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Grotere kans slagaderverkalking
bij depressie en angststoornis
Ongeveer één op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn/haar leven
te maken met een depressie of angststoornis. Nieuw onderzoek toont
aan dat deze mensen meer kans hebben op hart- en vaatziekten - en
andersom.
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