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SUMMARY

Summary

residual fracture displacement in acetabular fracture surgery (Chapters 4 and 5). The 3D
step-off, gap and the total gap area (surface area between all fracture lines) were introduced

Acetabular fractures are fractures involving the hip socket that can have a major impact on

to quantify the preoperative and postoperative displacement. These 3D measurements are

a patient’s mobility, social activities, and their ability to work. The acetabulum is the weight-

reliable, accurate, and observer independent. Next, a single optimized 3D measurement was

bearing part of the hip joint. Acetabular fractures are difficult to treat due to the complex

developed. The 3D gap area, which is the 3D surface area between all fracture fragments,

3D geometry of the pelvis, the presence of multiple fracture fragments, many different

had an excellent inter- and intra-observer reliability and is independently associated with

fracture types, and displacement of the fracture fragments in multiple directions. Fracture

the risk of conversion to a total hip arthroplasty (Chapter 5). For patients who retained

displacement can be measured as an intra-articular gap and step-off on radiographs and

their native hip (N=69), the median preoperative 3D gap area was 1731 mm2, while those

CT scans. Accurate determination of the initial and residual displacement is important

with conversion to or an indication for a THA (N=31) had a median preoperative gap area of

for determining the treatment strategy, for determining the prognosis in terms of clinical

2237 mm2 (P=0.045). The median postoperative residual 3D gap area was 640 mm2 versus

outcome, and for comparing the treatment results internationally.

845 mm2 (P=0.045). Cox regression analysis, adjusted for age and gender, showed that a
preoperative 3D gap area > 2103 mm2 (critical cut-off) was independently associated with

A surgeon has to decide which fracture lines should be measured, on which CT slice,

a 3.0 times higher risk of a conversion to a THA. A postoperative 3D gap area > 1058 mm2

and on which part of the fracture lines to measure the fracture displacement which is a

(critical cut-off) was independently associated with a 2.4 times higher risk of a conversion

rather subjective process that might differ substantially between surgeons. Intraoperative

to a THA.

fluoroscopy is used to determine whether the fracture reduction is sufficient during
surgery, but the resolution of intraoperative fluoroscopy is lower than CT scans making

The aim of surgical treatment is an anatomical reconstruction of the joint. For this, a good fit

it questionable if significant gaps and step-offs can be detected in most cases during the

of the implant on the pelvis can help maintain the fracture reduction. Due to differences in

operation. Therefore, the accuracy and the variability between observers were determined

shape of the pelvis and different fracture patterns, the implants do not always fit optimally

in detecting gaps and step-offs using of pelvic radiographs, intraoperative fluoroscopy

which can lead to poor maintenance of the fracture reduction. Yet, adequate fracture

and CT scans (Chapters 2 and 3). Five observers measured the gaps and step-offs on

reduction and fixation is crucial to minimising the risks of progressive posttraumatic arthritis

radiographs and CT scans. Intraoperative fluoroscopy images were reassessed for the

of the hip socket and the subsequent need for revision surgery to a total hip arthroplasty.

presence of gaps and/or step-offs. Preoperatively, 25% of the gaps and 40% of the step-

Therefore, this thesis also describes the application of virtual surgical planning.

offs were undetected on radiographs compared to CT scans. Postoperatively, 52% of
the gaps and 80% of the step-offs were missed on radiographs compared to CT scans.

It is unknown whether the use of virtual surgical planning in acetabular fracture surgery

Radiographic analysis led to a significantly smaller gap and step-off compared to the CT

improves the outcomes. Moreover, comparative studies or reviews on the added clinical

measurements, an underestimation by a factor of two. Approximately 70% of the residual

value of 3D imaging and virtual surgical planning in acetabular fracture surgery are only

gaps and step-offs were not detected using intraoperative fluoroscopy. Additionally, the

rarely available. Therefore, it is still unclear which technique is the most beneficial for which

inter-observer agreement was low for measuring pre- and postoperative gaps and step-offs

patient or fracture type and further studies are needed to clarify this. Thus, a systematic

on radiographs and CT scans. The observers agreed on the indication for surgery in only

review was conducted on whether 3D-assisted acetabular fracture surgery improves

30-40% based on pelvic radiographs. For CT scans the observers agreed on the indication

surgical outcomes and physical functioning compared to conventional surgery (Chapter

for surgery in 70-95%. Observers did not agree on the presence of gaps and/or step-offs on

6). Surgery was considered 3D-assisted surgery when 3D visualisation, 3D printing, patient-

intraoperative fluoroscopy. The observers agreed on whether the postoperative fracture

specific surgical guides and/or patient-specific implants were used. Only 19 studies were

reduction was acceptable or not in 40-60% on pelvic radiographs and in 35-38% on CT

available, describing the use of three different techniques (one study using 3D printing, 14

scans. If observers cannot agree on the size of the gap and step-off, it is challenging to

studies using 3D printing and plate pre-contouring, and 4 studies using patient-specific

decide when to perform surgery and to study the results of acetabular fracture surgery.

implants), and not all studies reported all outcome measurements. 3D-assisted surgery
reduces operation time, intraoperative blood loss, fluoroscopy usage, and complications.

It is generally not possible with current imaging modalities (radiographs and CT slices) to get

Evidence for the improvement of fracture reduction and functional outcomes is limited.

a complete picture of the three-dimensional aspects of a fracture. Moreover, the inter- and
intra-observer reliability was low when measuring the fracture displacement. Therefore,

The workflow using patient-specific implants has not been thoroughly investigated for

this thesis describes the development of 3D measurements to determine the initial and

acetabular fractures. One of the reasons for this might be the short time window between

168

169

A

Appendices

the injury and surgery. Nevertheless, the conventional implants do not fit the shape of
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every pelvis and determining the screw positions and directions can be challenging.
Therefore, one of the aims of this thesis was to investigate whether surgical guides and

Acetabulumfracturen zijn breuken van de heupkom en deze kunnen een grote invloed

patient-specific implants for acetabular fracture surgery are feasible. To accomplish this,

hebben op de mobiliteit, de sociale activiteiten en de mogelijkheid om te werken

the workflow of segmentation of the CT scan to create a 3D fracture model and performing

van de patiënt. Het acetabulum is het gewichtdragende deel van het heupgewricht.

virtual fracture reduction on the 3D model was used. Next, patient-specific implants were

Acetabulumfracturen zijn moeilijk te behandelen door de complexe driedimensionale (3D)

designed (Chapter 8). Surgical guides were designed and used in combination with the

vorm van het bekken, de aanwezigheid van meerdere fractuurfragmenten, veel verschillende

implants to achieve the planned screw directions. It was possible to accurately translate the

fractuurtypen en verplaatsing van de fractuurdelen in verschillende richtingen. Verplaatsing

virtual surgical planning to the actual surgery. Moreover, the fracture reduction was good,

van de fractuur kan gemeten worden als een gap (horizontale verplaatsing) en step-off

patients retained their native hip, and reported good physical functioning at follow-up.

(verticale verplaatsing) in het gewricht op röntgenfoto’s en Computer Tomografie (CT) scans.

Yet, this workflow is not widely available. Thus, an alternative approach in which patient-

Nauwkeurige bepaling van de initiële en resterende fractuurverplaatsing is van belang voor

specific surgical drilling guides were designed and applied to pre-contoured conventional

het bepalen van het behandelplan, voor het bepalen van de prognose in termen van de

implants was investigated (Chapter 7). Virtual 3D models of the pelvis were created and 3D

klinische uitkomst en voor het internationaal vergelijken van behandelresultaten.

printed. After this, conventional implants were pre-contoured, scanned optically, and were
virtually placed on top of the pelvis. Screw directions were planned and a surgical guide

De chirurg moet beslissen welke fractuurlijn, op welke CT doorsnede en op welk deel van

was designed on top of the implant. No screws penetrated into the hip joint or caused soft

de fractuurlijn de verplaatsing van de fractuur wordt gemeten. Dit is nogal een subjectief

tissue injuries. 3D preoperative planning in combination with surgical guides that envelope

proces en kan substantieel verschillen tussen chirurgen. Intra-operatieve fluoroscopie

pre-contoured conventional implants result in accurate screw placement during acetabular

wordt gebruikt om tijdens de operatie te bepalen of de fractuur voldoende gereduceerd is,

fracture surgery.

maar de resolutie van intra-operatieve fluoroscopie is laag in vergelijking met röntgenfoto’s
en CT scans en het is de vraag of significante gaps en step-offs gedetecteerd kunnen

All of the 3D workflows are a collaboration between clinical and technical experts with

worden tijdens de operatie. Daarom is de accuratesse en variabiliteit bepaald tussen

Technical Physicians acting as the bridge between those experts. A Technical Physician

waarnemers in het detecteren van gaps en step-offs op röntgenfoto’s, intra-operatieve

(TP) is trained to assess technological possibilities while taking into account the patient’s

fluoroscopie en CT scans (Hoofdstuk 2 en 3). Vijf waarnemers hebben de gap en step-

perspective. The TP is a registered profession, allowed to independently perform specific

off gemeten op röntgenfoto’s en CT scans. Intra-operatieve fluoroscopie afbeeldingen

clinical actions and procedures that only licensed physicians are allowed to perform.

zijn opnieuw beoordeeld op de aanwezigheid van gaps en/of step-offs. Preoperatief

Decisions will increasingly be based on technology and data, for example 3D measurements,

werd 25% van de gaps en 40% van de step-offs gemist op röntgenfoto’s in vergelijking

surgical guides, and patient-specific implants as described in this thesis. Since the surgeon

met CT scans. Postoperatief werd 52% van de gaps en 80% van de step-offs gemist op

was not primarily educated for this, it requires a new expertise. The TP is educated in

röntgenfoto’s in vergelijking met CT scans. Analyse op basis van röntgenfoto’s in vergelijking

technology and could be the link between surgeons and technology, providing that the TP

met CT scans zorgt voor een significante onderschatting van de gap en step-off met een

is also educated in the orthopaedic trauma surgery domain. Therefore, the integration of

factor twee. Ongeveer 70% van de resterende gaps en step-offs is niet gedetecteerd op

a Technical Physician trained in the orthopaedic trauma surgery is essential to add to the

de intra-operatieve fluoroscopie. Ook was de overeenkomst tussen de waarnemers laag

team of practitioners to ensure high-quality care and to comply with existing regulations

voor zowel de pre- en postoperatieve gap en step-off metingen op röntgenfoto’s en CT
scans. De waarnemers waren het eens over de indicatie voor chirurgische behandeling in
slechts 30-40% van de patiënten op basis van röntgenfoto’s. Op basis van CT scans waren
de waarnemers het met elkaar eens over de indicatie voor chirurgische behandeling in
70-95% van de patiënten. Waarnemers waren het niet met elkaar eens over of er een gap
of step-off aanwezig was op intra-operatieve fluoroscopie. Waarnemers waren het eens
over of de postoperatieve fractuurreductie acceptabel was of niet in 40-60% op basis van
röntgenfoto’s en in 35-38% op basis van CT scans. Als waarnemers het niet met elkaar
eens zijn over de grootte van de gap en step-off zal het uitdagend zijn om te beslissen
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wanneer er geopereerd moet worden en om de resultaten van acetabulumfractuurchirurgie

chirurgie met 3D visualisatie, 3D printen, patiënt-specifieke mallen of patiënt-specifieke

te bestuderen.

implantaten. Slechts 19 studies waren beschikbaar over het gebruik van drie verschillende
technieken (één studie gebruikte 3D prints, 14 studies gebruikten 3D prints voor het

Het is over het algemeen niet mogelijk met de huidige beeldvormende modaliteiten

aanbuigen van implantaten en vier studies gebruikten patiënt-specifieke implantaten)

(röntgenfoto’s en CT doorsnedes) om een compleet beeld te krijgen van het 3D aspect

en niet alle studies rapporteerden alle uitkomstmaten. 3D-geassisteerde chirurgie zorgt

van de fractuur. Daarnaast is de inter- en intra-observer betrouwbaarheid van het meten

voor een kortere operatietijd, minder intra-operatief bloedverlies, minder gebruik van

van de fractuurverplaatsing laag. Daarom beschrijft dit proefschrift de ontwikkeling

fluoroscopie en minder complicaties. Bewijs voor het verbeteren van fractuurreductie en

van 3D metingen om de initiële en resterende fractuurverplaatsing te bepalen voor

functionele uitkomsten is gelimiteerd.

acetabulumfractuurchirurgie (Hoofdstuk 4 en 5). De 3D gap, 3D step-off en het totale
gap oppervlak (oppervlak tussen de fractuurlijnen) werden geïntroduceerd voor het

De werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van patiënt-specifieke implantaten is nog niet

kwantificeren van de pre- en postoperatieve fractuurverplaatsing. Deze 3D metingen

grondig onderzocht voor acetabulumfracturen. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat het

zijn betrouwbaar, accuraat en onafhankelijk van de waarnemer. Daarnaast is er een

tijdsvenster tussen het letsel en de operatie kort is. Desondanks passen de conventionele

geoptimaliseerde 3D meting ontwikkeld. Het 3D gap oppervlak, het 3D oppervlak tussen

implantaten niet goed op de vorm van ieder bekken en het bepalen van de schroefrichtingen

alle fractuurfragmenten, had een uitmuntende inter- en intra-observer betrouwbaarheid

en schroefposities kan uitdagend zijn. Daarom was één van de doelen van dit proefschrift

en was onafhankelijk geassocieerd met de kans op een heupprothese (Hoofdstuk 5). Het

om te onderzoeken of chirurgische mallen en patiënt-specifieke implantaten bruikbaar en

3D gap oppervlak was 1731 mm versus 2237 mm (P=0.045) voor patiënten die hun eigen

uitvoerbaar zijn voor acetabulumfractuurchirurgie. Hiervoor is de werkwijze gebruikt voor

heup hadden behouden (N=69) in vergelijking met de patiënten die een heupprothese

segmentatie van de CT scan om een 3D fractuurmodel te maken en vervolgens is virtuele

hadden gekregen of hier een indicatie voor hadden (N=31). Postoperatief was het

fractuurreductie op het 3D model toegepast. Daarna zijn patiënt-specifieke implantaten

resterende 3D gap oppervlak 640 mm2 versus 845 mm2 (P=0.045). Cox regressieanalyse,

ontworpen (Hoofdstuk 8). Chirurgische mallen zijn ontworpen en werden in combinatie

gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, liet zien dat een preoperatief 3D gap oppervlak >

met de implantaten gebruikt om de geplande schroefrichtingen te behalen. Het was mogelijk

2103 mm2 (afkapwaarde) onafhankelijk geassocieerd is met een 3.0 keer hoger risico op

om de virtuele chirurgische planning accuraat over te zetten naar de daadwerkelijke

een heupprothese. Een postoperatief 3D gap oppervlak > 1058 mm (afkapwaarde) was

operatie. Bovendien was de fractuurreductie goed, hebben patiënten hun eigen heup

onafhankelijk geassocieerd met een 2.4 keer hoger risico op een heupprothese.

behouden en rapporteerden de patiënten een goed lichamelijk functioneren tijdens de

2

2

2

follow-up. Echter, deze workflow is nog niet op grote schaal beschikbaar. Daarom is een
Het doel van een operatieve behandeling is een anatomische reconstructie van het gewricht.

alternatieve werkwijze onderzocht, namelijk het gebruik van patiënt-specifieke chirurgische

Een goede pasvorm van het implantaat op het bekken kan helpen om de fractuurreductie

mallen die ontworpen zijn op aangebogen conventionele implantaten (Hoofdstuk 7). Er zijn

te behouden. De implantaten passen niet altijd optimaal door verschillende vormen van

virtuele 3D modellen van het bekken gemaakt en hiervan zijn 3D prints gemaakt. Daarna

het bekken en verschillende fractuurpatronen en dit kan leiden tot slecht behoud van de

zijn de conventionele implantaten aangebogen op de 3D print, optisch gescand en virtueel

fractuurreductie. Dit proefschrift beschrijft ook de toepassing van virtuele chirurgische

teruggeplaatst op het bekken. Schroefrichtingen zijn gepland en een chirurgische mal is

planning, aangezien een adequate fractuurreductie en fractuurfixatie is cruciaal om het

ontworpen bovenop het implantaat. Geen enkele schroef kwam in het heupgewricht of

risico op progressieve posttraumatische artrose van het heupgewricht te minimaliseren

veroorzaakte weefselschade. 3D preoperatieve planning in combinatie met chirurgische

en daarmee de kans op een heupprothese te verminderen.

mallen die aangebogen conventionele implantaten omvatten resulteert in een accurate
schroefplaatsing tijdens acetabulumfractuurchirurgie.

A

Er zijn slechts enkele vergelijkende studies of reviews beschikbaar over de
toegevoegde waarde van 3D beeldvorming en virtuele chirurgische planning in

Alle 3D werkwijzen zijn een samenwerking tussen klinische en technische experts en

acetabulumfractuurchirurgie. Daarom is het nog steeds onduidelijk of het gebruik van

de Technisch Geneeskundige (TG) als een brug tussen deze experts. De TG is getraind

virtuele chirurgische planning in acetabulumfractuurchirurgie de uitkomsten verbetert

om de technologische mogelijkheden te onderzoeken rekening houdend met het

en welke techniek het meest geschikt is voor welke patiënt of welk fractuurtype. Er

patiëntperspectief. De TG is een geregistreerd beroep dat onafhankelijk specifieke klinische

zijn dus vervolgstudies nodig om dit te verduidelijken. Een systematische review over

taken en procedures mag uitvoeren die alleen geregistreerde artsen mogen uitvoeren.

3D-geassisteerde acetabulumfractuurchirurgie in vergelijking met conventionele

Beslissingen zullen in toenemende mate gebaseerd zijn op technologie en data, bijvoorbeeld

acetabulumfractuurchirurgie is uitgevoerd (Hoofdstuk 6). 3D-geassisteerde chirurgie is

de 3D metingen, chirurgische mallen en patiënt-specifieke implantaten die beschreven zijn
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in dit proefschrift. Aangezien de chirurg hier niet primair voor opgeleid is, is er behoefte
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aan een nieuwe expertise. De TG is opgeleid in technologie en kan de link vormen tussen
chirurgen en technologie, mits de TG ook opgeleid is in het domein van de orthopedie en

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan mijn onderzoek en mezelf mogen

traumachirurgie. Daarom is het voor hoge kwaliteit zorg en om te voldoen aan de bestaande

ontwikkelen binnen het 3D lab en de Traumachirurgie, met dit proefschrift als resultaat. Ik

regelgeving essentieel om een TG getraind in orthopedie en traumachirurgie toe te voegen

wil iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

aan het behandelteam.
Dr. IJpma, beste Frank, vanaf het eerste moment dat ik je leerde kennen was je super
enthousiast en dit ben je gedurende de looptijd van het onderzoek en daarna gebleven.
Je had ontzettend veel ideeën en stond ook open voor mijn suggesties. Veel van je vrije
tijd besteedde je aan onderzoek. Omdat je de tijd nam om uitgebreid naar de artikelen
te kijken zorgde je er altijd voor dat we een artikel pas instuurden als we er echt tevreden
over waren. Ik heb veel geleerd van je feedback en van al je kennis van het vakgebied. We
belden regelmatig om onderzoek te bespreken, waarin je ook altijd betrokken was bij hoe
het persoonlijk met mij ging, iets wat ik zeer heb gewaardeerd. Daarnaast gaf je mij ook de
kans op mij op klinisch vlak te ontwikkelen, door samen te opereren en de bekkenpoli te
doen. Dit heb ik ervaren als leerzaam, maar zeker ook gezellig. Zonder jouw enthousiasme,
betrokkenheid en kennis was dit promotietraject niet tot stand gekomen. Bedankt voor
alle kansen die je me hebt gegeven en al het vertrouwen dat je in me had! Mede door jou
is het gelukt en hebben we samen een begin mogen maken met het toepassen van 3D
technologie in de traumachirurgie.
Dr. Kraeima, beste Joep, je hebt me geïnspireerd en was daarmee echt mijn voorbeeld als
Technisch Geneeskundige (TGer). Je liet de meerwaarde van de TGer zien in de praktijk, door
innovatief bezig te zijn met 3D en dit ook echt naar de patiënt te brengen. Dit deed je niet
alleen achter de computer, maar je zag zelf ook regelmatig patiënten. Vijf jaar later heb ik
zelf ook deze rol als klinische TGer en 3D specialist op het gebied van traumachirurgie, ook
mede dankzij jou. Je dacht niet alleen kritisch mee over het onderzoek, maar we hebben ook
regelmatig gesproken over hoe ik mijn klinische rol kan vormgeven. Dit heeft ervoor gezorgd
dat ik zowel wetenschappelijk als klinisch heb mogen groeien, bedankt! Je dacht altijd mee
en hielp mij op alle vlakken. Mede door jou is het 3D lab gegroeid en kan het groeien tot
iets moois in de toekomst wat we hopelijk met een leuke groep kunnen voortzetten.
Prof. dr. Witjes, beste Max, met al jouw kennis en interesse in 3D technologie wist ik al
snel dat ik je bij dit traject wilde betrekken. Je bent enthousiast, hebt veel kennis over 3D en
hebt veel onderzoekservaring. We spraken regelmatig over de beste aanpak voor bepaalde
onderzoeken en over hoe we iedereen in het ziekenhuis “3D junkie” zouden kunnen maken.
Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid kennis die je hebt over de nieuwe wet- en
regelgeving en heb ook hierover veel van jou mogen leren. Bedankt voor je inzet in het 3D
lab, het motiveren van nieuwe jonge onderzoekers en het ondersteunen van een toekomst
waarin 3D technologie onderdeel zal uitmaken van iedere afdeling!
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Prof. dr. de Vries, beste Jean-Paul, allereerst bedankt dat je mijn promotor wilde zijn. Vanaf

Collega’s van het 3D lab: Bram, Haye, Peter, Hylke, Katrijn, Ricardo en Bingjiang,

het begin was je gelijk enthousiast over het onderzoek en over de technisch geneeskundige

bedankt voor alle input die ik kreeg tijdens de 3D lab meetings. Ook bedankt voor alle

in het algemeen. Je gaf nuttige, maar zeker ook snelle, feedback. Daarnaast heb je veel moeite

gezelligheid tijdens de lunch-/koffiepauzes en ook regelmatig op het terras of op een feestje.

gedaan om de positie van de technisch geneeskundige te verbeteren in het ziekenhuis en je

We hebben met z’n allen het 3D lab naar een hoger niveau gebracht. Bram jou wil ik nog

nam ook de tijd om mee te denken over de toekomst na het promotietraject, dit waardeer

specifiek bedanken voor wat ik van je heb mogen leren over patiënt-specifieke implantaten

ik heel erg. Bedankt hiervoor!

en chirurgische mallen.

De beoordelingscommissie, bestaande uit prof. dr. Verhofstad, prof. dr. Jutte en prof.

Collega-onderzoekers dr. Banierink/Hester en Nymke, bedankt voor de samenwerking.

dr. Santos, wil ik bedanken voor de tijd die genomen is om mijn proefschrift te lezen en te

We hebben veel leuke onderzoeken samen opgezet waaruit hopelijk de komende jaren

beoordelen. Thank you for taking the time to read and assess my thesis.

nog veel resultaten zullen volgen. Hester, jou wil ik ook bedanken dat je me wegwijs hebt
gemaakt op de afdeling. Daarnaast ben ik heel bij dat je me betrokken hebt bij het opzetten

Drs. ten Duis, beste Kaj, je was vanaf het begin betrokken bij mijn onderzoek. Je dacht

van de bekkenpoli, dit is zeker een succes geworden.

graag mee en zat regelmatig tijdens je diensten ’s avonds metingen voor mij te doen. We
hebben ook veel gezellige en leerzame momenten gehad op de bekkenpoli en op de OK.

Beste Mariska Hamminga, Beste Bert Andela, bedankt dat jullie me betrokken bij de

Net als Frank heb jij altijd de tijd, moeite en energie gestoken om mij de kans te gegeven

afdeling en bedankt voor jullie steun en enthousiasme. Ik heb heel veel van jullie geleerd,

me klinisch te ontwikkelen! We maakten samen een plan en je nam de tijd om mij hierin

we hebben regelmatig samen poli gedaan en dit was ook altijd gezellig, bedankt daarvoor!

te begeleiden en mijn vragen te beantwoorden. Zonder jouw hulp, had ik mij niet kunnen
ontwikkelen tot een clinicus en ik hoop dat we dit in de toekomst kunnen voortzetten met

Dr. Wendt, beste Klaus, bedankt voor alles wat ik van je heb mogen leren over bekkenletsels

het volbrengen van mijn fellowship. De afwisseling tussen kliniek en onderzoek heeft mij
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