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In deze rubriek stellen we telkens enkele
titels voor uit de collectie van de bibliotheek
van het Kenniscentrum Economie West.

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen
Een praktisch boek boordevol instrumenten,
valkuilen en toepassingen om Lean-inzichten
toe te passen binnen de welzijns- en
gezondheidszorg. Het helpt om een stap
voorwaarts te zetten richting klantgericht en
efficiënt werken. De vrijgekomen tijd wordt
ingevuld met waardetoevoegende activiteiten.
Maar het vraagt wel een andere manier van
kijken naar de werkprocessen binnen de sector.

Auteur: Hans Crampe
Uitgave: Politeia i.s.m. VVSG, 2015
Reeks : Professionele Vaardigheden
ISBN 978-2-509-02329-2

Together we care: ziekenhuizen als schakels in een
keten van zorg
De vergrijzing van de bevolking, de meer
performante medische en verpleegkundige zorg
waardoor veel meer aandoeningen behandeld
worden en de tendens naar hooggespecialiseerde zorg leidt tot een fundamentele
hervorming van ons gezondheidssysteem.
Ziekenhuizen zullen in de toekomst niet langer
op zich staande instellingen kunnen zijn waar
acute zorg wordt verleend, ze worden een
schakel in een keten van zorg waarin de patiënt
centraal staat. Dit boek schetst aan de hand van
vier thema’s (netwerken, technologie, HR en financiering) de krijtlijnen
en randvoorwaarden van een nieuwe toekomstgericht zorgsysteem.
Redactie: Johan Pauwels
Uitgave: Acco, 2013
ISBN 978-90-334-9312-6

De prijs van uw gezondheid: is onze gezondheidszorg
in gevaar?
In dit boek toont de auteur aan dat we de
fundamenten van onze gezondheidszorg
geleidelijk aan uithollen. Wat zeer onrustwekkend
is. Maar Lieven Annemans stelt ook een
herstelplan voor. Zijn plan bestaat uit tien pijlers
en heeft als doel een betaalbare en kwaliteitsvolle
gezondheidszorg te blijven garanderen voor
iedereen.

Auteur: Lieven Annemans
Uitgave: LannooCampus, 2014
ISBN 978-94-014-1239-1

ONZE VOLLEDIGE CATALOGUS VINDT U VIA:

www.kennisplatformeconomie.be
Zoeken via trefwoorden:
Zorgsector en Gezondheidszorg
biedt u de mogelijkheid om ook
andere boeken en artikels
over het thema te vinden.

Ook het lezen waard
Nieuwe business modellen: samen werken aan
waardecreatie
Duurzaamheid loont en levert meer op dan
geld. De Weconomy (lees WE economie)
organiseren vraagt om nieuwe manieren
van met elkaar omgaan, vraagt om nieuwe
transactiemodellen, om nieuwe business
modellen (NBM). Enkele trends in Weconomy
zijn: circulaire economie, functionele
economie, bio-based economie en samenwerkingseconomie De kern
van deze nieuwe modellen is om samen waarde te organiseren en
opbrengsten te delen.
Redactie: Jan Jonker
Uitgave: Stichting OCF 2.0 en Academic Service, 2014
ISBN 978-94-6220-086-9

De opmars van de regio’s: hoe de wereld van staten
wordt geregionaliseerd
Dit boek analyseert de opmars van regio’s en
de consequenties daarvan voor de wereldorde
aan de hand van vijf vragen. Wat zijn regio’s
nu eigenlijk? Hoe ontstaan regio’s? Waarom
bouwen staten regio’s? Hoe staten en regio’s
zich tot elkaar verhouden en welke toekomstige
wereldorde is er zich aan het vormen is. Er wordt
ruime aandacht besteed aan actuele voorbeelden.
Een referentiewerk dat de lezer toelaat om deze
evolutie beter te begrijpen.
Auteur: Van Langenhove Luk
Uitgave: Die Keure, 2014
ISBN 978-90-4861-839-2
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