3M neemt Matrix over van Partezis
DIEGEM , 21 september 2012 – 3M heeft vandaag aangekondigd dat het de benchmarkactiviteiten,
gekend onder de naam “Matrix” heeft overgenomen van Partezis CVBA. De voorwaarden van de
transactie werden niet bekend gemaakt.
Matrix is de grondlegger van benchmarking rond de financiering van de Belgische ziekenhuizen en
heeft de voorbije 15 jaar als leverancier van benchmarkrapporten een stevige reputatie opgebouwd.
De domeinen waarover gerapporteerd werd zijn de Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG), apotheek
en referentiebedragen. De groep behelst een dertigtal ziekenhuizen.
“Met deze overname verstevigen wij onze positie in de Belgische markt en wordt de
benchmarkgroep groter hetgeen een voordeel is voor onze klanten.” zegt Yves Delcourte, Sales en
Marketing Manager, 3M Health Information Systems. “Door de bundeling van de kennis en
ervaringen zullen wij aan onze klanten nieuwe inzichten kunnen bieden en in het algemeen de
benchmarkrapporten verrijken.”
Het 3MTM Benchmark Report maakt deel uit van 3M Health Information System’s portfolio waarbij
ziekenhuisgegevens uitgebreid geanalyseerd en vergeleken worden. Hiermee wordt antwoord
gegeven op de groeiende vraag naar inzicht en transparantie in de steeds complexer wordende
ziekenhuisgegevens. 3M is een internationale leider in codeertoepassingen en
patiëntenclassificatiesystemen met wereldwijd meer dan 5000 ziekenhuizen die 3M oplossingen
gebruiken om patiënten te coderen en te groeperen voor beleidsondersteuning,
kwaliteitsdoeleinden en financiering.
Over Partezis
Partezis CVBA werd binnen de Partezis-groep opgericht als commerciële entiteit naast de
ledenvereniging Partezis vzw, vanuit de overtuiging dat het concept van een ledenvereniging niet
meer te rijmen viel met de marktevolutie en economische realiteit binnen de zorgsector. Vanuit
Partezis CVBA werd vervolgens op zoek gegaan naar een duurzaam toekomsttraject voor de 3
verschillende activiteiten binnen de Partezis-groep. Eind 2011 werd bekendgemaakt dat de ITactiviteiten voor ziekenhuizen zouden worden ondergebracht in Partezis BVBA, vandaag member
van xperthis NV. Voor de producten en diensten naar de ouderen-, gehandicapten- en
kindzorgsector werd begin 2012 een vergelijkbaar duurzaam initiatief gevonden in een overname
van deze activiteiten door CMS Software. Met de overname van het Matrix-project door 3M tot slot
is Partezis CVBA ervan overtuigd ook een duurzame oplossing gevonden te hebben om de toekomst
van zijn benchmarkingactiviteiten veilig te stellen.

Over 3M
3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en zet deze om naar duizenden ingenieuze producten.
Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een oneindige stroom krachtige
technologieën die het leven beter maken. 3M is het innovatieve bedrijf dat nooit stopt met
uitvinden. Met een omzet van $30 miljard heeft 3M wereldwijd 84.000 mensen in dienst en
productielocaties in meer dan 65 landen. Voor meer informatie, kijk op www.3M.be,
www.Facebook.com/3Mbelgium of kijk naar @3MNews op Twitter.
3M, Scotch, Post-it, Scotchgard, Vikuiti, Nexcare, Scotchprint, Filtrete, Command en Scotch-Brite zijn
handelsmerken van 3M Company.
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