Radiotherapie

Innoveren is verder te
optimaliseren
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Innovaties vormen de drijvende kracht achter een betere gezondheidszorg. Dr. Maria Jacobs,
statutair bestuurder van MAASTRO clinic te Maastricht, onderzocht de manier waarop in Nederland innovaties plaatsvinden binnen de radiotherapie. Zij constateert dat daarbij nog wel wat
verbeteringen mogelijk zijn.
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