STAND VAN ZAKEN

Strabisme en amblyopie
nog te vaak
in de taboesfeer

dr. Karthleen Dieryck en dr. Bruno Smeets

Op 20 november verscheen in Het Belang Van Limburg een spontane
getuigenis van een patiënt die na 60 jaar scheelzien geopereerd is
door een strabismechirurg van het Jessa Ziekenhuis. Al die tijd liep
hij met een probleem dat een zware impact had op zijn leven, maar
perfect kon verholpen worden.
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