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Nieuwsbrief Healthwise
 
Geachte lezer,

Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van

actuele zaken binnen expertisecentrum

‘Healthwise’ – Research on Health Care Management

& Economics. Het expertisescentrum is onderdeel

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de

Rijksuniversiteit Groningen.
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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 coördinator Healthwise  

 

 

Met ingang van 1 januari 2014 is Gerdien

Regts coördinator van Healthwise. Ze neemt

daarmee het stokje over van Martijje

Lubbers. 

 
Gerdien Regts is vanaf 1 januari

verantwoordelijk voor de algemene coördinatie

voor alle vakgebieden binnen Healthwise.

Bovendien is zij als onderzoeker betrokken bij

verschillende Healthwise onderzoeksprojecten,

waaronder SPRINT.

Zij promoveerde op 19 december 2013 aan de

Faculteit Economie en Bedrijfskunde met haar

proefschrift 'To work is to relate: the influence
 

 
Voor vragen over mogelijkheden binnen
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of work relationship on individual work

outcomes'.

Martijje geeft het stokje over aan Gerdien en

richt zich met ingang van januari meer op

inhoudelijke (applied) onderzoeksprojecten

binnen de faculteit Economie en

Bedrijfskunde.

 

Healthwise kunt u zich richten tot Gerdien. Het

emailadres blijft hetzelfde: healthwise@rug.nl.

 

 

Nieuwe medewerkers  

 

 

In de afgelopen periode zijn er verschillende

nieuwe medewerkers bij de Faculteit

Economie en Bedrijfskunde gestart die

onderzoek doen binnen Health Care

Management & Economics. We stellen u graag

voor aan twee van hen: Carolien de Blok en

Jacob Mulder.

 
Dr. C. (Carolien) de Blok, universitair docent

Operations:

Vanaf 1 januari ben ik werkzaam als

universitair docent bij de vakgroep Operations.

Mijn onderzoeksinteresses liggen op het

gebied van organisatie en management van

zorgketens, informatie overdracht in

zorgketens en netwerken, en kwaliteit en

veiligheid in de zorg. Op dit moment richt mijn

onderzoek zich op concentratie van

ziekenhuiszorg als gevolg van volumenormen,

en de consequenties die deze concentratie

heeft voor de overdracht van patiëntinformatie

en de continuïteit van zorg geleverd aan

patiënten. Daarnaast richt ik me in mijn

onderzoek op overeenkomsten en verschillen

tussen de organisatie en het management

van dienstenketens in publieke en private

sectoren.

Ik heb International Business gestudeerd aan

de Universiteit van Tilburg. In september 2010

ben ik aan dezelfde universiteit cum laude

gepromoveerd. Mijn promotieonderzoek richtte

zich op de kwalitatieve exploratie van het

concept modularity als middel om zorg- en

dienstverlening aan zelfstandig wonende

ouderen te organiseren en leveren, en

daarmee vraagsturing en efficiëntie te

combineren.

Daarna was ik werkzaam als post-doc in een

 

 
drs. Jacob Mulder, coördinator APRIL-NNL

netwerk:

Vier dagen per week ben ik bij Healthwise

betrokken bij een aantal projecten. De eerste

zijn SPRINT-Exergaming, SPRINT@Work en

IWP Beatrixoord en de overeenkomst tussen

die drie is dat ze allemaal gaan over serious

gaming in combinatie met telemonitoring.

Het overkoepelende onderwerp bij mijn

bezigheden is healthy ageing. Als Noord

Nederland hebben wij van de EU het hoogste

aantal van 3 sterren gekregen, waarmee we

zijn benoemd tot 'reference site' in Europa

voor healthy ageing. Om dit te verzilveren

hebben we in Noord NL de 'Alliance for the

Promotion of Independent Living - Northern

Netherlands' opgericht, APRIL-NNL.eu, via

welke we deelnemen in het 'European

Innovation Partnership on Active and Healthy

Ageing', EIP AHA. 

Als trekker van APRIL-NNL representeer ik

onze alliantie in Brussel en daarbuiten. EIP

AHA levert input aan de EU bij het schrijven

van de calls voor Horizon 2020, het achtste

Framework Programme. De eerste calls zijn

inmiddels uitgekomen en samen met het

UMCG zijn we momenteel bezig met het

beantwoorden van een daarvan, zie

MiPhysCo.eu. 

In deze enerverende context ben ik recentelijk

begonnen aan m'n PhD programma "Ultimate
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onderzoek over open diensteninnovatie aan

de Universiteit van Amsterdam. Als post-doc

bij het NIVEL (Nederlands instituut voor

onderzoek in de gezondheidszorg) heb ik

gewerkt aan verschillende

onderzoeksprojecten binnen het

onderzoeksprogramma Kwaliteit en

organisatie in de cure en care.

 

control in empowered e-Health; Power to the

people – really!”. Al met al meer dan

voldoende uitdagingen in een zeer

interessante context en een geweldige

omgeving!

 

 

Project Verzoamelstee genomineerd  

 

 

Eind vorig jaar werd project De

Verzoamelstee genomineerd als 1 van de 16

beste NPO (Nationaal Programma

Ouderenzorg) projecten. 

 
Onderzoekster Eveline Hage is betrokken bij

dit project in het kader van haar promotie. Op

de site van NPO is het promotiefilmpje te

vinden dat in opdracht van NPO werd

gemaakt. 

 

  
Het onderzoek zelf loopt nog tot volgend jaar

januari door. 

 

 

 

Transitieproject  

 

 

Ook het onderzoek van Monique van der Laan

stond de afgelopen tijd in de schijnwerpers

door middel van een promotiefilm op de

website www.welnu.nu

 
Wilt u de lange versie bekijken, klik dan op

deze link

Wilt u de korte versie bekijken, klik dan op

deze link

 

 

 

 

 

 

Nieuw project: SPRINT@Work  

 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de

werkenden in Noord-Nederland langer,

gezonder en productiever kunnen

doorwerken?

 

De Rijksuniversiteit Groningen (bedrijfskunde

en psychologie) en het UMCG (revalidatie en

sociale geneeskunde) vormen samen met een

aantal bedrijven en andere kennisinstellingen

het project SPRINT@Work.

 
Het project Sprint@Work loopt tot september

2017. De benodigde 4 miljoen euro is deels

gesubsidieerd door SNN

(Samenwerkingsverband Noord-Nederland).

Contact:

Prof.dr. J.C. Wortmann, via Irene Ravenhorst,
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De in Noord Nederland aanwezige kennis op

het gebied van biomedische-, zorg- en

fitnesstechnologie, multi-media toepassingen,

gaming, sensortechnologie en monitoring is

gebundeld in SPRINT@Work en samen worden

producten en methoden ontwikkeld en

uitgetest die een gezonde werkplek realiseren

voor (steeds) ouder wordende werknemers.

Om dit laatste te bewerkstelligen participeren

binnen Sprint@Work werkgevers in Noord-

Nederland (o.a. NAM en Cofely) om

oplossingen in de praktijk te testen en zo

nodig aan te passen aan de specifieke

omstandigheden. 

 

 
secretariaat, tel. 050 363 34 38,

i.ravenhorst@rug.nl

 

Initiatiefnemers:

Drs. D. Bultje, UMCG

Dr. S. Brouwer, UMCG

Prof. dr. M.M. Lorist, RuG, GMW

Prof. dr. G.J. Verkerke, UMCG

Prof.dr.ir. J.C. Wortmann, RuG, FEB

 

 

 

 

Healthwise conferentie 31 oktober 2014  

 

 

Na de succesvolle kick off conferentie van

Healthwise in april 2013 zal op vrijdag 31

oktober 2014 opnieuw een

Healthwise conferentie plaatsvinden.

 
Op de website van Healthwise vindt u de

komende tijd meer informatie over de

sprekers en het programma.

 

 

Reserveert u alvast 31 oktober 2014 in uw

agenda!

 

 

 

4 PhD Vacatures  

 

 

Binnen de Faculteit Economie en

Bedrijfskunde zijn vier nieuwe PhD vacatures

beschikbaar binnen het thema “The role and

effect of incentive policies in health care” De

posities worden gefinancierd door het NWO

Graduate Programme. Hieronder volgt een

deel van de engelstalige vacaturetekst:

 
As intended by NWO, the PhD students will

play a significant role in deciding on the exact

content of the individual projects. The idea is

that each project addresses the topic from a

different perspective (like an economic,

behavioral, operational, medical, or innovation

perspective). The overall objective is to

contribute to developing innovative payment

and delivery models that help to reduce costs

and improve the quality of health care.

 

 

Appplications

If you are interested, we invite you to apply

February 17, 2014, 10.00 hrs at the latest. All

applicants are obliged to use the application

form and send the application package by

email to Rina Koning. Please note that only

complete (as stated on page 3 of the

application form) packages will be taken into

account.

(vacancynumber 214033-36)

 

Information

For more information on the procedure or the

PhD programme, check our website, or send

an email to SOM, mrs Rina Koning. For

information on the projects itself please

contact dr Taco van der Vaart

 

 

 

 

 

Promoties  
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Eind 2013 zijn Justin Drupsteen en Gerdien

Regts gepromoveerd. Hieronder vindt u een

korte beschrijving van hun

promotieonderzoek en een link naar hun

proefschrift.

 
Justin Drupsteen - Ziekenhuisbehandeling kan

korter als afdelingen hun planning delen 

De duur van een ziekhuisbehandeling kan

worden verkort als verschillende afdelingen

meer informatie zouden uitwisselen. Vooral

opeenvolgende stappen in een zorgproces

kunnen daardoor veel beter op elkaar worden

afgestemd. Dat leidt tot een meer

gelijkmatige doorstroom van patiënten.

Hoewel die afstemming kan leiden tot een

minder hoge benutting van sommige

capaciteiten, kunnen ziekenhuizen toch

goedkoper uit zijn omdat een snelle

behandeling eerder wordt vergoed.

‘Ziekenhuizen leggen nu te veel de nadruk op

het aansturen van capaciteiten, maar ze

zouden beter kunnen streven naar het

verbeteren van patiëntenstromen,’ concludeert

Justin Drupsteen. Hij promoveerde op 28

november aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Drupsteen, J. (2013, november 28). Treating

planning flaws in patient flows. Rijksuniversiteit

Groningen (164 pag.) (Groningen: Research

School SOM). Prom./coprom.: Prof.dr. D.P. van

Donk & Dr. T. van der Vaart.

 

 

 
Gerdien Regts - Invloed sociale netwerken op

de werkvloer verschilt per werknemer 

Relaties met collega’s bepalen in grote mate

de tevredenheid en het gedrag van individuele

werknemers. Zo zijn informele sociale

netwerken zijn steeds belangrijker geworden

om toegang te krijgen tot waardevolle

middelen en carrièremogelijkheden. Gerdien

Regts onderzocht de invloed van zulke

netwerken op de uitkomsten van individuele

werknemers. Zij vond dat sociale netwerken

veelal een positieve invloed hebben op

individuele werkuitkomsten, zoals een lagere

intentie om van werkgever te wisselen, een

hogere werktevredenheid of betere prestaties.

De mate waarin de dyadische en sociale

netwerkrelaties individuele werkuitkomsten

beïnvloeden, verschilt per werknemer. Het

onderzoek werd gefinancierd door het

samenwerkingsverband ‘De Ziekenhuisketen’.

 

Regts, A.G. (2013, december 19). To work is to

relate: The influence of work relationships on

individual work outcomes. Rijksuniversiteit

Groningen (166 pag.) (Groningen: Research

School SOM). Prom./coprom.: Prof.dr. E.

Molleman & Prof.dr.ir. C.T.B. Ahaus.

 

 

 

Publicaties  

 
In de afgelopen periode verschenen

verschillende publicaties waarbij Healthwise

onderzoekers auteur zijn of betrokken zijn.

Hieronder een greep uit de gepubliceerde

documenten:

 

Angelini, V., Brugiavini, A. and Weber, G.

(2013). "The dynamics of homeownership

among the 50+ in Europe". Journal of Population

Economics, forthcoming.

Lahr, M.M.H., Zee, D.J. van der, Luijckx, G.J.,

Vroomen, P.C.A.J. & Buskens, E. (2013). A

simulation based approach for improving

utilization of thrombolysis in acute brain

infarction. Medical Care, 51(12), 1101-1105.

Mierau, J.O., & Turnovsky, S.J. (2013).

Demography, growth and inequality. Economic

Theory.

Minkman, M.M.N., Vermeulen, R.P., Ahaus,

C.T.B. & Huijsman, R. (2013). A survey study
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Drupsteen, J., Vaart, T. van der & Donk, D.P.

van (2013). Integrative practices in hospitals

and their impact on patient flow. International

Journal of Operations & Production Management,

33(7), 912-933.

 

Gort, M., Broekhuis, H. & Regts, A.G. (2013).

How teams use indicators for quality

improvement: A multiple-case study on the

use of multiple indicators in multidisciplinary

breast cancer teams. Social Science & Medicine,

96, 69-77.

 

Jippes, E., Achterkamp, M.C., Pols, J., Brand,

B.L.P. & Engelen, J.M.L. van (2013). Diffusing

(let it happen) or disseminating (make it

happen) innovations in health care. Journal of

Engineering and Technology Management, 30, 246-

263.

 

 

 

 

to validate a four phases development model

for integrated care in the Netherlands. BMC

Health Services Research, 13, 214-214.

 

Molleman, E. & Rink, F.A. (2013). Professional

identity formation amongst medical

specialists. Medical Teacher, 35(10), 875-876.

 

Wansink, B. & Ittersum, K. van (2013). Portion

size me: Plate-size induced consumption

norms and education futility. Journal of

Experimental Psychology: Applied, 19(4), 320-

332.

Voor meer publicaties, klik op deze link

 

 

 

 

 

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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