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De verpleegkundige als
spil in de tbc-bestrijding
Tijdens de 49ste Union World Conference on Lung Health vindt een
symposium speciaal voor en door verpleegkundigen plaats.
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Begin 20e eeuw werden tbc-patiënten begeleid door huisbezoeksters, nu gebeurt dat door de sociaal verpleegkundigen van de GGD.
		
(Beeld: archief KNCV Tuberculosefonds)
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