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Editorial: De impact van een impactfactor.
Dr. Sophie Mijnhout, internist-endocrinoloog, Isala, Zwolle.
Marjo van de Ven: longarts met hart en ziel.
Interview met dr. Marjo van de Ven, longarts,
Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.
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Zeldzame ILD van onbekende oorzaak:
cryptogene organiserende pneumonie (COP).
Dr. Renske Vorselaars, longarts in opleiding,
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.
Diagnose COP: leven met onzekerheden.
Ervaringen van een COP-patiënte.
Manon Toma, COP-patiënte.
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Longfibrose in de radiologische praktijk:
nieuwe richtlijn voor het diagnosticeren van IPF.
Dr. Wouter van Es, radioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.
Slotcouplet: Ervaringen van een longarts.
Sander de Hosson, longarts, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen.
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In memoriam
Adrie Bevers, 8 oktober 1956 - 31 maart 2019.
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