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ild care today verschijnt 3x per jaar en wordt gratis toegezonden aan longartsen, longartsen i.o., reumatologen, reumatologen i.o.,
pulmonaal geïnteresseerde internisten en een geselecteerde groep huisartsen en arbo-artsen. Het is een uitgave in samenwerking met
de stichting ild care foundation.  
Oplage: 4.000 exemplaren. Jaarabonnement: € 20,- incl. btw. Kosten nabestelling op aanvraag.
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DISCLAIMER

Medische kennis is continu aan veranderingen onderhevig. Iedere dag komt er weer nieuwe informatie beschikbaar met betrekking tot behandelingen,
procedures, etc. Redactie en medewerkers trachten informatie zo veel mogelijk correct weer te geven. De lezer wordt aangeraden om informatie te toetsen
aan meest recente wetgeving en behandelingen. Uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van het onder auteursnaam opgenomen artikel of van de
advertenties. Internet: www.npnmedia.nl © 2010 NPN media Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door
middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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