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Nieuwsbrief Healthwise
 
Geachte lezer,

Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van

actuele zaken binnen expertisecentre

‘Healthwise’ – Research on Health Care Management

& Economics. Het expertisescentrum is onderdeel

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de

Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Inhoud

 
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding

van deze nieuwsbrief of wilt u

weten wat Healthwise voor uw

organisatie kan betekenen,

neem dan contact op via

healthwise@rug.nl

 

 

Nieuwe naam: Healthwise  

 

 

Healthwise: Onderzoek op het gebied van

Health Care Management & Economics.

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van

Rijksuniversiteit Groningen heeft één van haar

expertisecentra een nieuwe naam gegeven.

 
Het vroegere RHO (Research on Healthcare

Organisation & Innovation) is omgedoopt tot

'Healthwise' - Research on Health Care Management

 

De nieuwe omschrijving beoogt de expertise van de

faculteit op dit onderzoeksgebied zo volledig

mogelijk weer te geven.

Binnen Healthwise wordt onderzoek gedaan naar

bijvoorbeeld: kwaliteit en efficiency binnen de zorg,

organisatieveranderingen, e-health, pensioenen,

werking van de zorg-markt en consumentengedrag

bij medicijngebruik.

De nieuwe naam is per 1 mei ingegaan. Voor meer

 

Van:

University of Groningen - The Netherlands

Onderwerp:
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& Economics.

De naamswijziging is een gevolg van een verbreding

van het werkterrein naar health economics. Tevens

is het een herkenbaarder label voor het facultaire

onderzoek dat is gerelateerd aan het RUG-thema

Healthy Ageing.

 

 

informatie over het onderzoek binnen Healthwise

kan men de website bezoeken.

 
> http://www.rug.nl/feb/healthwise

 

Promoties  

 

 

In de afgelopen perioode promoveerden een

aantal onderzoekers die verbonden zijn aan

Healthwise.  Meer informatie over deze

promoties kunt u vinden op de website.

 
Op donderdag 5 april 2012 promoveerde K. Jerkovic

op haar  proefschrift: ‘The lation between profession

development and job (re)design: The case of dental

hygiene in the Netherlands.’ Promotores: Prof. A.M.

Sorge and Prof. C.P. van der Schans. Copromotor:

Dr M.A.G. van Offenbeek.

Meer informatie

 

 

 

On donderdag 31 mei 2012 promoveerde E. Jippes

op zijn proefschrift: ‘The role of social

communication networks in implementing

educational innovations in healthcare.’ Promotores:

Prof. J.M.L. van Engelen and Prof. P.L.P. Brand.

Meer informatie

 
> http://www.rug.nl/feb/healthwise

 

 

Afgerond onderzoek  

 

 

In de afgelopen periode zijn onderstaande twee

onderzoeken afgerond:  

 
1) Onderzoeksrapportage ten behoeve van het

Capaciteitsorgaan.

In dit onderzoek is gekeken naar de variatie in

taakverdeling tussen de tandheelkundige disciplines

en de daarbij behorende tijdsbesteding. Doel van dit

onderzoek was te achterhalen of in de loop van de

tijd verschuivingen zijn opgetreden in deze

taakverdeling en tijdsbesteding, om daarmee inzicht

te krijgen in het verloop van taakherschikking tussen

de beroepsgroepen.

Meer informatie

 

 

2) De inkomensverdeling en levensverwachting van

ouderen.

In dit paper relateren we de voorgestelde

pensioenhervormingen aan de uitkomsten van twee

onderzoeken.

Het eerste deel van het paper behandelt de

toekomstige inkomensverdeling van ouderen. Het

tweede deel van het paper onderzoekt

sterfteverschillen naar inkomen.

Meer informatie

 

 

 

Lopend onderzoek  

 

 

Binnen Healthwise wordt er gewerkt aan

verschillende onderzoeken. Hieronder een kort

overzicht van de lopende projecten.
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Transitie-experiment: ouderenprofielen en

modulair aanbod, Lees meer

Transitieexperiment: ervaren veranderingen

in de rol van huisartsen in de ouderenzorg,

Lees meer

Verzoamelstee, Lees meer

Werkrelaties verpleegkundigen, Lees meer

 

 

 
 

Afstudeerscripties  

 

 

In de afgelopen periode zijn over de volgende

onderwerpen afstudeerscripties verschenen.

Indien u interesse heeft in het onderwerp en

daarover meer wilt weten kunt u contact

opnemen met healthwise@rug.nl.

 

'Appointment scheduling for a hospital’s

Pre-operative clinic' 

'Welke mogelijke strategieën zijn er voor

Zorggarant om op de toekomstige

ontwikkelingen in te kunnen spelen?'

'Perceived Service Quality in Dutch Hospital' 

 

 

'Interne verrekening bij operatiekamers'

'Consumer Preferences influenced by Health

Trends' 

'Zorg dat je erbij komt! Een onderzoek

binnen de zorgsector naar audit fees en de

relatie met het verklaringenstelsel'

'Stakeholders met de Zorg op Pad!'

Vind hier een compleet overzicht van de meest

recente afstudeerscripties.

 

 

 

 

 

Healthwise

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

P.O. Box 800

9700 AV Groningen

The Netherlands

Tel. +31 (0)50 363 8612 / 9090

Email Healthwise@rug.nl

 

http://www.rug.nl/feb/healthwise
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