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Figuur. Verdeling van THT-reacties en bijbehorend percentage bevestiging door IGRA naar type PPD
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´TST results and confirmation by IGRA are
highly dependent on the purified protein
derivative used´
(‘Short oral abstract’ tijdens Union-sessie
´TB infection: critical advances’)
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