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Onderzoeksthema’s
Ethiek van voorspellende geneeskunde: genetica en genomics, epigenetica, prenatale
screening, klinische genetica.
Onderzoeksethische thema’s, zoals de omgang met nevenbevindingen, informed consent.
Ethische vragen rond de toegang tot en financiering van nieuwe medische behandelingen.
Orgaandonatie en –transplantatie.
Biografie
Eline Bunnik studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam (Onderzoeksmaster,
cum laude), en behaalde een propedeuse Geneeskunde. In 2009 startte zij promotieonderzoek
aan de afdeling Medische Ethiek en Filosofie van de Geneeskunde van het Erasmus MC, naar
ethische vraagstukken rond nieuwe genoomtechnologie, onder leiding van prof.dr. Maartje
Schermer (Erasmus MC) en prof.dr. Cecile Janssens (Emory University). In 2014 verdedigde
zij haar proefschrift getiteld ‘Up Close and Personal: Ethical Issues in Genomic Testing’.
Sinds 2017 is Eline aangesteld als universitair docent met een sterke onderzoekstaak. Zij geeft
ethiekonderwijs aan geneeskundestudenten, onderzoekers en medisch-specialisten in
opleiding, begeleidt PhD-studenten en postdoctoraal onderzoekers, geeft presentaties en
lezingen, werkt aan onderzoeksaanvragen, adviseert, denkt mee, en probeert tussendoor
zoveel mogelijk te schrijven.
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Advisering, consultatie, lidmaatschap van commissies
- Medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC
- Strategische Communicatie Adviesraad van het Erasmus MC
- Werkgroep Ethiek & Recht van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
- Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of organ Transplantation (ELPAT)
- Adviseur bij internationale onderzoeksconsortia (o.a. EPAD/AMYPAD, MINDDS,
COSYN, WEAKID)
- MVI Jong (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) programma van NWO)
- Gezondheidsraad

