

M

E

R

W

I

N

D

O

W

E

E

I

Z

E

F

P

E

H

E

E

T

T

N

S

E

T

N

G

T

Z

I

W

V

A

A

F

IJ

N

E T

M

G

T

E

R

N

E

O

I

N

V

N

E

A

J

R

B

N

I

U

G

A

T

L

S

G

K

B

D

U

T

A

A

I

L C

H

T

S

K

S

M

R

U

L

D

O

N

N

N

A

E

O

U

E

J

E

A

E

I

S

N

O

D

D

N

T

B

T

I

N

E

N

T

F

D

E

T

B

E

Z

A

O

R

E

N

U

D

B

IJ

F

L

E

P

P

A

K

P

R

A

L

W

C

O

T

R

O

O

P

S

A

P

L

S

N

B

K

R

A

P

IJ

S

K

L

O

N

T

J

E

T

O

R

E

I

S

G

I

D

S

T

R

O

P

S

M

N

Z

M

E

P

I

C

K

N

I

C

K

M

A

N

D

O

E

L

I

R

B

E

N

N

O

Z

R

W

A

T

E

R

Camping
Cocktail
Fietsen
Fijn
Gras
Handdoek

Hangmat
Heet
Hotel
IJsje
IJsklontje
Juli

Koffer
Kust
Meeuw
Ontspanning
Park
Paspoort

Pet
Picknickmand
Puzzels
Reisgids
Sport
Strand

Oplossing
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Tent
Tuin
Vakantie
Ventilator
Vissen
Water

Wolkje
Zee
Zomerwind
Zon
Zonnebrandcrème

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zonnebril
Zwembad

1.

Kleur die positieve effecten heeft op de gezondheid

2.

Een wandeling in de natuur stimuleert dit vermogen van

9.

Door het KWF minimaal aanbevolen factor voor
zonnebrandcrème

een mens

10. Niet veel geld of erkenning maakt het meest gelukkig

3.

Handige app waarin ook uw zorgpas te vinden is

11. Eet zo min mogelijk producten met deze stof

4.

Kies volgens huisarts Tamara altijd voor deze variant

12. Natuurlijk hormoon waar u slaperig van wordt

5.

Gelukshormoon voor een betere stemming

13. Apparaat om het binnen in huis lekker koel te houden

6.

Weerwaarschuwing waarin u wordt verzocht ‘alert’ te blijven

14. Een positief effect van puzzel is een betere …

7.

Geen overbodige luxe als verkoeling bij hitte

15. Een open houding, met acceptatie van wat er is

8.

Geldpotje om cursussen te kunnen volgen

Oplossing
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Slaaptips voor tropische nachten

4. Leg uw telefoon weg en pak een boek
In de zomermaanden zitten we vaak lekker lang buiten. Telefoon mee om nog even de laatste

Veel mensen slapen slechter in de zomer. Een warme nacht kan u wakker houden.

berichtjes te lezen. Of een spelletje te spelen. Is het fris? Dan zetten we binnen toch even de tv

Of het licht dat vanaf de vroege ochtend tot de late avond door onze gordijnen

aan. Schermgebruik heeft invloed op uw slaap. “Mobieltjes en tv’s geven blauw licht af. Dit

komt. En dan hebben we in de vakantie vaak ook nog een ander slaapritme.

verstoort de natuurlijke aanmaak van het hormoon waar u slaperig van wordt; melatonine”,

Wij geven samen met slaapexpert Winni Hofman 5 tips voor een goede nachtrust

legt Hofman uit. “Tip: pak een tijdschrift of boek in dat laatste uurtje voor het slapen.

tijdens de zwoele zomer.

5. Gebruik een mooie herinnering
1. Houd de slaapkamer lekker koel

Kunt u alsnog niet in slaap komen? Dan heeft Hofman nog een

Frisse lucht in de slaapkamer is welkom na een zwoele nacht. Dus even de raampjes open is

andere aanpak. “Ga ontspannen in bed liggen en neem een

logisch. Houd ze op het heetst van de dag wel dicht, en doe de gordijnen dicht. “Te veel warmte

prettige omgeving in gedachten. Een herinnering aan uw

leidt tot een onaangename slaapomgeving. Een temperatuur van 16 tot 18 graden is ideaal.

mooiste vakantie bijvoorbeeld. Welke voorwerpen

Zorg dus dat het niet te warm of te koud is.” Tip: zet de ventilator aan voor extra verkoeling.

ziet u? Hoe ziet het uitzicht eruit? Welke
route zou u daar kunnen afleggen?

2. Voorkom dat u overdag teveel slaapt

Met deze gedachten ligt u meer

Een dutje in de middag is heerlijk na een drukke ochtend. Even lekker languit op de bank of in de

ontspannen in bed.”

tuinstoel liggen en opladen. Zo kunt u er de rest van de dag weer tegenaan. Let er wel op dat u
niet te lang een uiltje knapt. “Zorg dat u uiterlijk weer om 3 uur ’s middags wakker bent”, adviseert
Hofman. “Anders kunt u er bij het slapen ’s avonds last van krijgen.”

3. Zorg voor een vast slaappatroon
Mensen zijn gewoontedieren. En voor slaap is dat goed
nieuws. Winni Hofman benadrukt dat een vast
slaapritme ervoor zorgt dat u makkelijker in slaap
komt en opstaat. “Met een vast slaappatroon
helpt u de biologische klok een handje. Ga dus

Tip: Slaaptherapie bij blijvende slaapproblemen

zoveel mogelijk op dezelfde tijd naar bed, en

Heeft u aanhoudende slaapproblemen? En bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via een

sta op dezelfde tijd weer op. Het liefst ook in het

collectiviteit van een gemeente of thuiszorg-, ouderen- of patiëntenorganisatie?

weekend.”

Dan vergoeden we online slaaptherapie via uw preventiebudget. Ga voor meer informatie
naar vgz.nl/preventie.
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Gezond met zomerse recepten (2)
Gezond (en lekker) eten is goed voor lichaam én geest. Want wie gezond is en veel
energie heeft, voelt zich gelukkiger. Huisarts Tamara de Weijer helpt u daar graag

1

2

Eet zo min mogelijk

Eet één of twee keer per week

(producten met) suiker

(vette) vis

3

4

Doe rustig aan met zetmeel en

Doe rustig aan met vlees, vooral

kies altijd de volkorenvariant

rood en/of bewerkt vlees

bij met simpele zomerse recepten en 5 nieuwe gezonde eettips. Deel 2:

Vegetarische Groentenlasagne
DINER

4 PERSONEN

Ingrediënten

• 2 aubergines
 takjes verse Italiaanse kruiden
• 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(oregano + tijm + rozemarijn + salie)
1 courgette
200 g mozzarella
3 el olijfolie
1 grote rode ui, gesnipperd
5 teentjes knoflook, geperst
2 blikken gepelde tomaten
handje verse basilicum
170 g Parmezaanse kaas, geraspt
peper en zout

Ook nodig
grillpan, ovenschaal (18 x 18 x 5 cm)
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15 MIN. BEREIDEN

30 MIN. IN DE OVEN

Bereiden
1	Snij de aubergines in plakken van ongeveer
1 centimeter dik.
2	Haal de blaadjes van de takjes verse kruiden
en snij ze fijn.
3	Snij met een kaasschaaf dunne plakjes van de
courgette.
4	Snij de mozzarella in dunne plakken.
5	Verhit een grillpan en bak de aubergine, zonder
olie, aan beide kanten totdat ze donkere
grilstrepen krijgen en een beetje zacht worden.
6	Verhit de olijfolie in een braadpan en fruit de
ui 4 minuten op middelhoog vuur. Voeg na
2 minuten de knoflook toe en bak mee.
7	Voeg de gepelde tomaten en de verse kruiden
toe en laat de saus 10 minuten zachtjes koken.
Haal de pan van het vuur, roer de basilicum
door de saus. Breng op smaak met peper
en zout.
8	Verwarm de oven voor op 200 °C graden.
9	Verdeel de helft van de tomatensaus over de
bodem van de ovenschaal. Strooi hierover een
dun laagje geraspte Parmezaanse kaas en leg
de helft van de aubergine en courgette erop.
Maak vervolgens laagjes van de andere helft
van de saus, de resterende aubergine en de
courgette. Maak de lasagne af met een laag
mozzarella en bestrooi tot slot met de rest van
de Parmezaanse kaas.
10	Bak de lasagne in 30 minuten in het midden
van de oven.

5
Neem de tijd om te eten en
ervan te genieten

Tip: Download het hele kookboek
Kunt u nog meer gezonde kookinspiratie gebruiken? Dan hebben wij nog meer gezonde en
zomerse recepten voor u. Download het hele kookboek van huisarts Tamara de Weijer via
vgz.nl/kookboek en ga aan de slag!
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Positief de zomer in!

6. Zorg voor regelmaat
Ok, misschien een beetje saai. Maar dat hoeft niet. Want u voelt u juist goed bij regelmaat. Bij een

Bij een aangenaam zomerzonnetje is het vaak lastig om niet positief te zijn.

vaste dagindeling. Houd daarom regelmaat in uw leven.

Op andere momenten is dat soms lastiger. We geven u 10 tips voor meer
positiviteit. Met inzichten vanuit de psychologie. Want een

7. Blijf gezond

positief gevoel, zorgt voor een gezonder leven.

Gezond eten, genoeg bewegen en voldoende slaap zijn belangrijk voor een goede gezondheid.
Dat is niet alleen gezond voor uw lichaam maar ook goed voor uw geest. Het geeft u meer

1. Stel jezelf vragen

veerkracht.

Minder fijne gedachten. Daar kunt u wat aan doen.
Want heeft u zo’n gedachte, stel uzelf dan enkele

8. Leef mindful

vragen. Klopt het wel wat ik denk? En zou ik het

Nog een stapje verder dan mindfulness: mindful leven. Een open, nieuwsgierige houding, met

ook positief kunnen zien? Helpt vaak!

acceptatie van wat er is. Dan leeft u prettiger en kunt u zich bijvoorbeeld beter focussen.

2. Verzin oplossingen

9. Zoek naar zingeving

Het is belangrijk u bewust te zijn van hoe u

Wat maakt u het meest gelukkig? Niet geld of erkenning, maar zingeving. Het gevoel bij te dragen

omgaat met problemen. Heeft u stress? Denk

aan iets belangrijks. Dan kan van alles zijn, in het hier en nu of meer dan dat. Op uw manier.

dan eens na over de oorzaak van deze stress.
En verzin daarbij oplossingen. U voelt zich dan het best.

10. Houd contact met anderen
Steun kan u enorm helpen. Steun van familie, vrienden of collega´s. Het verbetert uw weerstand

3. Wees weerbaar

en u voelt zich prettiger. Houd daarom (digitaal) contact.

Wanneer bent u weerbaar? Dat heeft met 3 dingen te maken: zie ‘problemen’ als uitdagingen, ga
er actief mee aan de slag en vertrouw op uw eigen kunnen! Dat maakt u positiever.

4. Kijk naar wat goed gaat
Misschien wel het belangrijkste inzicht. Kijk vooral naar wat goed gaat. Wat helpt, is elke dag
3 dingen opschrijven die goed gaan. Daar wordt u blij van. En bovendien creatiever en socialer.

Tip: Ontspan met de VGZ Mindfulness Coach App
5. Gebruik humor

Minder stress ervaren? Met onze Mindfulness Coach app leert u makkelijk hoe u kunt

Ondanks alles is er toch altijd wel iets grappigs. Ook aan uzelf. Lach erom. U maakt dan ‘geluks-

ontspannen. En daardoor lekker in uw vel zit. De app heeft 70 oefeningen om goed te

hormonen’ aan: serotonine en endorfine. Die geven u een betere stemming en minder stress.

ontspannen, en is gratis voor iedereen. Ga naar vgz.nl/mindfulness-coach-app
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Aan de slag met uw leefstijl
Wilt u de zomer gebruiken om te werken aan een gezondere leefstijl? Wij helpen u
graag. Of u nu verzekerd bent bij VGZ of niet. Want wij geloven dat als mensen grip
hebben op hun gezondheid, alleen dan de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar
blijft. Voor nu en in de toekomst.

Bent u aanvullend verzekerd of heeft u een gemeentepakket?
Dan heeft u mogelijk (extra) preventiebudget. Dit is een potje om trainingen en cursussen te
volgen die u helpen vitaal te blijven. U kunt onder andere de volgende 6 programma’s volgen.
Meer informatie over deze of andere programma’s: ga naar vgz.nl/preventie

Leefstijlcheck

Leefstijlprogramma

De leefstijlcheck geeft u inzicht in uw
leefstijl. Na de check heeft u een
persoonlijk gesprek met een online
leefstijlcoach.

Uzelf fitter voelen? Er beter uitzien?
Dat is het doel van het online programma voor een gezonde leefstijl. Opgezet
door huisarts Tamara de Weijer.

OpenUp

Sportmedisch advies

Soms heeft uw geest wat extra aandacht nodig. Om welke reden dan ook.
Dat kan makkelijk en snel met OpenUp.
U krijgt dan preventieve psychologische hulp online.

Wilt u zorgeloos sporten en daarvoor
advies van een medische specialist?
Een sportarts kijkt met u mee voor een
verantwoord beweeg- en sportadvies.

Omgaan met een chronische
aandoening

Valpreventie

Wilt u meer grip op uw leven? Volg een
cursus om te leren omgaan met een
ziekte of aandoening door een aangesloten patiëntenvereniging of een
thuiszorgorganisatie.

Een val is niet altijd te voorkomen.
Gelukkig kunt u de kans wel verkleinen. Volg dan een cursus valpreventie
bij een fysiotherapeut, oefentherapeut
of ergotherapeut.

Heeft u een basisverzekering of bent u niet verzekerd bij ons?
Dan kunt u terecht op ons Gezond Leven Platform. U vindt hier allerlei (online) workshops en
apps voor een fitter en opgewekter gevoel. Voor als u bijvoorbeeld beter wil slapen, minder wil
piekeren of uw rugklachten wil verminderen. Dus ga aan de slag op vgz.nl/gezondleven
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Praktisch
tijdens uw
vakantie

VGZ Zorg App
In de VGZ Zorg app vindt u het
nummer van de VGZ alarmcentrale
en uw zorgpas met de Europese
zorgpas (EHIC) die u nodig heeft bij
spoedeisende hulp in Europa.

R326944 202106

Fijne vakantie!

