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Big data-onderzoek wijst
op risico’s inleiden zonder
medische indicatie
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Wereldwijd neemt het aantal ingeleide bevallingen toe en steeds vaker gebeurt
dat zonder medische indicatie. Recent onderzoek laat zien dat bestaande zorgen
daarover terecht zijn. “Blijf kritisch afwegen of het echt nodig is”, zegt hoogleraar
Ank de Jonge.
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