ild care team Maastricht: adequaat adviseur en coach op afstand

Nederlands enige
kenniscentrum voor
sarcoïdose

Prof. dr. Marjolein Drent:
Het ild care team verzamelt alle
informatie en adviseert over
bijvoorbeeld aanvullende diagnostiek,
de begeleiding, behandeling of een
wijziging of aanvulling in een al
gestart therapeutisch beleid.

Het Maastricht UMC+ is Nederlands enige kenniscentrum voor sarcoïdose. Sarcoïdose is een
ziekte van het afweersysteem die vooral bij jonge mensen voorkomt en enorm veel problemen

ren. Het ild care team wil deze vernieuwing daarom
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Dat sarcoïdose zich overal in het lichaam kan manifeste

dation (www.ildcare.eu).
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disciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding
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tot efficiëntere, kwalitatief betere en makkelijker bereik
Het ild care team verzamelt alle informatie en adviseert
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E-health onmisbaar E-health is onmisbaar bij het leve

Prof. dr. Marjolein Drent, longarts Maastricht

team geeft gedegen advies over diagnostiek en behan
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