‘Holland Pavilion’
Het aftellen is begonnen! Over twee
maanden vindt de 49ste Union World
Conference on Lung Health in Nederland
plaats, van 24 tot en met 27 oktober.

K

NCV Tuberculosefonds is trots op de realisatie
van het Holland Pavilion – een levendige
ontmoetingsruimte waar tijdens de Union

World Conference volop Nederlandse innovatie wordt

En voor het thema van de conferentie

gepresenteerd.

‘Declaring our rights: social and political

Het paviljoen is bedoeld voor alle Nederlandse

solutions’, is er geen betere keuze dan

organisaties en bedrijven die op de conferentie aanwezig

Den Haag, internationale stad van vrede

zijn. In deze setting tonen we onze gezamenlijke bijdrage

en recht.

aan de wereldwijde bestrijding van tuberculose en
longziekten evenals onze innovatiekracht. Het Holland
Pavilion biedt dan ook een uitstekende gelegenheid om
state-of-the-art ontwikkelingen uit Nederland op het
gebied van tuberculose, longgezondheid, en mondiale
gezondheid te presenteren.

Het

paviljoen

bevindt

zich

op een centrale locatie in het
conferentiecentrum waar het
grootste deel van de activiteiten van de Union World Conference plaatsvinden. Kortom,
een open en uitnodigende locatie voor deelnemers. Er is een
activiteitenprogramma,

spea-

kers corner en mogelijkheden
voor presentaties, naast een
netwerkruimte en gelegenheid
voor een hapje en een drankje.

2018

2018

TERUG OP NEDERLANDSE BODEM

115 JAAR: A STORY OF HOPE

De Union World Conference on Lung Health is (na eerdere conferenties in

2018 is niet alleen een belangrijk jaar voor de

Amsterdam in 1932 en 1967) terug in Nederland en vindt plaats van 24-27

wereldwijde tbc-bestrijding, maar in het bijzonder

oktober 2018 in Den Haag. Deze 49ste Union Wereldconferentie richt zich op

voor KNCV Tuberculosefonds. KNCV strijdt al 115

mensenrechten, een passend thema voor de stad van vrede en rechtvaardigheid.

jaar tegen tuberculose en we zijn trots op wat we

Den Haag en KNCV Tuberculosefonds zijn de lokale gastheren van de conferentie.

bereikt hebben.

A STORY
OF HOPE
115 jaar TBC bestrijding
in Nederland en
wereldwijd

