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8
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Michiel de Vries, longarts, Sittard.

Deprimerende werking antidepressivum.
Dr. Petal Wijnen, research analiste, MUMC, Maastricht.
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Andere ‘mindset’ nodig in de zorg.
Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar vrouwen cardiologie, Nijmegen.
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Prof. dr. Aalt Bast, hoogleraar farmacologie en Toxicologie, Maastricht.
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Nieuwe kans door donorlongen.
Ab Mulder, lid Longfibrosepatiëntenvereniging.

Blind vertrouwen.
Esther Crombag, docente staats-en bestuursrecht, UM, Maastricht.
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Door het oog van de naald…
Marcelle van Dijck-Heitzer, kunstenaar.

Toekomstplannen ondanks sarcoïdose, dankzij nieuwe medicijnen.
Tineke Wenselaar, echtgenote patiënt.
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Health experience in het World Food Center?
Therus Gieling, directeur Gieling Consultancy, Ede.
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