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Gezond inkopen 

Als opvolger van het succesvolle Sportief inkopen verscheen in februari 2018 het boek Gezond 

inkopen, wederom geschreven door Koen de Wijs en Royan van Velse. Het boek is bestemd voor hen 

die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en te maken hebben met inkopen. Niet alleen aspecten als 

inkoop en financiën worden erin behandeld, maar ook thema’s met betrekking tot risicobeheersing, 

kwaliteit, veiligheid en juridische zaken komen aan bod. Inkoop in de zorg is volop in beweging en de 

best value principes van Kashiwagi alsmede de value based healthcare doctrine van Porter doen 

steeds meer hun intrede. De verwerking van persoonsgegevens, de inkoop van geneesmiddelen, 

ziekenhuisverplaatste zorg, innovatie: dit alles heeft zijn plek gekregen in dit boek. 

Op 29 maart mochten Koen en Royan een exemplaar van het boek uitreiken aan Bruno Bruins, 

minister voor Medische Zorg en Sport. Dit vormde meteen de gelegenheid om met de minister van 

gedachten te wisselen over de steeds belangrijker wordende rol van inkoop in de zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond inkopen is verkrijgbaar via Ecritures (zonder verzendkosten) en via de online boekhandels 

voor het bedrag van € 24,95. 

 

Artikelen 

Sinds 2017 publiceert Royan van Velse ook reisverhalen op de websites van Tussenstop.com en 

Hotelsautoroute.fr. Hiernaast verschijnen er nog regelmatig reisartikelen in het blad Côte & Provence 

en op de sites van AndersReizen, Wereldwijzer en Verkeersbureaus. De laatste reizen waren naar 

Fins Lapland, Letland en Canada. In totaal betreft dit nu 152 artikelen.  



Ook thema’s als inkoop, logistiek, financiën en juridische zaken kregen het afgelopen jaar volop de 

aandacht in de verschillende publicaties. Dit alles is terug te lezen op de Ecritures website. 

             Groenland 

 

Claude François 

In maart 2018 verscheen de biografie Claude François, Frankrijks superster, het eerste (en enige) 

Nederlandstalige boek over de Franse zanger Claude François. Deze zanger, de auteur van de 

planetaire hit ‘My way’, verongelukte in maart 1978 in Parijs. 67 miljoen verkochte albums verder is 

hij nog steeds niet weg te denken uit de Franse muziekscene. 

Claude François, Frankrijks superster is verkrijgbaar via Ecritures (zonder verzendkosten) en via de 

online boekhandels voor het bedrag van € 15. 

 

 

 

 

 



Reisfotografie 

Reisfotografie neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op Columbusmagazine.nl staan inmiddels 

al 1.000 reisfoto’s van Royan uit 44 verschillende landen. Ze zijn eenvoudig te bereiken via de galerij 

op www.ecritures.nu. Iedere week worden er nieuwe foto’s toegevoegd. 

  Fins Lapland 

 

Aankomende boeken 

Het eerstvolgende boek met als werktitel Maxime de eerste zal waarschijnlijk in 2019 verschijnen. 

Het is een roman, en een vervolg op het eerder verschenen Koningszwaard.  

 

Veel leesplezier, of het nu online is of in één van de boeken! 

Royan van Velse 

 

 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en met een lage frequentie. Indien u het niet op prijs stelt om deze te ontvangen, kunt u dit 

kenbaar maken via info@ecritures.nu. Wij zullen uw email adres dan uit ons bestand verwijderen. Indien u zich juist wel wilt abonneren op 

de nieuwsbrief, kunt u dat via hetzelfde adres aangeven. 

http://www.ecritures.nu/
mailto:info@ecritures.nu

