
“Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning
On an ever-spinning reel
As the images unwind
Like the circles that you find
In the windmills of your mind”
Michel Fugain (1968) 

Aan deze tekst moest ik denken toen ik begin dit jaar een start maakte 

met het jaarverslag 2017 en mij realiseerde dat dit de 17e keer was dat ik 

dit deed. In het begin op 2 A4-tjes en later steeds iets uitgebreider om in 

het maatschappelijk verslag te laten zien wat we doen en vooral waarom 

we het doen. Niet om mee te gaan in de verantwoordingscultuur van 

overheden, maar om te laten zien waar we trots op zijn in de zorg aan onze 

gasten en hun naasten.

Waarom dan bovenstaande tekst? Omdat ondanks dat we ruim 17 jaar 

bestaan er geen dag hetzelfde is, we nooit stilstaan. Alsof we in beweging 

zijn gezet en nooit meer zijn opgehouden met bewegen. Als een kleine cirkel 

in het water die steeds groter wordt, als een beeld in je hoofd dat er maar 

niet uit wil. De cirkel van het leven die gaat en gaat zonder einde of begin.

De creativiteit die blijft stromen om er met elkaar voor te zorgen dat de 

zorg nog meer verbeterd kan worden. Opleidingen worden gevolgd om bij 

te blijven op het vakgebied palliatieve zorg en complementaire zorg. We 

nemen deel aan onderzoek om ook wetenschappelijke onderbouwing te 

krijgen voor alles wat we al doen in de palliatieve zorg. We gaan in gesprek 

met het ministerie en zorgverzekeraars om de palliatieve zorg voor 

iedereen betaalbaar en bereikbaar te maken en te houden. In de kwaliteit 

die we bieden gaan we uit van de gast en zijn naasten en wat daar voor 

nodig is, in plaats van de afvinklijstjes.

Maar het allerbelangrijkste, we gaan in gesprek met gasten en hun naasten 

om van hen te horen wat we nog beter kunnen doen. Hoe we aan kunnen 

sluiten bij hun wensen en behoeften. Dat kan een betere wifi verbinding 

zijn voor de gast die graag films kijkt, tot een klein kinderfeestje, tot het 

speciaal bereiden van een maaltijd voor een gast met ALS zodat zij tot het 

laatst de smaken van het eten kon blijven proeven. Een partner die blijft 

slapen, helpt zijn vrouw te verzorgen om daarna gezamenlijk op het terras te 

genieten van een ontbijtje. Lijkt simpel, maar is zo waardevol. Ook het nog 

meer onder de aandacht brengen van ‘tHuis Lioba, als huis voor palliatieve 

respijtzorg. Voor mensen die te maken krijgen met een ongeneeslijke ziekte 

maar nog niet toe zijn aan het allerlaatste stukje maar wel behoefte hebben 

aan zorg en begeleiding in deze fase van hun ziekte voor hen of hun partner.

We proberen met elkaar zo dicht mogelijk naast de gast te blijven staan en 

van daar uit de zorg in Hospice Alkmaar te organiseren. In deze nieuwsbrief 

kunt u lezen hoe we dit in 2017 hebben gedaan en in 2018 zullen blijven doen.

Ellis Jonker, directeur Hospice Alkmaar  «
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Keurmerk Prezo  
Hospice zorg behaald
Met trots hebben we in maart het keurmerk PrezoHz en de 

bijbehorende plaquette in ontvangst mogen nemen uit handen 

van de voorzitter van de Associatie Hospicezorg Nederland. Er 

is met elkaar hard gewerkt om dit keurmerk te behalen. Niet 

om het bordje bij de deur, maar om te zorgen dat we kunnen 

leren en groeien door een externe partij bij het hospice binnen te 

laten kijken en in gesprekken met verschillende functionarissen, 

gasten en nabestaanden onze kwaliteit te laten toetsen en 

met de uitkomsten, waar nodig, aan de slag te gaan. Dat we 

met glans door de toetsing zijn gekomen is natuurlijk een groot 

compliment aan alle medewerkers van Hospice Alkmaar.



‘Stille’ vrijwilligers
“Wat geweldig dat jullie zoveel vrijwilligers in jullie Hospice hebben” is iets 

wat ik veel hoor, en dat is natuurlijk ook zo. Rond de 120 mensen die zich 

veelal wekelijks inzetten voor de gasten in het hospice. Bij de receptie om 

een luisterend oor te zijn en het eerste aanspreekpunt, in de keuken om alle 

maaltijden dagelijks vers te bereiden, in de zorg om de verpleegkundigen te 

ondersteunen bij zorg en begeleiding van de gasten.
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Naastenzorg kan het verschil maken
Ruim 7 jaar geleden heb ik me aangemeld als zorgvrijwilligster bij het 

Hospice Alkmaar. Ik had me daar toen ik veel jonger was echt niet aan 

gewaagd, maar ik werd ouder en ik merkte dat omgaan met zieke mensen 

niet zo eng en erg is.

Ervaring in de zorg had ik niet, wel had ik mijn kappersdiploma op zak en 

had ik in de horeca gewerkt; op zich wel beroepen waarbij je omgaat met 

mensen, maar op een totaal andere manier. Nadat de kapster van het 

hospice zich een paar keer had afgemeld, begon ik onze gasten te knippen 

en dat werd (behalve de zorg) mijn vaste taak. Toen er op een gegeven 

ogenblik werd gesproken over vrijwilligster naastenzorg in ons hospice, 

had ik daar wel oren naar. We zouden daarvoor opgeleid worden en dat zou 

een extra service worden van ons hospice.

Nadat ik een paar keer ingezet was voor de naastenzorg, was verleden 

jaar april de vraag of ik voor een meneer de naastenzorg wilde doen. Ieder 

traject naastenzorg is natuurlijk anders: het ligt eraan wat voor een extra 

zorg iemand nodig heeft en aan de situatie. Heeft onze gast nog veel aan de 

familie, is onze gast nog mobiel, gaat het om een praatje, een wandeling, is 

het voor de naasten van onze gast of is het gewoon voor het aanwezig zijn? 

Om terug te komen op de vraag of ik de naastenzorger wilde zijn van deze 

meneer was mijn antwoord ja. Hij was echt alleen, hij had altijd thuis gewoond 

en nadat zijn ouders waren overleden woonde hij alleen en op zichzelf. Het 

was een meneer met weinig behoeften en hij vond alles goed, hij klaagde 

nooit en vroeg weinig.

Langzamerhand bouwde ik een band met hem op. Als blijkt dat iemand geen 

familie meer heeft, nooit getrouwd is geweest, geen kinderen heeft, en 

geen broer of zussen meer heeft, dan wordt je wereldje erg klein. We hebben 

samen veel ondernomen, we zijn verschillende keren met de taxi naar de stad 

gegaan, elke week een paar keer met de rolstoel naar het winkelcentrum 

geweest en zelfs nog met de wensambulance op pad geweest. Hij vertelde 

me dat hij vond dat hij het getroffen had, en dat terwijl hij terminaal was. 

Hij waardeerde het dat hij als persoon gezien en gehoord werd en hij vond 

het fijn, dat dit nog op zijn pad was gekomen. Al met al heeft deze meneer 

acht maanden in ons hospice gezeten en het is niet alleen voor hem, maar 

ook voor mij een dierbare periode geweest. Het besef, dat naastenzorg het 

verschil kan maken in iemands leven, deed ook mij heel erg goed.

Lydia Bekhuis  «

Maar ook de mannen van de technische dienst, zie foto, die alle voorkomende 

klusjes doen, de vrijwilliger die de leidingen spoelt voor de Legionella 

preventie, de tuinmannen die de tuin netjes houden, de vrijwilligers 

naastenzorg die speciaal ingezet worden één op één voor de naasten van 

de gast als de situatie daar om vraagt of ingezet kunnen worden bij gasten 

zonder sociaal netwerk. De vrijwilliger die met haar speciaal opgeleide hond 

Luca komt als bezoekhond voor onze gasten, de administratieve kracht, de 

kapster, de pedicure, de schoonheidsspecialiste, de tandarts die bereid is 

naar de gasten toe te komen in plaats van de gasten naar de tandarts. En nu 

vergeet ik vast nog iemand. En dan zijn er nog die mensen die zichzelf geen 

vrijwilliger van het hospice noemen maar wel heel veel voor ons betekenen.

Een van de voorbeelden is Miente van Halen die regelmatig met een 

gast komt biljarten zoals hij verderop in de nieuwsbrief zal verhalen. De 

vrijwilliger die ons elk jaar weer verblijdt met bollen zodat al onze tuinen 

en potten in het voorjaar weer kleur hebben. De zussen van Schagen die elk 

jaar tijdens onze zomermarkt heel actief betrokken zijn in de voorbereiding 

en op de dag zelf, maar wat mooier is ook op allerlei markten in de buurt 

staan om spullen te verkopen en de opbrengst hiervan aan het hospice  

doneren. Stille vrijwilligers die vooral niet in het zonnetje gezet willen 

worden, gewoon omdat ze het fijn vinden om te doen. Zonder al die 

mensen zag de wereld er toch een stuk somberder uit. 

Dus hulde aan alle vrijwilligers, en deze keer met name de ‘stille’ vrijwilligers. 

Als ik de koning was kregen ze allemaal een lintje, maar naar ik hoop is de 

waardering van onze gasten en hun naasten de grootste onderscheiding 

die je kunt krijgen.  «



Even voorstellen: aaihond Luca
Aaihond Luca weet als geen ander wat kwetsbaar-zijn is. Dat komt 

door zijn voorgeschiedenis waarover ik u eerst iets vertel.Luca, een 

galgo Español (Spaanse greyhound), werd in 2016, na ingezet te zijn als 

jachthond – een hard bestaan – zwervend aangetroffen in de velden van 

het Spaanse Toledo. 

Hij was er ernstig aan toe: overal wonden en zwaar ondervoed. Vrijwilligers 

van het Toledaanse asiel konden hem niet meenemen, omdat hij té bang 

was. Ze hebben dagen achtereen geprobeerd hem te lokken. Uiteindelijk 

plaatste men een vangkooi. Gelukkig slaagde dit plan en ging de toen nog 

naamloze hond een nieuw leven tegemoet.

In het asiel hebben ze hem liefdevol verzorgd. Hij ontpopte zich als een 

lieve, zachtaardige hond: dol op contact met mensen. Hij heeft zijn angst 

van zich afgeschud en wil alleen maar geknuffeld worden. Hij heeft het 

vertrouwen in mensen wonderwel niet verloren. Integendeel.

Via de Stichting Greyhounds Rescue Holland hebben wij Luca geadopteerd, 

net zoals onze andere honden Pablo en Ilja. Inmiddels zijn we een tijd 

verder en is Luca 10 kg zwaarder. Hij geniet volop van het leven. Ook van 

het ‘werken’ in het hospice. Hij is er de enige ‘oproepkracht op vier poten’! 

Hoe Luca gasten benadert, liefdevol, rustig en bescheiden, is prachtig 

om te zien. Knuffels krijgen is voor hem geweldig. Als geen ander kan hij 

iemand doen glimlachen.

Wat er gebeurt als Luca binnentreedt? Dat verschilt van bezoek tot bezoek. 

Wie te vermoeid is om woorden te uiten kan in de trouwe ogen van Luca 

kijken, zijn warme huid aanraken en zijn kop zachtjes strelen. Dit biedt, 

zo merk ik vaak, troost die woorden overbodig maakt. Door zijn grootte 

is hij altijd op aaihoogte. Een andere keer ontstaat er een gesprek over 

allerhande zaken of over de hond(en) die men zelf heeft gehad. Dan ligt 

Luca op zijn kleed of staat hij geduldig te wachten. Soms is ‘er even zijn’ 

al voldoende: Luca zien, die trouwe wachter. Hij is dan een stille verwijzing 

naar kameraadschap.

Zijn optreden verwondert mij, als zijn begeleider, iedere keer weer. Wat is 

het mooi, dat gasten die hebben aangegeven zijn bezoek op prijs te stellen, 

van hem kunnen genieten! Zelf ervaar ik het contact met de gasten als 

een verrijking. Mensen in een kwetsbare fase van hun leven te mogen 

ontmoeten: hoe bijzonder is dat. Luca en ik hopen nog vele bezoeken te 

kunnen afleggen.

Met een poot en een groet,

Luca en Doetie Jans  «
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Palliatief Zorg Dossier
Elektronisch Dossier? Digitaal medicijnen voorschrijven? Nieuwe ont wik-

ke lingen? Professionaliteit?

Het is nooit af en je kunt altijd verbeteren; we willen allemaal verbeteren 

en als het kan snel. Dat is in het kort hoe het gaat met een nieuw 

elektronisch dossier, het Palliatief Zorg Dossier (PZD). Digitaal op maat 

voor Hospices in Nederland die daarmee ook een standaard leveren voor te 

geven Palliatieve Zorg.

We werken nu een jaar met dit systeem, het is veilig, overzichtelijk en 

beschermt gegevens. Dat laatste is met het oog op de wet op de privacy zeer 

belangrijk. Degenen die toegang moeten krijgen, zoals de verpleegkundigen 

en behandelend artsen kunnen inloggen en zien alleen die gasten die zij 

behandelen. Ook de gasten en hun naasten (na toestemming van de gast) 

kunnen inloggen en de verpleegkundige rapportage lezen.

Onlangs hebben we een digitaal medicijn voorschrijf systeem aan het 

dossier kunnen toevoegen. Alle medicatie wordt nu digitaal beheerd. Eerlijk 

is eerlijk, het is wel wennen voor artsen en verpleegkundigen en apotheek 

en het heeft aardig wat werk gekost om iedereen op één lijn te krijgen.

Maar ons werk wordt overzichtelijker; kostenbesparend voor onze gasten, 

wat betreft medicatie voorziening op maat; tijdbesparend voor de 

apotheek, zowel hier in huis als op de apotheek zelf.

Onze inzet blijft gericht op korte lijnen, snelle besluitvorming in de zorg op alle 

gebieden ( lichamelijk, psychosociaal en spiritueel) aan onze gasten. Digitale 

voorzieningen zijn prachtig maar moeten nooit een doel op zich worden op, 

maar altijd ondersteunend zijn aan goede zorgverlening aan gast en naaste.

Henny van der Velde  «
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Op een gegeven ogenblik werd een ‘een-op- een partij’ te zwaar. Sindsdien 

spelen we met zijn drieën en kan hij tussendoor wat langer rusten.

Een enkele keer wint hij en is dan de koning te rijk...

Voor wie van biljarten houdt, is dit bepaald geen opgave maar wel een 

goed gevoel: mensen in deze levensfase nog een plezier te doen.

Miente G. van Halen  «

Biljarten in het Hospice
Achter de functionele balie van de receptie en de garderobe bevindt zich 

een gezellige ruimte. Ik stel mij voor dat die na de verbouw in 2006 nogal 

leeg geweest zal zijn. Pas een jaar later, in 2007 werd de ruimte opgevuld 

door een biljart. 

Het was een geschenk van de diaconie van de hervormde gemeente van 

Schermerhorn. Gezien de uitstekende staat waarin het biljart verkeert, 

mag worden aangenomen dat het de eerste jaren weinig is gebruikt. 

Dat veranderde in 2014. Er kwam een gast die vele jaren bestuurslid/

voorzitter van de KNVB Biljartbond Noord-Holland-Midden was geweest. 

Met een moyenne van 12 behoorde hij ook tot de betere spelers van zijn 

club. Hij kwam met een set prachtige keus in het hospice en wilde graag 

spelen. Sinds mijn pensionering in 2000 ben ik lid van een biljartclub en 

speel een bescheiden gemiddelde van 1! Desondanks kwam Petra met het 

verzoek of ik met deze gast wilde spelen.

Die eerste keer staat mij nog scherp voor de geest: ik had kennis gemaakt 

en nam hem mee van zijn kamer. Hij had weliswaar een rollator nodig 

maar kon steunen op het biljart. Hij mocht beginnen, hij legde aan, en... 

miste. Kan natuurlijk, onwennigheid, lang niet gespeeld, dus: een tweede 

poging. Weer mis! En zo ging het 5 keer achter elkaar mis. Ik zag zijn 

verdrietige blik en hoorde het commentaar: ‘ik kan het niet meer’. Wat 

doe je in zo’n geval. Terug naar de kamer?

Ik stelde voor nog een poosje te blijven. Ik zou spelen, hij zou mij een lesje 

geven. Dat hebben we een halfuurtje gedaan, daarna praatten we na in 

zijn kamer. Hij kon niet meer spelen maar bleef verknocht aan het biljart.

Met mijn vriend Jaap Kraaijeveld speelde ik 2 à 3 keer in de week, voor de 

kenners, 3 partijen: libre, bandstoten en over rood, vaak een hele middag. 

Onze gast dommelde soms even weg maar bleef tot het einde. Hij gaf uit 

zichzelf geen commentaar maar wij raadpleegden hem regelmatig voor 

we ‘een moeilijke bal’ gingen spelen.

In mijn club is een lid die met deze gast ooit samen kampioen was 

geworden. Die nodigde ik een keer uit. Dat was een groot succes: eindelijk 

een speler op zijn niveau! Sindsdien weet men op mijn club van deze 

activiteit en kan ik zo nodig op iemand een beroep doen.

In 2016 kwam een tweede liefhebber. Hij was al in de negentig en durfde 

eigenlijk niet meer. Ik kon hem overhalen een partij met mij te spelen. 

Daarna kwam ook hij nog een paar keer naar het spel van ons kijken. In de 

winterperiode komen Jaap en ik af en toe een middagje spelen. Men zegt dat 

het commentaar en getik van de ballen als welkom ‘leven in de brouwerij’ 

wordt beschouwd. Dat is natuurlijk bijzaak. Hoofdzaak is dienstverlening 

aan gasten die spelen of een spel willen bijwonen. In dat opzicht is het wel 

bijzonder dat sinds januari door een gast regelmatig wordt gespeeld.
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Professionaliteit
Professionele ontwikkeling is nodig voor het op peil houden van de 

kwaliteit van zorg en het optimaliseren daarvan. Ik vind dit van groot 

belang omdat het mijn dagelijks werk is, wat ik met hart en ziel doe.

Omdat er veel ontwikkelingen plaats vinden binnen het vakgebied 

van de palliatieve zorg en omdat ik behoefte had aan verdieping, 

ben ik in november 2016 de post-HBO-opleiding (gedifferentieerd 

verpleegkundige) Palliatieve zorg aan de Hogeschool Utrecht gaan 

volgen. In de opleiding werd o.a. aandacht besteed aan problemen en 

symptomen van patiënten met een niet-kwaadaardige ziekte, zoals long-, 

neurologische ziektebeelden en hartfalen. Andere aandachtsgebieden 

waren; Symptoommanagement, Psychosociale zorg, Kwaliteit van zorg, 

Zingeving en Ethiek, Consultatie en Educatie en het toepassen van 

wetenschappelijke bronnen. Inmiddels heb ik deze opleiding afgerond.

Ik heb zo’n 25 jaar ervaring in de zorg en het werkt voor mij inspirerend en 

motiverend om een opleiding te volgen. Onder het motto: ”Een leven lang 

leren” ga ik in september starten met de opleiding HBO-Verpleegkunde. 

Omdat ook in het algemeen, op het gebied van de verpleging, veel 

ontwikkelingen plaatsvinden, wil ik me daarin blijven bekwamen. Ik 

ben daarom heel blij dat “het hospice” mij de gelegenheid biedt mijn 

deskundigheid te onderhouden en verder uit te breiden.

Marleen Brocx   «

Palliatieve (respijt)zorg in ‘tHuis Lioba
In ‘tHuis Lioba wordt sinds april 2017 palliatieve (respijt) zorg geboden. 

Zorg die nog in ontwikkeling is in Nederland en langzaamaan in bekendheid 

groeit. Er is nog vaak verwarring over en men denkt dat er dezelfde zorg 

wordt geboden als in een hospice. Daarom leg ik het graag uit.

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg van een 

mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven en 

overbelasting te voorkomen.

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert 

van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 

levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen 

en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en 

zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, 

psychische, sociale en spirituele aard. 

‘tHuis Lioba is dus bedoeld voor patiënten én hun mantelzorgers in wat 

we de pré terminale fase zouden kunnen noemen. Als we kijken naar ons 

eerste exploitatiejaar dan zien we met name opnames van mensen die 

gedurende een traject van intensieve palliatieve behandeling tijdelijk 

ondersteuning nodig hebben of van wie de mantelzorgers overbelast zijn. 

Én van echtparen, van wie de één door een levensbedreigende aandoening 

veel zorg nodig heeft en de ander overbelast is als mantelzorger. Vaak is er 

bij beiden op zowel fysiek als emotioneel gebied een grote zorgbehoefte 

en dan biedt een gezamenlijk verblijf in onze 2-persoonskamer uitkomst.

Palliatieve zorg begint niet een paar maanden tot weken voordat iemand 

komt te overlijden. Als in een vroeg stadium het levenseinde bespreekbaar 

wordt gemaakt dan ontstaat er ruimte om keuzes te maken en de 

resterende tijd van het leven bewust in te vullen, samen met de mensen 

die je lief zijn. We zien onze gasten ontspannen, zich openen, onderlinge 

(familie) relaties opbloeien en in vertrouwen terugkeren naar huis.

Het is mooie, zinvolle en bezielde zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van 

het leven in deze kwetsbare en intense fase. Samen met Hospice Alkmaar 

zetten we ons in om deze zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Zorg 

die gezien de eisen die de participatie maatschappij aan ons stelt, steeds 

belangrijker wordt.

 

Marjolein Verkoijen, locatie manager  «vlnr: zuster Emmanuele, de heer J. Mesu en Marjolein Verkoijen



Op 1 januari 2018 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van Hospice 

Alkmaar. Graag maak ik van de gelegenheid mij aan u voor te stellen en 

toe te lichten waarom ik veel zin heb de komende 4 jaar mijn steentje bij 

te dragen aan het Hospice.

Al geruime tijd werk ik als financial in de zorg. Dit begon met een stage 

en bijbaantje bij Woonzorggroep Samen in Schagen, waarna ik in 2011 

controller werd bij Magentazorg in Heerhugowaard. In 2015 heb ik de 

master Controlling aan de UvA afgerond en in 2016 ben ik als manager 

Planning & Control begonnen bij GGZ Noord-Holland Noord, mijn eerste 

leidinggevende functie.

Als lid van de Raad van Toezicht van het Hospice wil ik graag mijn kennis 

van en ervaring met financiering van de zorg inzetten voor deze mooie 

organisatie. De warme sfeer en open houding van het Hospice spreken mij 

erg aan en de doelstelling onderschrijf ik van harte. Ik zie er dan ook naar 

uit de komende jaren bij het Hospice betrokken te zijn en hier kennis te 

maken met de rol van de toezichthouder.  «

contact en redactie
Hospice Alkmaar

ontwerp
Sixtyseven Communicatie BV
0251 67 67 67

Blanckerhofweg 13  
1816 HG Alkmaar

072 514 23 00  Postbus 9374
1800 GJ Alkmaar 

info@hospice-alkmaar.nl  
www.hospice-alkmaar.nl

Hospice Alkmaar in cijfers 2017

Opnames: 118

Aantal mannen: 51

Aantal vrouwen 72 

Gemiddelde leeftijd bij opname: 75 jaar

Jongste gast:    44 jaar

Oudste gast:    103 jaar

Overleden gasten:    112 gasten 

Ontslagen gasten: 5 gasten

Gemiddelde opnameduur:   20 dagen

Bedbezetting: 83%

Opnames langer dan drie maanden: 2 gasten

Komend van thuis:    56 gasten

Komend uit het ziekenhuis:   61 gasten

Komend van elders:   6 gasten

(verpleeghuis, verzorgingshuis, psychiatrie en overig)

In 2017 zijn 112 nagesprekken gevoerd met nabestaanden 

en hebben 65 nabestaanden een evaluatieformulier 

teruggestuurd. De verleende zorg wordt beoordeeld met een 

gemiddelde van 9,25

Voor ons gehele maatschappelijk verslag kunt u de website 

raadplegen www.hospice-alkmaar.nl

Even voorstellen…
Alex Martinius

VOOR UW AGENDA

Jaarlijkse Zomermarkt op 25 augustus van 9.30-15.00 uur

Open dag op 13 oktober van 11.00-14.00 uur


