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Heit centrale theina van d11 proefschriR betreft leefiijds-gerelateerde cognitieve dystlin-t ies en de
evaluatie van relevante methoden om de werking van cognltle-t.erbeterende stoffen te krtrriren
testen. Het proefschrift bestaat uit in 3 delen. Deel 1 beschrijft experimeiitele studies van
modellen van cognitreve deficientle. Deel 2 betreft het effect van caffeine mis ijkstof in modelllen
van cognitieve dysfunc.tie. Deel 3 behandelt de effecten van kormoiiale substitutie therapie op
leeftijdsgerelateerde cognitieve dysfunctie als een voorbeeld van klinisch onderzoek waarbij
cognitie vesbeterendc sroffereri bij niet demente subjecten worden getest.
b

Deel l
In deel 1 bespreken we wat Ieeftijdsgerelateerde cognitueve acli~eauutgarrginhoudt en hoe we her
kunnen meten en modelleren. Iim hoofdstuk 2 wordt dit onderwerp in 241n gclieel besproken,
terwujli in hoofdsitukkeih 3 eri 4 de resultaten van einpirisci~eonderzoek naar specifieke en
seiisitieve indicatoren voor leeftijdsgerelateerdc cognitieve achteiuitgang worden gepresenteerd
Hoofdstuk 3 is gebaseerd op een epidemiologische studie, terwijl Erooïdstuk 4 gebaseerd is op een
experimenteel design. Hoofdstukkera 5 en 6 berreffeiz evaluaties van experimenteel geinduceerde
cognitieve dysfuncties.

Noojds~~dk
2 begint met een overzicht v m de fysiologische en psychometrisclze verainderingeii die
bq veroudering plaatshebben. O~iderenworden veroi~deusteld0111 inet name moeiie te Iiebben iner
de uitvoer van complexe cognitieve testen ten gevolge van een vcrrnrncleri~ig van de mentale
reserve capaciieit. Deze kunnen we fysiologisch aaanmenien in structurele (aliiliii~eneurolmnie
verbindingen) en functionele verandetinrgen (verinunderde cerebrale doorbloediizg en
neurotransriliitler synthese) die plaatshebben bij verazrderirig.
Modellen vati verouderings-gerelaterrde cognitieve deficiëntie richten zich iilet ntiine op liet
simuleren van de functionele verouderingsgerelatcerde veranderingeli, bij gezonde vrijwilUigers.
Cognitie-verbeterende stofren zouden, volgens hun definitie, deze deficzlentics inoeten kwnneir
upheffen. In hoofdstuk 2 word een overacht gepresenteerd waarin veri;shilllende modellen var1
leeftijds-gerelateer& cognitieve achilerii~tgarig worden geevalucerd; zoals hei Irypox~e er\
hypzr\wn~iIatiemodel van de cogniitieve effecten ieir gevolge van een veirniizderdc doorbloc<lii.rp
en vermrnderde zuurstoftoevoer: de neurolranalilitier modellen vaii gshcugeaidysfui.ic~ie?i~
~oalb
het choiuirerge blokkade [scopolunrine) model, liet bri~eodiazepiuie model en hel bcroloorint:
depletie modcl, en de func~ioraelegedragsinodcllei~ zoal5 het model van slaapdepriv;ttil: en heil
made&van fysieke uitputting. Tevens is een deel gewijd tmaii polentrële nieuwe modellen, ZOLL~S~ C I
model ran experinrenteeli gemduceerde hypoglycemie; de catecholarniiic deplctie modellet1 en
het model van partigle slaap-deprivatie Bij elk inodeh wordt een tlicoreiischc aclitergcorid
gegeren, welke wordt gevolgd door een beschrijving van de cognitieve effecien van het model Br
worden tevens studies gepresenteerd om aan te geveia un hoevcrre hct inodel effectlel is gebleken
om potenii8le cognitie verbeterende iaofren te onderzoeken.
Er werd geconcludeerd daii een aanlal van deze modcllefi wel adequaat zijn olm Iccftrjdsgerelateerde cognitieve achteruitgang re simuleren, maar nict dennenli~e. Een probleem b1.1
sommige modellen is dat joiige mensen de cognitieve dysfwncties kunnen raphefferr door zich
meet in te spannen. Mlisschien zouden beter mensen van n~iddelbare leefti~dkulanien wosdcn
geincluideed als proefpersoon. We verwachten dat deze groep meer moeite heeft otn de
geïnduceerde cognitieve dysfuructies op te heffen, omdat we al een cognriieve achleruitgaarg

kunnen waarnemen i r u het vierde en vijfde decenium van het leven Damaast iblljki dat de mnwste
modellen wesnîg specifieke efreclen hebben, omdat de verschnllende neurotransmittersysternen
inreracteren Door versch~tllendemodellen te gebrulken kan worden onderzocht via welke weg een
mnddcl effecten uitoefent op cognitieve functies. Echter, andere potentiElr. neurotransmittermodellen (bijv. het eroioneage deptetie madel) of combinatie modellen zijn onvoldoende getest
en moetjen nog wardefl geevallueerd met betrekking rot de mogelijke bruikbaarheid.
Iii hooJd.stukken 3 en 4 werd onderzocht welke cognitieve testen met name gevoelig zijn voor
veroudering. In YiooSd.~fuk3 werd een onderzoek gepresenteerd van een groep aselect getrokken
pirocfpersorren (n=111) vaei de leeftujd 25 tot 77 jaar aflcomstig uit de MAasrAcht Aging Stwidy
(MAAS). 'dier leefiiijdsgroepen (24-36, 37-49, 50-62. en 65-77 Jaar) gematchcd voor sexe en
beroepen/opleiding~nivcaw uierdeau onderzocht l3e presiatje (leervermogen en snelheid van
vergeten)op eeri complexe geheugentaak met disiractoren bleek extra verlaagd als gevolg van
leeftijd. Dit: cFfccl: zagen we miet bij de reguliere geheugentaak. De complexe taak werd dus
vesondc~steld extra gevoelig te zijn voor IceFtijds-gerelateerde achteruitgang. De cognitieve
vertraging en de subjectief ervaren gezondheid (maar niet de objectieve gezondheidssitatus) kon
in dit onderzoek de Icehijds-gerelateerde variantie verklaren, zoals werd ondenwht met regressie
anrrlytisclue techi~neken.In een ander onderzoek (hooS$ssuk 4) werd de prestatie op de complexe
laak verder onderzocht bij getonde proefpersonen (zowel objectief als subjectief ervaren
gezondheid). Zestig proefpersonen, die zich hadden aangemeld via een advertentie, werden
verdeeld over 3 lieefijdsgroepen (26-34, 46-54 en 65-75 jaar) en gernatched voor sexe en
beroepeii/opleidings~r~iveau.Opnieuw vonden we de leeftijdc-gerelaleesde verminderde retentie
vair inkrimatie bij de complexe geheuigentaiat met distractoren. Daarnaast vonden we een
vertragiaig van de reac~ietjjden op takeia ren gewolge van veroudering. Verder bleek uit het
oaiderzoek dat de varianlie 111 de prestatie op de uitgcstellde Iierrnneringstmk werd verklaard door
de opslagcapaciteit en de zoeksnelheid wam het werkgeheugen. Echter, gezonde (objectief en
subjectief ervaren) proefpersonen laten geen extra leeftijds-gerelateerde achteruitgang zien op
een complexe geheugentaak. In de daarop volgende experimenten is een veroudesingsgevoelige
testbatterij gebrulkt welke bestond uit de cornplcxe gelieupentaak met dastractoren err
verschillende reactietijd-tUkeii om de bnelhcud van im~ermatieverwerkingie kunnen meten.

In de hoold.srukk~n 5' en 6 wordesi twee nieuwe madelleiii van leefiajdsgerelâateesde cognitieve
iichterriilgang ge2vailwieerd. Experirneiifeel geinducecsde milde Iiypoxie (zuurstoftekort) is een
nlodel dat niorncilieel wordt gebniikt onr de effecten van poientukle cognitie-verbeterende stoffen
!c n681cii. Br 2% gcsteld clat hypocopaiisclae hyperventilatie een mogelij,k nieuw model sou zijn om
dc Ieeitijd-prrclatzerdc relatieve zuuratofdeficncntie en de hueruit vciortvtoelelide cognitmcve
dyslunctie ti3 simuleriiii. In Iic.,qfd"s~srck 5 werden de effecten van het hypoxte en hyperventllatle
i~todeloiiderzocliii bq gezo~rde,jonge (23-30 jaar), mannelijke vr~jwill~gers
door ~ïlrddcIvan ecu
voor valgande gebirlxbnrccrd, eoakel-bliaid. gecontroleerd crosï-over desrgn, Hierbij onderzochte~i
we het eflkcl van Ilypocalinisclie hq~perwentul~itie
(CO2 iri uitgeademde lucht<: 2.5 kPi~),vair milde
hyprilil: (13.6% OZ~ n iirrgeademende lucht), en van de controle condntaes, hel effect van hel
rlragcn vnn een masker (norinoxie 21% O? LEI ingeademende lucht) en het effect van
ovesadeaiiieneir sec (~iornzocnyniscbeIiyperventilaiie), waarbij extra COz werd toegevoegd aan de
iiiyeademde lucht (tor k 5 kPa in uitgeademde lucht). Hoewel wij geen geheugen-dysfunctks
vonden tenr gelrolge van milde hypoxie. zagen we wel een vertragtng ten gevolge van hypoxie op
coirupbexe taken welke visuele detectie en respons-inliibitie vereisten, als vergeleken met de
corittole coiidirie, iiocmoxie, Verder bleek hypocapnische hypcrventrlatie niet een beter model te

z i p dan het hypoxne model. De vertraging op tahen die wel optrad tijdens hyparventilirtie koir
worden toegeschreven aan het effect van overadenaei~(normocapnis~hehypcrvelitilatie) eia aann
het dragen van een masker. Dar betekent dat de resulaten van dergelijke crudim die geen ccoa~arola
conditie hebben ingebouwd voorzichtig moeten worden geintarpniteard.
In h~ofdsfidc6 wouden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de cognitieve effeclen
van fysieke uitputting als een mogelijk inodel van asthenie. Vijftien duurgetrainde, iiziznnelijke
atleten (1 8-42 jear) werden gelnclrrdeerd. De inspanning bestaiid urt een tijdrit op de fiets
ergometer, waarb~jongeveer 610 minuten op 75% van het manirmiaal vermogen moest \wordera
gefietst. Proefpersonen hadden een snellere prestatie op eer1 aantal tukeri (Siroop, Slinpele en
Complexe RT) na de uitputtende inspanning. Mogelijk was de verhoogde fysiologische ilctivatie
veran~woordelijk voor dit effect. Aangezien de prestatie van de, meest cannplexe taak (de
interferentie subtcst van de Stroop) ook was verbeterd na inspanning. kurinen ranoiik~lionele
factoreir en de verwachtingen omtrent de experimentele coniditie de onder~oeksresultaten hebben
beïnvloed.

Deel 2
In biet tweede deel van dit proefschrift wordt het effect van cafeine als îjhsiof b i modellen van
cognitieve dcficikntie besprokenr. Eerder is nainelijk gesteld dut hei effect vilal eet? cogiiiticverbeterende stof rnrnstens sterker zou moeten zijn don het effect van cafeine. In hoofds~~uk
7
~ i o r d teen studie gepresemieerd lililar de effecten van cahe'nne op leeftìjds-gerelateerde cagiritieve
achteruitgang. In hoofdstuk 8 en 9 wordt het effect van cafcïne oi~deozocl.iiin ii~odelleiu van
Peeftijdsgerelateede cognitieve dysfuncties door middel van een placebo-gecoruProlecrd, dubbel
bllind, experimenteel design
In hoojdstuk 7 worden de resultaten beschreven van luet effect van 225 mg (13 komes) cdfeîne
bij gezonde jonge, middelbare en oude proefpersonen (n=60) gennatched voor opletdirig en iexe
Plet effect IS onderzocht door mrddel van een placebo gecontroleerd, parallele groepen deiign
Cafeine verbeterde werkgeheugenfunctm ibg proefpersonen van rniddelbure leeftijd, inaar niet hij
jongeren of oudereii Cafeïne had negatieve effecten op $IC werkgeheugeirfiinct~es IJ jongeren
Geen effect werd gevonden ap de sensori-inotouische snelheid. Wik her huidige en eerdcr
onderzoek is gebleken dipt mensen van middelbare íecfii~dgemiddeld meer cafeine consuineren
dan inensen van andere leeftujdsgroepen. Hoewel statische analyw mei ciiEelne cnilsurilpnii: i i l s
covariaad geen verandering in de resultulen liet zien, zou het mogelijk kt~nrricilzijii dnil ecri
onttrekkìngs-effeci verantwoordelijk was voor de vertniiiderde prestritie icai gevolge vfril
consumptie vair een placebo (deca0 b ~ j proeipersonen van middelbare leefxtjd. Mogclgk us liet
verhoogde cafeine gebruik bij mensen wan mrddelbare leeflijd een cornpeoraiitie voor leefluldsgerelateerde cognitieve dysfuncties.
Er is verder gesuggcrecrd dat cafeine dosis-afiankeliiike affecten heeft 111 Iroofilïiuk 8 blceh dal
een vergelijkbare dosering van 230 Eng careine opnieuw i~egatieve elheclen trad op het
functioneren van het werkgeheugen bq jongeren. Uit hoofdstuk 9 bleek bovendien dal "E nmg (f
1 kopje) cafetne voor inspanning bij jonge proefpersonen (atleten) positieve effeclen Iiad op da:
geheugcnfuncttes. Deze bevindingen zijn vergelgkbaar met resultaten van eerdere onderzoeken.
In Y~oofdstuk8 werd het effect van cafeìne in het hypoxic en hyperventilatrc rnodel onderzocht
Twintig gezoiude, mannelijke studenten (23 tot 30 jaar) werden onderzocht doos middel v a n een
gemengd dubbel-blind, placebo gecontroleerd, cross-over destgn Hoewel eerder 250 ing cafelne
de geheugendysfunctres ten gevolge van scopolamine (een model voor vcaourlcringlrgerelaieeide
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copoliitiewe stoornissen) kun opheffen, liad 230 mg cafeinc negatieve effecten op de lmge termilIn
geliewgcnfu~eiies na het dragen van een masker, na hypoxie en na hyperverutilai!e. Er werd
bovcnid~cngeen effect van cafeïne gezien op de door Xrypoxie verminderde visuele sensitiviteit.
Mogelnjk voelden proefpersonen zich niet prettig tijdens de Inductie van hypoxie, bi^ het dragen
van een niasker en tijdens het hyperventileren en intewreteerden zij hun roestand als bedreigend
(pijn, gevoel tc stikken, clanestrofobie). Er is dan sprake wan een negatieve activatie of distress
(angst) De aidditiotrele verhoging van arouaal door cafeine kan dan tot sen slechte taakprestaitie
leiden op de lange termijn geheugentaak. L311 komt overeen met bevindingen van andere
ondcmoekers dat stress negatieve effecten kan hebben op het teruighalen van infomatie uit liet
lange termijn geheugen. Cafeïne kon dus niet de door hypoxie getnduceerde cognitieve
dyduncties olmkeren. Door verschillende modellen van cognitieve dysfunctie te gebruiken kan
luet testprofiel en her werkingsmechanismir van mogelijlk nieuwe cognitie-verbeterende stoffen
worden onderzoclit.
131 hel model van fysieke uitputting [hooJCdstuk 9) bleken lage en gemiddetde doseringen cnfkiine
in een. kaolhydraten-bevattende drank een cagnitle-verbeterend effect te hebben boven op hei
positieve effect dat fysieke inspanning had. Kennelijk heeft cafeine positieve effecten als
procfperconen (atleten) een positieve verwachting hebben Een aanzien van de iliductie. In de
aigemierre discussze (kowfdriidk S3) wordt een altcrnaitiewe hypothese besproken welke er van uit
gaat dat er bepaalde neurotransmitter-deficië:~rtiesoptreden na inspannende uitputting, welke
cafeïne zou kunnen hebben opgeheven.

mee! 3
Een aantal oirdcrzoekers Iieefl gesteld dat inodellen van leeftijdsgerelateerde cognitieve
acliteriliingaiig nier kunnen dienen als test wan cognitie-verbeterende stoffen omdat deze stoffen
zich zouden moeten richten op de bescherming en instandhoiiding van lysiologiscl~csystemen.
lil deel 3 wordt hei effect besproken van 1.iorrnonale substitutie therapie (HST) bij
verouderfngsgerela~eerdecognitieve dysfuinctie. In hoofdstuk 10 worden de effecten van H S T bij
oudere gezonde er1 demente vrouwen kratlsch besproken i n een overzichtsartikel In
hoofdstukken 1 1 en 12 worden de resultaten van empirisch onderzoek besproken, Hoofdstuk 1 1
i b gebaseerd op een epidetuiologisch oiaderzoek, terwijl hoofdstuk 12 is gebaseerd op een
experinnixteel design.
H S T gepresenteerd
/ O wordt een Ilaeratuiir overzrcht van de. cognitieve effecten
!-liiewel cpidemialogisclrc andersoekeii laten zien dil( hef rasica op Alzheimei's demeniie
verlaagd as bi] het gebruik van H S T kiekciii dit niet per se dat er s p r a k 1% van een causale relatie
011rle cxper~mwt~wn
111et demente vrouweii eii H S T is vaak op methodologiscli gebied veel asin ie
~ricilken(kleine groepen, korle duiir] Da~urniiastbleek ui! eeia long~twclinalestudle dat H S T geen
rol ~pceltbij blcl Kegciigaaca van íecftqdsgereloteerc3e cognitieve dclateruilailig Ecn reden voor hel
vcrschtl iii rcsirltatcia zot1 kunnen liggeii in de diversiteit van de gcbruakte IihormonaPe preparaten
(diverse soorten oestsogeaietl lilet en zatider progestagenen). Van progestagenen is b~jwoorbeeici
Zsekcnd di~tLe ecii aantal effecteir v s ~ ioastragei~eiilkunnen oriikeren. Met name de lange termijn
clrecten van geco~iibltieci.dcIHST (progestagenen cir oestrogenen) zqn onvoldoende onderzocht
8ii \!»c~$!s!itk

lir Yiocifdrrrrk S2 werd een onderzoek beschreven naar de lange teronzjn effecten van
gcoriibiiieerde PIST b!j gezonde post-menopGiucaUevrouwena van ii~iddelbareleeftijd door middel
v ~ meen parallcle groepen design Uut deze studie bbeek dat de gecombineerde HST [oestrogenen
en progesterori) posntiave effecten heeft op een gevael van weizij~nop de lange termqn. Echter,

zowel controle proe$ersonen ( n = I l ) als H S T gebruiksters (ri=l i ) waren bij d e baseiune rrieting
nlei in klinische mate gestoord o p verschillende aspecten van w e l s i p (sleapk\svaliteit, Ilcirarrael~jke
en psychische klachten etc.). Positieve effecten van HST o p gehanigenfuricries konden alleeai
worden aangetoond als gebruiksters werden verge'lcken met hun eugen baselinefi~i~ctioncreiiUit
deze studie bleek dat progestagenen niet d e positieve effecte~zvan oestrogenen o p welzijii all.
geheugenfuncties tegenwerken. De resulvaren gaven ook aan dat het design bepaleiid kirn zijn
voor het winden van effecten. Namelijk. bd experimenten waarbij een cross-over design werd
gebruikt wmlnn proefpersonen worden vergekeken met zichzelf, zonder en mei HST, wordsir vaak
wel effecten werden gevonden op geheugenfuncties. Onderzoeken die een paraliele groepen
design gebruikten, waarbij d e prestaties van twee groepen ( H S T gebruiksters versus niet
gebmiksiers) worden vergeleken, vonden vaker geen effecten van HST op geheugeniunc~~ei,
Er moet echter in aanmerking worden genoiizen dat er niet dwbbel-blind getest kan worden bij
HST (ontrekkings-bloeding en /of kerniiiidenng opvliegers) en dat verwachtiizgscfrccten ten
aanzien van gebruik de resultaien kunnen beïnvloeden
I-liermee in overeensiemnrtrig zijmi d e bevindingen van een casr-controle studie beschrevci~iir
hoojlstuk S I . In dit onderzoek waren proefpersonen (vrouweri van inlddelbare leeft~jd,afkomstig
iiit liet MAastricht Aging bestand) zich niet bewust, vaal het doel van tilef onderzoek. In dit
onderzoek werden van H S T geen positieve effecten gevonden op de mate van kiel ervaren
welbevinden of d e geheugenklaclrten. Hieruit kiinnen we afleiden dat d e bevîndingcn van
hoofdstuk 12 ten aanzien vair subjectief welbevinden mogelijk inderdaad door verwaclitingen ten
aanzien van HST gebruik kunnen zijn beinvloed.
Uit d e case-controle studie beschreven in iiioofûssuk I i' bleek dat HST gebruiksters (n=23) wel
geinlddeld sneller waren op basale iiafuririarieverwerk~t~gs-takenal\ vergeleken met coriitroles
(n=319). D e bevinding d a t d e vrouwen in hoofdstuk I l mirtder ~uibjectief welbevrndeii
raporteerden, maar wel eeir snellere ~nforrnatieverwerkingIie[eii zien vergeleken inel controle
p~oefpensonena, geefn verder aan dat basale sensori-iiiotoursche snelheid oi~afliankelijk vair
~wbjectiefervaren welbevinden kam zijn verbelerercl. Dat er in deze studie geen effecten van 1233"
werden gevonden op geheugenfuncties kan riiogeliijk worden toegeschreven aai? hen gebiwik val1
verschilleside designs [zre hst 10) Anderzijds kan het liggeia aan d e verscYriZleir tussen de
geheugentaken, die zijn gebruikt. Mogelijk was onze taak te moerlijk oin d e algemeen ac~iveiandc
effecten van HST aan het ItcYrt te late11 kotnen.

Concluderend kunnen we stellen dat Ieeftijdsgerelateerde cogiiinievo acli~ei-u~tgairg
blykt ~ i ecir
~ i
vectrag~ngvan cognitieve functies, wat met name durdelijk wordi b ~ coiurplexe
j
kakeil Verder
wordt een deel van d e Ieeftijdsgereliateerde variantrc verklimard cloor c o g n ~ t i e v etraligtzcld ei1
sulqectief ervaren gezondheid Met betrekk~iiig l o t de mode!leii voor ieeftrjdsgerelaicerde
cognitieve achteruitgang, hebben scc~polamineen rnllde hypoxie huil predictieve wailrde bewezen.
Hyperwentllatie was geen beter model dan hypoxle. maar fysieke uitputting kan wel worden
gebruikt als nrodel om cognitie-verbeterende stoffen ie lesten Airdere modellen, of combiriatic
modellen, moeten eerst verder worden onderzocht met betrekking tot hum baniIkbaailreit1
Cafeine liet positieve effecten zlen o p gelieugenfuncties bij rneriscn van middelbare leeftijd lerwi~~h
dezelfde dosering negatieve effecten had bij jongeren Cafeine had negatieve effeclen i n hcl
hypoxie model en positie~/eeffecten na fysieke Inspanning Dit leidde tot d e hypothese dal d e
subjectieve rnterpretatie van verhoogde arousali door cafeine consumptie belangrqk ken z i ~ nvoor

het effrct dat careine hceR op dje cogniheve functies. Een alternatieve hypothese is dat cafeine
cognrtjeve runcries kan bePnvloeden via verschallende neurotransmitter systemen, een effect dat
hei. meest duidelijk is als er sprake ie van een functionele, maar geen stmctwrele, dcficikntie.
Exper~mentmnmr hei effect van caferne hebben laten zsien dat het gebrunk van verschillende
modellen nodig kan rijn om een mogelijke cognitiapverbeterende stof te teaten. Het gebmik van
versclriilcndc m~otleiienzal toekornblige onderzoekers mogelijk maken om de effectieve dosis, de
rnogelijkc wiJze waarop een aniddcl aangrgpt en de testen dre moeten worden gebmtkr vast te
stellen, om 20 het affect van een middel te kunnen evalueren boj de doelgroep.
Bovendien laken de rc.sultabn van het EIST onderzoek zien dat een benadering die gericht is op
instandhoudrng en bescherming van fy3rciolog~rchesystemen vntchtitraar kan zijn in de zoektocht
naar cogniiic-verbeterende stoffen voor leeftijdcgerelnteerde cognitieve achteruitgang Dat
proef,ïchriri beeft aangetoond dat er vesschmllende methoden z?pn om cognitie-verbeterende
stofren te lesten. Modellen van leeirtijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang (scopolarn~ne,milde
Irypoxie, fysieke uitputting) kunnen worden gebntakt om cogniiie-verbeterende stoffen te testen
Verder kan &leleffect van een middel in een aantal gevallen via cross-sectioneel onderzoek
worden ondeuzic3~bt.

