Operations Research Applied to Health Services
from theory to implementation
Enschede, 17 juli 2012

Beste relatie,
Op dinsdag 17 juli organiseren wij, het kenniscentrum CHOIR (Center for Healthcare
Operations Improvement and Research; www.utwente.nl/choir) het symposium
‘Operations Research Applied to Health Services: from theory to implementation’.
Dit symposium wordt georganiseerd als onderdeel van de internationale conferentie
ORAHS 2012. ORAHS is een jaarlijkse conferentie waarbij wetenschappers uit heel
Europa bij elkaar komen om recente onderzoeksresultaten op het gebied van
procesverbetering en -optimalisering in de zorg te presenteren. ORAHS 2012 vindt
van 15 tot 20 juli plaats op de campus van de Universiteit Twente in Enschede.
Het kenniscentrum CHOIR heeft als uitgangspunt dat wetenschappelijk onderzoek
gericht moet zijn op problemen uit de praktijk. Daarom organiseren wij op dit
symposium gecombineerde presentaties van wetenschappers en gebruikers, en waar
mogelijk tussenpartijen die geholpen hebben bij de implementatie.
Prof. Dr. Wim van Harten, lid van de raad van bestuur van het Nederlands Kanker
Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en parttime hoogleraar ‘Quality
Management of Health Care Technology’ aan de Universiteit Twente, zal zijn visie over
de samenwerking tussen de academische wereld en praktijk toelichten tijdens een
plenaire presentatie. Ook is er een discussiesessie waarin we graag met u en met de
deelnemers van ORAHS 2012 van mening wisselen over de toepasbaarheid van
Operations Research in de praktijk, bent u vrij om een of meerdere van de (overige)
sessies van ORAHS 2012 te volgen, en is tijdens de pauzes, lunch en borrel
voldoende gelegenheid om te netwerken met zowel collega’s uit zorginstellingen als
wetenschappers. Kortom, een zeer gevarieerd programma!
Bij deze nodigen we u uit om aan dit symposium deel te nemen. Registreren kan tot 1
juli op de website www.utwente.nl/orahs2012, via de link registratie symposium.
Deelname aan het symposium kost €175,- per persoon.
We verwelkomen u graag in Enschede!
Met vriendelijke groet, namens CHOIR,
Erwin Hans & Ingrid Vliegen

e-mail: orahs2012@utwente.nl
website: http://www.utwente.nl/orahs2012

