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Opsporing foetale
groeivertraging
kan beter

Het opsporen van foetale groeivertraging blijkt veel beter te kunnen. De huidige methode is van onvoldoende
kwaliteit. Daarom werkt de KNOV aan een nieuwe richtlijn die begin 2013 verschijnt. Nataal spreekt met
Mieke Beentjes, verloskundige en wetenschappelijk medewerker bij de KNOV. Samen met Kristel Zeeman
en Alieke de Roon werkt zij aan de richtlijn.
Tekst: Eveline van Herwaarden
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