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Nieuwsbrief Healthwise
 
Geachte lezer,

Hierbij sturen we de nieuwsbrief van juni opnieuw

omdat er iets is misgegaan. Onze excuses voor het

eventuele ongemak van dubbele verzending.

Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van

actuele zaken binnen expertisecentrum ‘Healthwise’

– Research on Health Care Management & Health

Economics. Het expertisecentrum is onderdeel van

de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de

Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

> 2e Jaarlijkse Congres 31

oktober

> Onderzoek Casemix

Martini Ziekenhuis

> Positionering eHealth-

projecten

> Nieuwe secretaresse

Healthwise

> Nieuwe publicaties

 
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

 

 

2e Jaarlijkse Congres 31 oktober  

 
Na de succesvolle kick-off conferentie van

het expertisecentrum Healthwise in april

2013, zal op vrijdag 31 oktober 2014 het

tweede jaarlijkse Healthwise congres

plaatsvinden met als thema ‘Kwaliteit van

Leven’.

 
Voor wie

Het jaarlijkse Healthwise congres is een

netwerkbijeenkomst waar de

gezondheidszorgsector, de wetenschap en de

beleidswereld samenkomen. Managers,

professionals en onderzoekers ontmoeten

elkaar rondom thema’s zoals 'e-Health',

‘voeding en gezondheid’, ‘gezonder en langer

doorwerken’, ‘meten van welbevinden’, maar

 
Prof. Diana Delnoij is Hoofd Kwaliteitsinstituut

van Zorginstituut Nederland en bijzonder

hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit het

Patiëntenperspectief bij Tranzo, Universiteit

van Tilburg.
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 ook ‘decentralisatie in de zorg’, ‘lean in de

zorg’ en ‘economic evaluation’. 

Keynote sprekers

De keynote sprekers op het congres zijn Arie

Kapteyn en Diana Delnoij:

Prof. Arie Kapteyn is dé internationale expert

op het gebied van het meten van individueel

welzijn. Hij is de directeur van het Dornsife

Center voor Economic and Social Research aan

de University of Southern California, dat hij in

2012 heeft opgericht.

 
> www.rug.nl/research/healthwise

 

Participerende instellingen

DSM Nutritional Products – Hanzehogeschool -

Martini Ziekenhuis – NAM – Noorderbreedte -

UMCG

Wilt u meer informatie over het congres of

sponsoring? Neem dan contact op met Gerdien

Regts via healthwise@rug.nl.

Wilt u zich opgeven voor het congres? Ga dan

naar www.rug.nl/research/healthwise.

U vindt er naast het programma een een

online aanmeldformulier

 
> www.rug.nl/research/healthwise

 

 

Onderzoek Casemix Martini Ziekenhuis  

 

 

Premasterstudenten van de Faculteit

Economie en Bedrijfskunde werken aan

onderzoek naar hoe medisch specialisten

invloeden op de casemix van het Martini

Ziekenhuis onderkennen.

 
Een algemeen ziekenhuis is een belangrijke

zorgaanbieder in de regio. Een uitdaging waar

zo’n ziekenhuis zich voor gesteld ziet, is het

vinden van een balans in de te leveren zorg

aan diverse patiëntengroepen. Deze balans,

aan te duiden als casemix, is een uitkomst

van allerlei ontwikkelingen en

besluitvormingsprocessen.

Verschillende partijen hebben invloed op de

totstandkoming van de casemix, zoals

patiënten (zorgvraag), de medisch

specialisten en andere zorgverleners

(zorgaanbod), het ziekenhuismanagement

(organisatie), de zorgverzekeraar

(bekostiging) en de overheid (regelgeving). Al

die partijen hebben belangen die moeten

worden afgewogen bij het prioriteren van

patiëntengroepen.

Van belang daarbij is dat de overheid de

laatste jaren de zorgverzekeraars een meer

regisserende rol heeft toebedeeld. Zij dienen

invloed uit te oefenen op de organisatie van

het zorgaanbod door middel van het wel / niet

contracteren van zorgaanbieders voor het

verlenen van bepaalde zorg en zo ja, onder

welke condities.

 

 

 
Het onderzoek wil inzichtelijk maken

1. welke invloeden medisch specialisten

onderkennen op de totstandkoming

van de casemix van hun specialisme,

waarbij aandacht wordt besteed aan de

invloed van partijen anders dan de

medisch specialisten zelf, zoals

zorgverzekeraars, op de te bedienen

patiëntengroepen,

2. hoe medisch specialisten die invloeden

ervaren (zoals eventuele gevolgen voor

de medisch-professionele autonomie,

het in conflict komen met de medische

eed, daaruit voortkomende effecten

zoals emotionele belasting) en

3. hoe medisch specialisten met die

gevolgen en effecten omgaan.

Naast het geven van inzicht streeft het

onderzoek ernaar aanbevelingen te doen,

zoals bijvoorbeeld voor het beter hanteren van

eventuele druk voortkomend uit casemix

management en het verminderen ervan.

Het onderzoek is opgezet en begeleid door dr.

B. Crom, dr. P.E. Kamminga en dr. J.C. Keers.
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Positionering eHealth-projecten  

 

 

De afgelopen periode hebben we naar een

schema gezocht waarin onze eHealth

projecten gepositioneerd kunnen worden. Er

zijn velerlei dimensies die hierbij gekozen

kunnen worden, zoals omvang, innovatief

karakter, soort zorg die moet worden

geboden.

 
Twee dimensies bleken het meest relevant en

leidden tot een toegankelijk schema dat

gemakkelijk is te begrijpen.

De eerste dimensie komt uit het

promotieonderzoek van Monique van der Laan

(zie Eissens van der Laan et al., onder ‘Nieuwe

publicaties’ verderop in deze nieuwsbrief).

Ouderen kunnen op basis van de eigen

ervaring van het functioneren en de

gezondheid in vijf groepen worden

onderverdeeld.

 

 

 
Deze indeling kan niet alleen een eerste

triage stap vormen voor zorgverleners, maar

ook beleidsmakers ondersteunen bij het

onderscheiden van eHealth doelgroepen.

De tweede indeling is afgeleid van het

Europese BRAID project waarin het gebruik van

het eindresultaat wordt gepositioneerd

(www.braidproject.eu).

 

 

 

Nieuwe secretaresse Healthwise  

 

 

 
Hanneke Tamling is per 1 maart jl. begonnen

als secretaresse bij de onderzoeksschool SOM

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Ze verzorgt daar onder andere de

ondersteuning van Healthwise. Hiervoor heeft

ze 15 jaar gewerkt bij de vakgroep Marketing

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en

een jaar bij het Honours College van de RUG.

Hanneke is bereikbaar op telefoonnummer

050-3639090 of via healthwise@rug.nl.

 

  

http://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=http%3A%2F%2Fwww.braidproject.eu&mid=78826614&hash=4161ec
mailto:Healthwise@rug.nl


 
 

Nieuwe publicaties  

 

 

In de afgelopen periode verschenen er

verschillende publicaties op het gebied van

Health Care Management and Health

Economics. Hieronder vindt u ze:

 
Uitgelicht: Angelini, V. and J.O. Mierau, 2014,

Born at the right time? Childhood health and

the business cycle, Social Science & Medicine,

forthcoming

Dit paper werd besproken in The Times met als

titel "Hard Times are Healthier than Boom Years".

Via deze link kunt u het artikel online lezen.

Uitgelicht: Eissens van der Laan, M.R., M.A.G.

Van Offenbeek, H. Broekhuis and J.P.J.

Slaets, 2014, A person-centred segmentation

study in elderly care: Towards efficient

demand-driven care, Social Science & Medicine,

forthcoming

Hier vindt u een link naar het artikel.

Blok, C. de, B. Meijboom, K. Luijkx, J. Schols

and R. Schroeder, 2014, Interfaces in service

modularity: a typology developed in modular

health care provision, Journal of Operations

Management, 32, 4, pp. 175-189

 

De Cao, E., E. Zagheni, P. Manfredi and A.

Melegaro, 2014, The relative importance of

frequency of contacts and duration of

exposure for the spread of directly transmitted

infections, Biostatistics, forthcoming

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

and E. Buskens, 2014, Concentratie verbetert

 

 
Pechlivanoglou, P., J.E. Wieringa, T. de Jager

and M.J. Postma, 2014, The effect of financial

and educational incentives on rational

prescribing. A state-space approach, Health

Economics, forthcoming

Renkema, E., H. Broekhuis and C.T.B. Ahaus,

2014, Explaining the unexplainable - the

impact of physicians' attitude towards litigation

on their incident disclosure behavior, Journal of

Evaluation in Clinical Practice, forthcoming

Van der Zee, D., & Sloot, S. 2014, A framework

for developing simulation-based serious

games for operations management education,

Preceedings of the Operational Research Society

Simulation Workshop 2014

In de Encyclopedia of Quality of Life and Well-

Being Research werd geplaatst: 

V. Angelini (2014) "Work disability reporting

among older Europeans". Edited by A.

Michalos, pp. 7183-1786. Springer:

Heidelberg.

Work in progress: Kees Ahaus, Martin Land en

Oskar Roemeling werken mee aan een boek

over het gebruik van Lean in de zorg. Zij

verzorgen een hoofdstuk in samenwerking
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CVA-zorg wel degelijk, Medisch Contact, 6,

143445, pp.714-715

Mierau, J.O. and S.J. Turnovsky, 2014, Capital

accumulation and the sources of demographic

change, Journal of Population Economics

Klik hier voor het artikel

 

met het laboratorium van het St. Elisabeth

Ziekenhuis in Tilburg.

 

 

 

 

 

Healthwise

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

P.O. Box 800

9700 AV Groningen

The Netherlands

Tel. +31 (0)50 363 3459 / 9090

Email Healthwise@rug.nl
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