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Vlokkentest en vruchtwaterpunctie krijgen binnenkort gezelschap van een nieuwe vorm van prenataal onderzoek: targeted testing. Snel en gericht onderzoek
naar chromosoomafwijkingen komt daarmee binnen handbereik, maar er kleven
ook nadelen aan de nieuwe techniek. Voor- en tegenstanders betrekken hun
stellingen en kruisen de degens. Myra van Zwieten, universitair docent Medische Ethiek bij de afdeling Huisartsgeneeskunde, tracht de kluwen te ontwarren
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Op 27 juni promoveerde zij op dit even actuele als omstreden onderwerp.

