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Advies aan de huisarts
bij palliatieve zorg
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Ondertussen op henw.org
ɍ Kun je van pioglitazone blaaskanker krijgen?
ɍ Leidt goede ketenzorg tot minder ziekenhuisopnames bij
patiënten met hartfalen?
ɍ Helpen bewegingsmeters bij afvallen?
ɍ Het 100e journaaltje van Tjerk Wiersma (Liever dabigatran of
rivaroxiban?)
Bijdragen zijn van harte welkom (redactie@nhg.org).
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