Voorbeeld uit de praktijk:

De BeterKliniek gebruikt iGene
om sneller tot betere diagnoses
te komen
Van behandeling bij Parkinson tot programma’s tegen depressie, burn-out of verslaving. Op basis
van samenwerking met professionals en instellingen uit binnen- en buitenland biedt de BeterKliniek
behandelingen en therapieën voor de meest uiteenlopende ziektebeelden en gezondheidsklachten.
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