K N C V D I G I TA L H E A LT H INITIATIE F:

Patiëntgerichte tbc-

JOB VAN REST EN
KRISTIAN VAN KALMTHOUT
consultants, KNCV Tuberculosefonds

zorg internationaal versterken
Digitale technologieën hebben een enorm potentieel bij het realiseren van de WHO End
TB-strategie. In 2016 lanceerde KNCV Tuberculosefonds een ‘digital health initiative’
waarmee het veel landen helpt de tbc-bestrijding te verbeteren. Een overzicht.
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