INHOUD
Beeldbellen: veilige en effectieve vorm van contact. Patiënte wordt
thuis begeleid bij longfunctieonderzoek door Lex Smallegoor, longfunctieanalist St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein (cover).
Editorial: Donorwet streeft naar transparantie en duidelijkheid:
maak je keuze kenbaar! Pia Dijkstra, Lid Tweede Kamer, D66.
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Verhalen van de frontlinie tijdens de Coronacrisis. Gor Katchikyan,
SEH-arts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein.
COVID-19 onder sarcoïdosepatiënten.
Michelle Terwiel, lid onderzoeksteam ILD Expertisecentrum,
St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein.
Kleur in de geschiedenis van de arts-patiënt relatie.
Prof. dr. Harry Hillen, emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde,
Universiteit Maastricht.
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Coassistent tijdens de Coronacrisis.
Interview met Kalle Majoor en Agnes Grutters,
studenten geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Innovatie van patiëntgerichte zorg en onderzoek bij ILD.
Proefschrift Dr. Karen Moor, longarts in opleiding en post-doc,
afdeling Longziekten, Erasmus MC, Rotterdam.
De weg van het hart. Al wandelend je balans herstellen.
Boekbijdrage Ange van Ommen, klankwerker en mindful coach,
tevens sarcoïdosepatiënte.
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