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Hoe KNCV het stigma
rond tuberculose aanpakt
Wegnemen van het stigma rond tuberculose is een cruciale succesfactor in de tbc-bestrijding.
Daarom heeft KNCV Tuberculosefonds in samenwerking met anderen een richtlijn en diverse
instrumenten ontwikkeld die tbc-stigma moeten helpen reduceren.
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