EUROHYP-1: Hypothermie als
mogelijke behandeling bij beroerte?
Beschermt hypothermie bij acute beroerte?

gunstige effecten van hypothermie als bescherming van de

belangrijke rol van de dienst neurologie als leverancier
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in het ziekenhuis
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