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''We cannot solve
our problems
with the same
thinking we used
when we created
them''
Albert Einstein
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VOORWOORD
Beste deelnemer van het AEP 2021,
Allereerst wil ik je namens het gehele bestuur hartelijk
welkom heten bij het huidige Avicenna Excellence Program!
Uit de grote hoeveelheid hoogwaardige aanmeldingen ben jij
geselecteerd als één van de excellente deelnemers. Jij hebt
ons overtuigd van je gedrevenheid, motivatie en interesse in
de gezondheidszorg en innovatie. Wij geloven erin dat jij in
teamverband een creatieve oplossing kunt bedenken voor een
van de vele belangrijke knelpunten in de huidige Nederlandse
gezondheidszorg.
In 2015 constateerden Amir-Hosseen Sadeghi (toen arts in
opleiding) en Milad Tannazi (student Farmacie) uit eigen
ervaring dat de samenwerking tussen verschillende faculteiten
niet vloeiend verliep. Ook zagen zij een gebrek aan
interprofessionele, industriële en innovatieve aspecten van de
zorg. Aangezien samenwerking in de zorg essentieel is voor
optimale patiëntenzorg, zorgde dit voor genoeg motivatie om
met een nieuw concept te komen: het Avicenna Excellence
Program.
Professionals uit verschillende velden van de zorgsector,
industrie, overheid en academie kunnen er samen voor zorgen
dat de patiënt centraal staat en de best beschikbare zorg
krijgt. Helaas gebeurt deze samenwerking nog te weinig en
zijn nog niet alle velden binnen de zorg zich bewust van de
voordelen van een interdisciplinaire aanpak. Om banden te
creëren tussen de verschillende werkvelden moeten
professionals en masterstudenten al vroeg in aanraking komen
met interdisciplinaire samenwerking. Het Avicenna Excellence
Program, gericht op interdisciplinair samenwerking en
innovatie in de gezondheidszorg, hoopt daar een belangrijke
bijdrage aan te kunnen leveren.
Het programma dankt zijn naam aan één van de belangrijkste
multidisciplinair denkers en schrijvers van de vroege
middeleeuwen, genaamd Avicenna (980 – 1037). Avicenna
staat vooral bekend om zijn werk op het gebied van de
geneeskunde, maar de multidisciplinaire aard van Avicenna
maakt hem het perfecte boegbeeld en inspiratiebron voor het
Avicenna Excellence Program.
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VOORWOORD
In dit programmaboekje is een overzicht van het
programma en achtergrondinformatie over alle
thema-avonden en de sprekers terug te vinden. Het
programma start met een lezing over inzicht in de
zorg, om ervoor te zorgen dat iedereen met
dezelfde basis over ons zorgsysteem zal starten. De
zes thema’s die vervolgens aan bod zullen komen
zijn: Beschikbaarheid, Preventie, Communicatie,
Technologie, Duurzaamheid en Bekostiging. Deze
thema’s zullen tevens de basis vormen waarvoor
innovatieve oplossingen bedacht gaan worden.
Tijdens de introductiedag zullen deze thema’s dan
ook verdeeld worden over de groepjes.

MARJOLEIN
TEN DAM
VOORZITTER

MARISSA
TAETS
SECRETARIS

Voor elk thema zullen minimaal twee enthousiaste
sprekers een lezing geven, die niet alleen hun eigen
visie en ervaring met jullie delen, maar ook met jou
willen discussiëren over je eigen innovatieve ideeën.
tussen de thema's door worden er masterclasses
gegeven en een paneldiscussie gehouden waarin
essentiële ondernemingsvaardigheden worden
bijgebracht. Daarnaast komen aan het einde van het
programma twee vooraanstaande en inspirerende
keynote sprekers. Ten tijde van het eindevent ben je
helemaal klaargestoomd om met jouw team jullie
innovatie te presenteren en te strijden om de titel
‘Avicenna Best Healthcare Innovation 2021’, of
‘Avicenna Best Pitch of 2021’.
Wij hopen door creatieve en excellente studenten
bij elkaar te brengen, een professionele sfeer te
creëren waarbinnen studenten met elkaar
samenwerken, van elkaar en de sprekers leren, en
innoveren binnen verschillende zorggerelateerde
thema’s om zo de kwaliteit van de zorg naar een
hoger niveau te tillen. We gaan graag de uitdaging
met jullie aan!

JANNEKE
TOORIANS
PENNINGMEESTER

SAMIRA
CHAIM
EXTERNE RELATIES

MAURITS
VRIESENDORP
ACQUISITIE

Met vriendelijke groet,
Bestuur AEP 2021
EVELINE
VAN KOTEN
PROMOTIE
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COACHES
Deze zes coaches zullen jullie begeleiden tijdens
het programma. Zij zullen jullie helpen met het
uitwerken van jullie innovatie. De coaches die dit
jaar meedoen zijn:

MARC KALF
Innovatie manager
Health Valley

SANNE MOL
AEP Alumni &
Programma-manager
bij TOPFEM

KOEN VAN
DEN HURK
Innovatie manager
Health Valley

MILAD
TANNAZI
Mede-oprichter AEP &
Venture Developer bij
NLC

KLAAS JAN
BOLT

SJOERD
EMONTS

Business Developer
Uzelf en Creative
Director Sandman
Studio

Adviseur BeBright &
Co-auteur 'Zorg
Enablers'
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PROGRAMMA 2021
Het programma begint met een introductiedag op
13 februari. Op deze dag zullen jullie een
introductie krijgen over het programma en in
teams worden verdeeld. Het programma is
opgebouwd uit drie verschillende fases: de
probleemstelling, de oplossing en de
implementatie. Gedurende deze drie phases
zullen er lezingen, masterclasses en
paneldiscussies worden georganiseerd die jullie
zullen begeleiden om samen met je groepje een
innovatie uit te werken. Het programma zal jullie
informeren over de gezondheidszorg en inspiren
om te innoveren. Tijdens het eind-event zal ieder
groepje zijn innovatie pitchen. Het winnende
groepje krijgt de mogelijkheid om hun innovatie
uit te werken met behulp van onze partner Gupta.
Naast het eindevent zal er een partnerborrel
plaatsvinden waarbij jullie de mogelijkheid
krijgen om met hen te netwerken.
Op de volgende pagina zien jullie de planning
voor de komende 15 weken, de locaties zullen
later worden aangekondigd ivm het corona virus.
Masterclasses zijn in het blauw aangegeven.
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PROGRAMMA 2021
13

FEBRUARI

INTRODUCTIEWEEKEND

INZICHT IN DE ZORG

22

MAART

15

PROBLEEM DEFINITIE
(HOLLAND STARTUP)

BESCHIKBAARHEID
VAN DE ZORG

PREVENTIE

1

8

PITCH PROBLEEMDEFINITIE
+ WORKSHOP

15

COMMUNICATIE IN
DE ZORG

22

TECHNOLOGIE
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PROGRAMMA 2021
VALUE BASED HEALTHCARE
(AMGEN)

APRIL

6

DUURZAAMHEID IN
DE ZORG

12

PITCH OPLOSSING +
PANELDISCUSSIE
BEKOSTIGING VAN
DE ZORG

BUSINESS PLAN (ABN AMRO)

10

29

3

MEI

IMPLEMENTATIE IN DE ZORG

INNOVATIES IN DERDE
WERELDLANDEN

26

17

PITCH LIKE A PRO
(HOLLAND STARTUP)

KEYNOTE AVOND

JUNI

31

11

EINDEVENT &
PARTNERBORREL

19

THEMA-AVOND 1

INZICHT
IN DE ZORG
15.02.21

Het programma start met een college ‘Inzicht in de zorg’,
waarin kennis wordt opgedaan over de gezondheidszorg
op micro- en macroniveau. Hierbij wordt een belangrijke
theoretische basis gelegd, zodat je de noodzakelijke
kennis bezit om het programma te volgen.
Prof. Anthonius de Boer zal een van de twee sprekers zijn
tijdens de eerste bijeenkomst van het programma. Hij zal
ingaan op de inrichting van de zorg en in welke gevallen
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
optreedt. Prof. de Boer zijn praatje zal opgevolgd worden
door Dr. Machteld Huber.
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THEMA-AVOND 1

INZICHT
IN DE ZORG

ANTONIUS
DE BOER
Voorzitter van het
College ter
Beoordeling van
Geneesmiddelen

Prof. Anthonius de Boer heeft van 1974 tot 1982 medicijnen
gestudeerd en heeft vervolgens gedurende drie jaar als assistent
interne geneeskunde gewerkt. In 1987 startte hij met
promotieonderzoek binnen de klinische farmacologie. Na zijn
promotie werd hij benoemd tot universitair docent klinische
epidemiologie gevolgd door benoeming tot universitair
hoofddocent farmacotherapie. Ook werd hij geregistreerd als
epidemioloog en later als klinisch farmacoloog. In 2001 werd hij
benoemd tot hoogleraar farmacotherapie en directeur van de
School of Pharmacy. Van 2007 tot september 2015 was hij hoofd
van de afdeling farmaceutische wetenschappen van de
Universiteit Utrecht. Vanaf 1 augustus 2017 is hij tevens voorzitter
van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In lijn met
zijn achtergrond heeft Prof. de Boer veel interesse in de
effectiviteit van geneesmiddelen en klinisch
geneesmiddelonderzoek. Met veel plezier combineert hij
onderwijs- met onderzoeksactiviteiten binnen de afdeling
farmaceutische wetenschappen.

Machteld is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met
ziekte als jonge huisarts, ontdekte zij hoe zij haar herstel actief en
positief kon beïnvloeden. Zij besloot zich vanaf dat moment, via
onderzoek, te richten op verbreding van de zorg met ook
‘gezondheidsbevordering’. Ze ontwikkelde een nieuw, dynamisch
concept van gezondheid, waarin veerkracht en eigen regie
centraal staan. Dat concept werkte zij verder uit tot het brede
begrip ‘Positieve Gezondheid’, waar zij in 2014 op promoveerde.
Hierna richtte zij het Institute for Positive Health op, dat
ondersteunt met het implementeren van Positieve Gezondheid in
de praktijk. De uitkomsten van haar onderzoek doen een appèl
aan artsen om breder te gaan denken dan vanuit het biomedische
model van de mens. Wat houdt dat in en hoe kan je daar in de
praktijk mee omgaan, enerzijds bij zieke mensen, maar ook bij
gezonde mensen om ze breed inzetbaar te houden? En wat kan
het voor jezelf betekenen? Daar gaat Machteld uitgebreid op in.

MACHTELD
HUBER
Arts-onderzoeker en
oprichter Institute for
Positive Health

THEMA-AVOND 2
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BESCHIKBAARHEID
VAN DE ZORG
01.03.21

Het was een aantal jaar geleden in het nieuws: een tekort
aan de anticonceptiepil in Nederland, waardoor het voor
1,2 miljoen Nederlandse vrouwen veel moeilijker werd om
eraan te komen. Apotheken waren genoodzaakt om
kleinere hoeveelheden van de pil af te leveren, de pil uit
andere landen te importeren of patiënten over te laten
stappen naar een ander merk. Op een bepaald moment
werden zelfs op Marktplaats anticonceptiepillen
aangeboden. De oorzaak van het tekort ontstond toen
grote partijen van de pil werden afgekeurd bij een
belangrijke leverancier. Echter gaat het probleem van de
beschikbaarheid van de zorg verder dan alleen de
anticonceptiepil. We zagen dit probleem ook aan het
begin van de COVID-19 pandemie; er was te weinig
testcapaciteit wat voor veel problemen tijdens onze
eerste reactie tegen het virus heeft gezorgd.
Op dit moment gaat het beter wat betreft testcapaciteit,
toch zijn nog steeds zo’n 1500 geneesmiddelen (tijdelijk)
niet beschikbaar in Nederland. Door verschillende
partijen worden de lage prijzen van geneesmiddelen in
Nederland genoemd als dieperliggende oorzaak van deze
tekorten. Door geneesmiddelenprijzen te blijven drukken
en door het inkoopbeleid van zorgverzekeraars,
groothandels en apotheken kunnen fabrikanten niet het
risico lopen met een onverkochte voorraad te blijven
zitten. Als er dan iets misgaat in het productieproces, is
de voorraad snel op. Het tekort aan geneesmiddelen in
Nederland laat de actualiteit, impact maar ook
complexiteit van beschikbaarheid van zorg goed zien.
Beschikbaarheid van zorg gaat echter veel verder dan
enkel geneesmiddelentekorten en is wereldwijd een groot
probleem. Het thema-team ‘Beschikbaarheid van zorg’
gaat aan de slag om een innovatie op te zetten voor een
(actueel) probleem binnen dit thema dat internationaal
uitvoerbaar is.
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BESCHIKBAARHEID
VAN DE ZORG

INGMAR
DE GOOIJER

In 2000 is Ingmar de Gooijer na zijn studie Bestuurskunde
aan de Erasmus Universiteit aan de slag gegaan bij het
internationale adviesbureau Burson-Marsteller in Den Haag.
Voor deze organisatie heeft hij ook een aantal jaar in Tokyo
en Singapore gewerkt voordat hij in 2010 de overstap maakte
naar Brussel. Daar heeft Ingmar de belangen behartigd van
de medisch technologische industrie als directeur bij
MedTech Europe. In 2015 keerde Ingmar terug naar
Amsterdam om daar te werken als onafhankelijk adviseur
voor o.a. myTomorrows. In 2017 ging hij fulltime aan de slag
bij myTomorrows waar hij zich richt op het verbeteren van
het huidige systeem van medicijnontwikkeling, toelating en
vergoeding in Europa, Azië en de VS.”

Director Public Policy
and Reimbursement
MyTomorrows

Gerard Schouw is sinds 2015 directeur van de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen Nefarma). Daarnaast is
hij lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. Gerard was
twaalf jaar parlementariër, zeven jaar in de Eerste Kamer en de
laatste vijf jaar in de Tweede. Voordat hij in Den Haag als
volksvertegenwoordiger aan de slag ging, was hij onder meer
voorzitter van de raad van bestuur van Nicis Institute, van 2007
tot 2010. Daarvoor was hij wethouder in Dordrecht. Dat werd hij
tijdens zijn promotieonderzoek naar ‘bestuursstijlen van
wethouders’. Schouw heeft onder meer gestudeerd aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam.

GERARD
SCHOUW
Directeur van
Vereniging Innovatieve
Geneesmiddelen

THEMA-AVOND 3

PREVENTIE
IN DE ZORG
08.03.21

Suikerziekte? Vaatproblemen? Te hoog cholesterol? Tot
voor kort verliet een patiënt de spreekkamer dan meestal
met een recept voor medicijnen. Langzaamaan dringt het
echter tot de medische wereld door dat dit niet de enige
en beste manier is om bepaalde (welvaarts) ziekten te
behandelen en wordt veel vaker een gezonde leefstijl
‘voorgeschreven’. Er is genoeg bewijs uit onderzoek en
de praktijk dat bijvoorbeeld een verandering in dieet
bepaalde typen diabetes daadwerkelijk kan genezen.
Daarnaast is een gezonde leefstijl van belang in het
voorkomen van ziekten. Om de kosten van
gezondheidszorg terug te dringen, zal preventie een
steeds grotere rol gaan spelen, denk bijvoorbeeld aan de
rol van het COVID vaccin, maar ook andere vaccinaties.
“Voorkomen is beter dan genezen” is het nieuwe
uitgangspunt. Leefstijlaanpassingen zijn echter niet
makkelijk. Tijdens de thema-avond ‘Preventie’ wordt de
huidige kennis en uitdagingen rondom dit thema
besproken.

AVICENNA
EXCELLENCE
PROGRAM

2021

13

14

THEMA-AVOND 3

PREVENTIE
IN DE ZORG

DR. CLAUDIA
RIJCKEN
Oprichter Pharmi

Claudia heeft farmacie gestudeerd en een doctoraaltraject bij de
vakgroep farmaco- epidemiologie in Groningen afgerond. Na 7 jaar in
de openbare farmacie gewerkt te hebben, heeft ze een aantal jaren
(inter)nationale klinisch onderzoeksrollen bij Organon en Novartis
gewerkt. Daarna was ze directielid bij Novartis Nederland met de
verantwoordelijkheid Patient Access en sloot ze haar Novartis tijd in
2018 af als Regio Europa Digital Innovation and Performance
Director. Claudia heeft samen met een groep co-auteurs het boek
Pharmaceutical Care in Digital Revolution geschreven, dat begin
2019 wereldwijd uitgebracht werd door Elsevier. Sinds 2019 is ze
founder en directeur van de start-up Pharmi, dat op de High Tech
Campus in Eindhoven digitale farmaceutische zorgoplossingen
ontwikkelt. Claudia draagt daarnaast al meer dan 10 jaar actief bij
aan de FIP (World Pharmacy Association) en is docent Digital
Pharmaceutical Care aan de Universiteit Utrecht. Dr. Rijcken zal ons
op deze avond meenemen in de kansen die digitale farmaceutische
zorg bij preventie van geneesmiddel-gerelateerde problemen kan
bieden.

Karel Bos is huisarts, huisartsopleider en leefstijlarts te Amersfoort.
In 1978-1981 volgde hij de Academie voor Natuurgeneeskunde te
Hilversum en daarna was hij leefstijlcoach te Utrecht. Vanaf 1987
studeerde hij geneeskunde en specialiseerde zich tot huisarts, in
Utrecht. Inmiddels heeft dr. Bos 20 jaar ervaring met het toepassen
van voeding- en leefstijladviezen in zijn eigen huisartsenpraktijk.
Door de nadruk op preventie te leggen heeft hij meer voldoening
van zijn werk en is hij minder druk dan 20 jaar geleden, ondanks dat
zijn praktijk anderhalf keer zo groot is geworden. Sinds 3 jaar is hij
actief betrokken bij de vereniging Arts en Leefstijl en geeft hij
voordrachten voor o.a. studenten en huisartsen over preventie en de
“Blue Zone” Sardinië die hij bezocht heeft. Hij heeft in de loop der
jaren de grote waarde van gezonde voeding en leefstijl ervaren voor
zichzelf en in de huisartsenpraktijk. Zijn expertise zit onder andere
in bevorderen van duurzame gedragsverandering bij alle leefstijl
gerelateerde aandoeningen. Hij is een ervaren marathonloper en
doet sinds 15 jaar alle huisbezoeken op de fiets. Dr. Bos vertelt ons
op deze avond meer over de rol van preventie binnen de
gezondheidszorg.

KAREL BOS
Huisarts,
huisartsopleider en
leefstijlarts

THEMA-AVOND 4

COMMUNICATIE
IN DE ZORG
22.03.21

Communicatie speelt een steeds belangrijkere rol bij het
optimaliseren van de zorg en het reduceren van fouten.
Communicatie en daarbij aansluitende
communicatiemiddelen zijn van essentieel belang bij het
verlenen van goede zorg. Het gaat hierbij niet alleen om
de communicatie tussen artsen, specialisten en
apothekers maar zeker ook om de communicatie met
patiënten. Tegenwoordig komen er steeds meer
communicatienetwerken en apps die zich focussen op
het stellen van diagnoses, weesziekten en genetische
platformen. Daarnaast laat de COVID-19 pandemie ook
zien hoe belangrijk een goede communicatie is tussen
bijvoorbeeld zorgverleners en patiënten. Denk maar aan
de vele patiënten die niet meer zomaar bij de huisarts
langs mogen gaan, waardoor veel consulten
tegenwoordig telefonisch of digitaal verlopen. Dit
bemoeilijkt de communicatie, aangezien non-verbale
communicatie een belangrijke rol speelt. Tevens is
communicatie met analfabeten en lageropgeleiden soms
een uitdaging, wat zelfs nog moeilijker kan worden
wanneer dit niet fysiek gebeurt. Waar worden de meeste
fouten gemaakt met betrekking tot de communicatie
binnen de gezondheidszorg? Hoe zou optimale
communicatie binnen de zorg moeten verlopen en wat is
de huidige stand van zaken? Wat is het aandeel van
betere communicatie voor de algehele patiëntenzorg?
Dit zijn vraagstukken waarbij wordt stilgestaan bij het
thema ‘Communicatie binnen de zorg’.
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COMMUNICATIE
IN DE ZORG
Prof. Leonard Witkamp is een voormalige dermatoloog en directeur
van Ksyos, het eerste virtuele ziekenhuis in Nederland. Hij is in 2014
door de KNMG benoemd tot hoogleraar TeleMedicine bij de afdeling
Medische Informatica van het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam. Prof. Witkamp richtte in 2001 Ksyos op. Met zijn
ervaring als research fellow in marktonderzoek, als universitair
docent en onderzoeker, als praktiserend dermatoloog en als
directeur van Ksyos is Prof. Witkamp de ideale persoon om iets te
vertellen over het communicatieplatform van Ksyos en het belang
van goede communicatie binnen de zorg.

LEONARD
WITKAMP
Directeur Ksyos

Mohammed en Eline nemen ons op deze avond mee in de realiteit
van gezondheidsverschillen in Nederland, het belang van (digitale)
communicatie voor kwalitatieve en toegankelijke zorg voor
verschillende patiëntgroepen en hoe dit te realiseren is.
Mohammed Azzouz heeft na zijn opleiding Marketing aan de VU 12
jaar in de financiële dienstverlening gewerkt. Tegenwoordig is
Mohammed programmamanager eHealth4All en Begrijpelijke Zorg
voor Iedereen binnen Pharos. Daarnaast is hij ook lid van de Raad
van Toezicht van Social Enterprise NL. Deze organisatie verbindt
en versterkt sociaal ondernemers, en werkt aan een gunstiger
ecosysteem en een economie die werkt voor alle mensen; circulair,
inclusief en armoedevrij.

MOHAMMED
AZZOUZ
Pharos

Eline heeft een achtergrond in diëtetiek &
gezondheidswetenschappen. Na haar Master International Public
Health aan de VU heeft ze een aantal jaar voor Philips gewerkt,
waarbij ze betrokken is geweest bij de ontwikkeling en uitrol van
diverse digitale programma’s rondom gezondheidsbevordering en
gedragsverandering. Ruim twee jaar geleden besloot ze het roer
om te gooien en aan de slag te gaan als projectleider en adviseur
binnen het eHealth4All programma van Pharos. Ze houdt zich
bezig met de begrijpelijkheid, toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid van digitale informatie- en
communicatiemiddelen in de zorg.

ELINE
HEEMSKERK
Pharos

THEMA-AVOND 5

TECHNOLOGIE
IN DE ZORG
29.03.21

De maatschappij verandert continu en de
gezondheidszorg verandert mee. Zo blijven oudere
mensen langer thuis wonen en wordt er in
zorginstellingen steeds complexere zorg geleverd.
Technologie is een onmisbaar hulpmiddel bij dit soort
zorg-transities. Prachtige technische innovaties hebben
in de laatste jaren de mogelijkheden van de zorg enorm
uitgebreid. De toekomst van de zorg is dan ook voor een
groot deel afhankelijk van technologie. Om op een
kwalitatieve en duurzame wijze zorg-transities met
behulp van technische innovaties te bewerkstelligen,
moet er een goede samenwerking zijn tussen de
medische en de technische wereld. Dit gaat echter nog
niet zonder slag of stoot. Zo is het lastig voor technici,
als buitenstaanders van de medische wereld, om te
ontdekken waar de innovaties het hardst nodig zijn.
Andersom hebben de medici vaak weinig kennis van de
technische mogelijkheden en weten zij niet goed hoe zij
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan. Het is
dus van groot belang dat professionals uit beide sectoren
elkaar beter weten te vinden. Tijdens de COVID-19
pandemie, in een tijd waar fysieke zorg vrijwel uit den
boze was, hebben we dan ook gezien hoe belangrijk de
digitalisering van de zorg is. Deze lastige tijd voor de
zorg heeft dan ook als een katalysator gewerkt om
digitale zorg beter en meer beschikbaar te maken.
Tijdens de thema-avond ‘Technologie’ wordt ingegaan
op strategieën, mogelijkheden, beperkingen van
medisch-technische innovaties, en welke rol de COVID-19
pandemie hierin heeft gespeeld. Daarnaast gaat het
thema-team ‘Technologie’ met hun interdisciplinaire
kwaliteiten aan de slag om een betekenisvolle
technische zorginnovatie te ontwerpen.

AVICENNA
EXCELLENCE
PROGRAM

2021

17

18

THEMA-AVOND 5

TECHNOLOGIE
IN DE ZORG

HANS DE
JONG

Philips heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie
doorgemaakt. Van consumenten- elektronica is het bedrijf
overgestapt naar gezondheidszorg, verlichting en consumentenwelzijn. Ook de wijze van innovatie verandert mee; van het
leveren van producten naar het leveren van oplossingen. Philips
maakt gebruik van open innovatie door samenwerking met
kennispartners en co-creatie. Hans de Jong is met zijn
technische achtergrond in mechanical engineering via
verschillende managementfuncties doorgegroeid binnen Philips
en is nu president van Philips Nederland. Hans de Jong zal, net
als tijdens eerdere edities van het Avicenna programma, een
inspirerende presentatie geven over de rol van Philips in
technische innovatie binnen de gezondheidszorg.

President Philips
Nederland

Ronald Vollebregt studeerde Technische Bedrijfskunde aan de
Universiteit Twente. Tijdens zijn afstudeerstage in 2010 ontwikkelde
hij een model in het Gelre Ziekenhuis om door middel van OK
planning, de variatie in bezetting van de verpleegafdelingen te
verlagen. Vanaf 2011 werkte Ronald als consultant voor het AMC in
Amsterdam, waar hij procesoptimalisatieprojecten begeleid heeft,
capaciteitsberekeningen voor de alliantie met VUmc uitgevoerd
heeft en betrokken was bij een groot ziekenhuisbreed
besparingsprogramma. Vanaf 2015 is hij bij Medtronic als consultant
gaan werken. Hier is Ronald ook met het concept van Value Based
Healthcare in aanraking gekomen. Vanaf 2018 werkt Ronald bij
Amgen als Real World Data manager. In deze rol onderzoekt hij hoe
Amgen inzichten uit de klinische praktijk kan krijgen, zodat beter
voorspeld kan worden welke patiënten het meest profiteren van een
specifieke behandeling en afgerekend kan worden op
patiëntrelevante behandeluitkomsten.

RONALD
VOLLEBREGT
Real World Data
Manager bij Amgen

THEMA-AVOND 6

DUURZAAMHEID
IN DE ZORG
12.04.21

De gezondheidszorg kan een grote bijdrage leveren aan
de reductie van CO2 uitstoot. Momenteel heeft de
zorgsector een totale CO2 voetafdruk van ongeveer 7% in
Nederland. De 3 grootste factoren die daaraan bijdragen
zijn het energieverbruik van gebouwen, reisbewegingen
van zorgmedewerkers en patiënten en geneesmiddelen
(Gupta Strategists rapport ‘Een stuur voor de transitie
naar duurzame gezondheidszorg’). Inmiddels hebben
ruim 400 partijen zich aangesloten bij de Green Deal.
Met de Green Deal werken de brancheorganisaties, zorg
verenigingen en het VWS nauw samen en wordt in lijn
met het rijksbeleid gewerkt aan de volgende ambities:
49% CO2 reductie in 2030 circulaire bedrijfsvoering,
medicijnresten uit afvalwater en gezond makende
leefomgeving en milieu. Tijdens deze thema-avond wordt
er een overzicht van de huidige stand van zaken over
duurzaamheid binnen de gezondheidszorg geschetst.
Hierbij worden de hoofdthema's van de Green Deal
toegelicht, huidige beleidsplannen aangekaart en
uitgelegd hoe deze geïmplementeerd worden.
Vervolgens wordt er door Else de Ridder van MINT
zorgadvies een workshop Sustainability verzorgd.

AVICENNA
EXCELLENCE
PROGRAM
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DUURZAAMHEID
IN DE ZORG

CATHY
VAN BEEK
Eigenaar
Leading Sustainable
Health Care

Als verpleegkundige, bestuurskundige en veranderkundige werkt
Cathy meer dan 40 jaar in de zorg. Ze heeft 20 jaar ervaring als
bestuurder. In de Sint Maartenskliniek was ze bestuurder
patiëntenzorg en vanaf 2006 heeft ze als vicevoorzitter van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bijgedragen aan een nieuw
zorgstelsel. Ze werkte vervolgens 6 jaar lang als bestuurder
patiëntenzorg van het Radboudumc. Vanaf januari 2018 focust ze
als zelfstandig ondernemer van ‘Leading Sustainable Health
Care’ op duurzaamheid en complexe organisatieprocessen. Het
Ministerie van VWS heeft haar vanaf 2018 de parttime opdracht
verstrekt om als kwartiermaker duurzaamheid in de zorg de
geesten van de professionals en bestuurders in de zorg en de
bijbehorende branche/beroepsorganisaties rijp te maken voor
een echte (energie)transitie. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe
Green Deal duurzame zorg die in oktober 2018 door 132 partijen
met de Minister Medische Zaken en Sport is gesloten. Inmiddels
hebben meer dan 200 bedrijven en zorgorganisaties zich
aangesloten.

Else de Ridder is in 2018 afgestudeerd als Biomedical Engineer aan
de TU Delft. Tijdens haar afstudeeronderzoek combineerde ze
twee van haar passies: de gezondheidszorg en duurzaamheid.
Deze twee onderwerpen lijken op het eerste gezicht niet zoveel
met elkaar gemeen te hebben. Toch delen ze een belangrijke
kernwaarde: zorg dragen voor onze samenleving, of dat nu de
mens of natuur is. Na een succesvol onderzoek over duurzaamheid
in de OK, besloot ze haar eigen bedrijf, MINT zorgadvies, op te
richten. Duurzaamheid krijgt een steeds belangrijkere plek in de
zorg, maar vaak hebben zorginstellingen zelf niet de expertise en
tijd om duurzaamheid te implementeren in de praktijk. Else helpt
zorginstellingen met dit soort projecten, door van het begin tot
eind begeleiding te bieden bij een verduurzamingstraject. Ze
gebruikt haar passie en enthousiasme ook om zorgmedewerkers
kennis te laten maken met dit belangrijke onderwerp middels
inspirerende lezingen en workshops.

ELSE DE
RIDDER
MINT zorgadvies

THEMA-AVOND 7

BEKOSTIGING
VAN DE ZORG
29.04.21

Nederland kent de afgelopen 65 jaar een forse stijgende
lijn in de zorgkosten. Onderzoekers van het Centraal
Planbureau (CPB) voorspellen dat Nederland in 2040
tussen de 19 en 31 procent van het Bruto Binnenlands
Product zal uitgeven aan de gezondheidszorg.Dit is
verontrustend, want deze stijgende uitgaven kunnen de
solidariteit in de zorg (tussen jong en oud en arm en rijk)
onder druk zetten. Bij veel mensen heerst het idee dat de
stijgende zorgkosten enkel het gevolg zouden zijn van
vergrijzing, maar dit is niet het geval. In werkelijkheid
verklaart de vergrijzing minder dan een kwart van de
kostenstijging. Driekwart van de kostenstijging in de
zorg ontstaat door andere factoren, waaronder
overheidskosten en de zogenoemde productiviteitskloof
in de zorg. Dit laatste wil zeggen dat de zorglonen net zo
hard stijgen als de lonen in andere beroepssectoren,
maar dat de arbeidsproductiviteit achterblijft bij die
ontwikkeling. Daarnaast zijn er veel dure medicijnen op
de markt, bijvoorbeeld voor de behandeling kanker waar
de uitgaven met gemiddeld 6 procent per jaar stijgen.
Maar wanneer is een geneesmiddel te duur?Innovaties en
inzet van technologie zijn mogelijkheden om kosten te
besparen. Echter is dit alleen mogelijk als er wordt
gestuurd op kosteneffectieve interventies. Tijdens deze
thema avond zal worden besproken hoe de bekostiging
van de zorg in Nederland is geregeld, en hoe keuzes in de
bekostiging van (dure) geneesmiddelen worden gemaakt.
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BEKOSTIGING
VAN DE ZORG

WOUT
ADEMA
Directeur
Zorg
Zorgverzekeraars
Nederland

bij

Wout Adema is een groot deel van zijn leven werkzaam in de zorg.
Hij studeerde accountancy en informationmanagement op
Nijenrode, volgde daar en op de Simon School in Rochester (NY)
een MBA-opleiding en is ook opgeleid tot mediator. Hij begon zijn
loopbaan bij KPMG, Vervolgens werkte hij in ziekenhuis St. Jansdal
Harderwijk en St. Antonius Nieuwegein/Utrecht als respectievelijk
voorzitter en lid RvB. Ook heeft hij enige jaren gewerkt bij Achmea
als directeur zorginkoop. Op dit moment is hij werkzaam bij
Zorgverzekeraars Nederland als directeur zorg. Nederland heeft in
alle opzichten een podium- positie als het gaat om de
gezondheidszorg. Ons zorgstelsel is de afgelopen jaren zorgvuldig
opgebouwd; zowel qua regelgeving als bekostiging. Het is op
onderdelen ook best complex geworden. Wout Adema zal in zijn
bijdrage proberen duidelijk te maken hoe de bekostiging en
besturing van de zorg in Nederland zijn geregeld en tevens ingaan
op de kansen en bedreigingen die we in dit verband onder ogen
moeten zien. Ook zal hij kort ingaan op de (mogelijke) effecten van
de Corona crisis op de besturing en bekostiging van de zorg in
Nederland.

Matthijs Versteegh is sinds 2016 directeur van het institute for
Medical Technology Assessment (iMTA). Matthijs promoveerde in
de gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vervolgens werkte Matthijs van 2012 tot en met 2014 als
consultant bij internationaal adviesburo Ecorys. In die
hoedanigheid werkte hij voor de Europese Commissie en het
Zorginstituut Nederland en aan zorgverbeteringsprojecten voor de
Wereldbank en de WHO in Kazachstan, India en Moldavië. Hij deed
zijn eerste ervaring met vraagstukken op het raakvlak van
wetenschap en maatschappij op als stagiair in de Noord/Zuidlijn
Commissie Veerman over de aanleg van een metrolijn onder
Amsterdam. Matthijs is lid van de EuroQol Research Foundation.

MATTHIJS
VERSTEEGH
Directeur institute for
Medical Technology
Assessment
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IMPLEMENTATIE
IN DE ZORG
10.05.21

Zoals uitgelegd in het begin hebben wij er dit jaar voor
gekozen het programma op te delen in drie fases:
probleem, oplossing en implementatie. Tijdens de
implementatiefase zullen we ingaan op alle facetten die
nodig zijn om jullie innovatie een succes te maken. Met
behulp van een praatje van de directeur van de
Rabobank en de inzichten van een advocaat gericht op
medische startups, zullen jullie een idee scheppen over
het verdienmodel van jullie innovatie, hoe jullie het gaan
bekostigen en tegen welke problemen je allemaal aan
kunt lopen. Deze avond is bedoeld om kritisch te kijken
naar de haalbaarheid van jullie innovatie, maar ook om
te ervaren hoe lastig het is innovaties daadwerkelijk op
de markt te brengen. Wellicht is dit reden dat de zorg op
het gebied van innovatie vaak achterloopt op de rest van
de industrieën.
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IMPLEMENTATIE
IN DE ZORG

MICHEL VAN
SCHAIK
Directeur
Gezondheidszorg
Rabobank

Drs. Michel van Schaik, MScPH is directeur Gezondheidszorg bij
Rabobank. Hij is sinds 1997 verbonden aan de Rabobank.
Daarvoor is hij acht jaar werkzaam geweest in de
zorgverzekeringsmarkt (KLOZ en Nuts/OHRA). Naast diverse
vertegenwoordigingen op landelijk niveau was hij
verantwoordelijk voor de zorgcontractering van ziekenhuizen
en andere zorginstellingen in Amsterdam en Den Haag. Hij is
voorzitter van de Werkgroep Gezondheidszorg van de
Nederlandse Vereniging van Banken en lid van de Commissie
Gezondheidszorg van VNO-NCW. Van 2004 tot 2010 was hij lid
van de Raad van Toezicht van het Nederlands Huisartsen
Genootschap. Sinds 2011 is hij commissaris bij de
Ondernemende Huisarts te Eindhoven. Michel van Schaik is als
gastdocent in financieringsvraagstukken in de gezondheidszorg
al geruime tijd verbonden aan het Erasmus Centrum voor
Management Development in de zorg, de Universiteit van
Tilburg (TRANZO), en de Nyenrode Business universiteit.

Jasmin is een life sciences advocaat bij Axon Advocaten in
Amsterdam. Ze begeleidt graag startende ondernemingen bij
het op de markt brengen van hun innovatieve ideeën en
adviseert cliënten op het gebied van o.a. medische
hulpmiddelen, geneesmiddelen en levensmiddelen. Daarnaast
behartigt Jasmin de belangen van cliënten in contractuele
fasen. Naast een achtergrond in rechten heeft Jasmin ook
voedselveiligheid en Chinees gestudeerd.

JASMIN BUIJS
Life Science Advocaat
Axon
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INNOVATIES IN 3
WERELDLANDEN
17.05.21

Nog altijd beschikken veel mensen in
ontwikkelingslanden niet over de noodzakelijke
geneesmiddelen die in de westerse samenleving
gebruikelijk zijn. Hiervoor is een aantal oorzaken. Denk
aan de organisatie van de gezondheidszorg, de
vervoersmogelijkheden in het land, de opstelling en
medewerking van de overheden en natuurlijk het
algemene welvaartsniveau. Wereldwijd werken
geneesmiddelen bedrijven samen met overheden en
universiteiten aan verbetering van de gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij om
samenwerkingsprogramma’s rond verbetering van de
zorg, voldoende beschikbaarheid van geneesmiddelen,
de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen (waaronder
vaccins) en aandacht voor preventie. Daarnaast werken
ook artsen, onderzoekers en technici van over de hele
wereld samen om de zorg daar te verbeteren. Het is
namelijk belangrijk dat deze landen over de juiste
materialen beschikken en dat de patiënten volgens de
juiste richtlijnen behandeld worden. Tijdens deze themaavond staat de innovatie van de gezondheidszorg in
derde wereldlanden centraal. Gezien de enorme druk op
zorgstelsels over de hele wereld, is het erg belangrijk dat
de gezondheidszorg geïnnoveerd en verbeterd blijft
worden, ongeacht het land van oorsprong.
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INNOVATIES IN 3
WERELDLANDEN

MATHIJS
BOTMAN
Bestuurslid NSIS

e

Matthijs Botman studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam en deed zijn eerste internationale medische
ervaringen op tijdens stages in Peru en Malawi. Hij specialiseerde
zich als Global Health arts na de postdoctorale opleiding Global
Health en Tropische Geneeskunde. Hij werkte als hoofdarts in
Pokola, Republiek Congo en op de afdeling chirurgie van het
Haydom Lutheran Hospital in Tanzania. Terug in Nederland
startte hij zijn opleiding Algemene Chirurgie in 2011, maar koos
er toch voor om zijn chirurgische specialisatie in plastische,
reconstructieve en handchirurgie af te ronden. Zijn huidige
activiteiten op het gebied van mondiale gezondheid omvatten
onder meer het leiden van de campagne Into the World, om het
werk van mondiale gezondheidsartsen uit Nederland onder de
aandacht te brengen. Verder is hij bestuurslid van de
Nederlandse Vereniging voor Internationale Chirurgie (NSIS).
Matthijs is momenteel docent Globale Chirurgie in Amsterdam en
Leiden. Twee keer per jaar voert hij chirurgische trainingsmissies
uit in Tanzania met Doctors of the World gericht op
brandwondenzorg.

Na haar bachelor Biomedische Technologie in Groningen en haar
master Biomedical Engineering aan de TU Delft begon Roos in 2016
aan een PhD bij de afdeling Biomedical Engineering in Delft als
research fellow van het Delft Global Initiative. Haar
promotieonderzoek met de titel’ Towards increased global
availability of surgical equipment’ focuste op het gebruik en
ontwerpen van medische apparatuur voor ziekenhuizen in Afrika.
Een van de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek was de
noodzaak om voor effectief ontwerp goed de context van het
gebruik te onderzoeken en begrijpen. Roos woonde en werkte 5
maanden in Nairobi en reisde naar andere Afrikaanse landen om
de context ook daar te onderzoeken. In 2002 begon ze samen met
Julie Fleischer een eigen bedrijf CASE.health, waarbij ze als
consultant betrokken zijn bij verscheidene projecten vanuit
universiteiten en NGO's. Hier worden medische apparatuur voor
lage en middeninkomens landen ontworpen. Daarnaast werkt ze
sinds 1 november 2020 als adviseur Life, Science & Health bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarbij ze onderzoekers
en bedrijven adviseert over het verkrijgen van internationale
onderzoek beurzen en hoe de stap naar het buitenland te maken.

ROOS
OOSTING
Oprichter Case Health
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MASTERCLASSES
PROBLEEM DEFINITIE
Tijdens deze avond zal Milad (oprichter en coach van
AEP) de avond starten met een praatje over wat
probleemdefinitie inhoudt en waarom dit zo belangrijk
is voor het bedenken van een innovatie. Vervolgens zal
Holland Startup een workshop ‘probleem definitie’
verzorgen waar jullie goed gebruik van kunnen maken
tijdens de probleemfase van het programma.

22.02.21

CASE STUDY
Gupta Strategists is een onafhankelijk adviesbureau voor
organisaties in de zorgsector in binnen- en buitenland. Uit
complexe vraagstukken destilleren ze praktische
oplossingen of innovatieve ideeën. Al sinds 2005 zijn ze
sterk gegroeid en lossen ze problemen op over de gehele
breedte van de zorg: van ziekenhuis tot verzekeraar, van
fusie tot budgettering, van verandermanagement tot
nieuwe strategieën en van marktanalyse tot de
implementatie van een nieuwe strategie. Tijdens de
workshop zullen twee consultants van Gupta je in groepjes
een probleem voorschotelen en handvaten geven om deze
op te lossen. Samen met je groepje zal jij jouw oplossing
pitchen en de winnaar zal een prijs krijgen.
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MASTERCLASSES
VALUE BASED HEALTHCARE
Amgen is een internationaal biotechnologisch bedrijf dat
een actieve bijdrage levert aan betere zorg. Sinds 1980
ontwikkelen wetenschappers van Amgen innovatieve
behandelingen voor patiënten met ernstige ziekten.
Amgen heeft een uitstekende wereldwijde reputatie
opgebouwd op het gebied van biologicals,
geneesmiddelen die worden gemaakt met behulp van
biotechnologie. Tijdens de workshop bij Amgen, waar we
ook een uitgebreide introductie krijgen van het bedrijf,
wordt er aandacht besteed aan ‘Value Based Healthcare’:
uitkomst-gerichte zorg om zo de effectiviteit,
beschikbaarheid en betaalbaarheid ervan te
optimaliseren.

06.04.21

BUSINESS PLAN
Tijdens de Workshop "Business Plan" zullen wij
ingaan op een aantal belangrijke aspecten die
bepalen of een zorginnovatie valt of staat. Zo wordt
het belang van het betrekken van stakeholders
besproken en kijken we vanuit het oogpunt van een
financierder naar innovatie in de zorg. Aansluitend
gaan wij onder begeleiding van de sector
specialisten van de ABN AMRO bezig met het
opstellen van een business plan voor jouw innovatie.

03.05.21

PITCH LIKE A PRO
Deze avond zal in het teken staan van het goed
leren pitchen van je innovatie. Op deze manier
worden de deelnemers optimaal voorbereid op het
presenteren van hun innovatie bij het eindevent.

26.05.21

PANELDISCUSSIE
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VAN IDEE NAAR
WERKELIJKHEID
19.04.21

In het programma van 2021 is er een extra avond aan het programma
toegevoegd waar een paneldiscussie plaats zal vinden met als onderwerp:
Startups: van idee naar werkelijkheid. Gedurende deze avond zullen 3
panelisten een korte lezing geven over hun achtergrond, welke gevolgd
door een paneldiscussie onder leiding van Milad Tannazi. Tijdens deze
paneldiscussie zullen de verschillende visies van deze panelisten op
prangende vraagstukken belicht worden. Het is de bedoeling dat jullie als
publiek de vraagstellingen van tevoren naar ons opsturen, welke dan
tijdens de avond behandeld zullen worden. Indien mogelijk zal deze avond
wordenafgesloten met een netwerkborrel.

MILAD TANNAZI
Tijdens zijn studie Farmacie heeft hij meerdere initiatieven
gestart en uitgevoerd. Het Avicenna programma is daar een
goed voorbeeld van. Als medeoprichter heft hij samen met
andere bestuursleden de eerste editie opgezet in 2015.
Sindsdien is Milad afgestudeerd als basisapotheker (niet
praktiserend) en werkt als Venture Developer bij NLC.
Daarin is hij verantwoordelijk voor het bouwen van
bedrijven op basis van biotechnologische uitvindingen. Hij
houdt zich daarom dagelijks bezig met het beoordelen en
waarderen van uitvindingen op basis van aspecten zoals o.a
de technologie achter uitvindingen, Intellectueel Eigendom
(IE), markttrends en competitie.

ROBIN TOORNEMAN (PANELIST)
Robin Toorneman is mede-oprichter en COO van MedScaler in
Rotterdam. MedScaler is een jong, vernieuwend bedrijf dat
startups en scaleups helpt bij het implementeren en
internationaal opschalen van innovatieve MedTech & eHealth
oplossingen. Vanuit die positie kent Robin de Nederlandse
zorgsector als geen ander. Hij studeerde Drug Discovery (VU) &
Health Economics, Policy and Law (EUR) en is gepassioneerd
over het snijvlak van innovatie, zorg en farma.
In 2015-2016 nam Robin deel aan de 1e
editie van Avicenna en sindsdien is hij
AVICENNA
lid van de RvA. Naast zijn baan bij
MedScaler is hij actief bij de
EXCELLENCE
Sustainable Healthcare Challenge (RvT)
PROGRAM
en acteert hij als eHealth coach bij
venture builder Holland Startup.

2021

PANELDISCUSSIE

VAN IDEE NAAR
WERKELIJKHEID
CHRIS HORDIJK (PANELIST)
Chris Hordijk is oprichter van MedicalVR. Het doel van
startup MedicalVR is om artsen betere patiënt zorg te
laten bieden door het toepassen van innovatieve
technieken als Virtual Reality en Artificial Intelligence
(AI). Door MedicalVR’s PulmoVR software kunnen artsen
long-sparende operaties uitvoeren die heel bevorderlijk
zijn voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Door het
VR component kunnen artsen door het lichaam van de
patiënt heen vliegen en zo een optimaal preoperatief
plan maken en bedenken. PulmoVR is ontwikkeld in
samenwerking met het Erasmus MC. Chris kan alles
vertellen over de complexiteit, tegenslagen, voordelen,
plezier en energie die je krijgt uit het ontwikkelen van
een medtech innovatie. Chris heeft voor de oprichting
van MedicalVR zes jaar bij Unilever gewerkt in
verschillende marketing- en salesfuncties.

AMIR-HOSSEEN SADEGHI (PANELIST)
Amir Sadeghi is arts en tevens mede-oprichter van het
Avicenna Excellence Program. Amir studeerde Farmacie
en Geneeskunde (Selective Utrecht Medical Master) aan
de Universiteit Utrecht en specialiseert zich in de
cardio-thoracale chirurgie aan het Erasmus Medisch
Centrum. In het kader van zijn promotie houdt Amir
zich bezig met het ontwikkelen en toepassen van virtual
reality applicaties ter ondersteuning van
operatieplanning voor complexe hart- en longoperaties.
Samen met Chris Hordijk (CEO MedicalVR) en dr. Edris
Mahtab (cardio-thoracaal chirurg) is Amir een van de
uitvinders en ontwikkelaars van PulmoVR, een VR
applicatie waarmee longoperaties gepland kunnen
worden. Hiernaast is Amir actief op het gebied van
onderwijs, med-tech innovatie en doet hij basaal
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
hartfalen en tissue engineering.
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KEYNOTE
31.05.21

Tijdens deze avond zullen alle behandelde thema’s geïntegreerd
worden tot de kern van Avicenna en zullen de twee inspirerende
gastsprekers, die ons programma al langer kennen, hun visie op
(innovatie in de) gezondheidszorg met ons delen.

PHILIP IDENBURG
Oprichter en managing partner
van BeBright

AVICENNA
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PROGRAM

2021

Philip Idenburg heeft Bestuurskunde en
Internationale Politiek gestudeerd en zijn
MBA behaald aan de Erasmus Universiteit.
Hij werkte bij verschillende grote
bedrijven, bracht een eigen luisterboek uit
en publiceert regelmatig in management
magazines. Dhr. Idenburg is oprichter van
BeBright en adviseert zijn opdrachtgevers
op het gebied van (marketing) strategie en
innovatievraagstukken. BeBright richt zich
op het versterken van innovatiekracht en
het inrichten van innovatieprocessen.
Idenburg is een bekend keynote spreker
over innovatie in de zorg en samen met
vertegenwoordigers uit de sector bracht
hij de toekomst van de gezondheidszorg
in kaart in ‘Diagnose 2025’. Dhr. Idenburg
is eens scenario-planner en
toekomstverkenner die in vele publicaties
inmiddels heeft bewezen niet alleen een
uitgebreide kennis te hebben van de
actuele trends en ontwikkelingen maar
tevens een heldere visie op de toekomst.
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KEYNOTE
Dr. Erik Gerritsen, inmiddels topambtenaar,
heeft politicologie en
informatiemanagement gestudeerd.
Daarnaast promoveerde hij in de
bestuurswetenschappen. Dr. Gerritsen was
van 1986 tot 1996 achtereenvolgens
werkzaam als beleidsmedewerker FEZ, hoofd
financiën en control en plaatsvervangend
directeur financieel-economische zaken voor
het ministerie van financiën, waarna hij
plaatsvervangend secretaris-generaal werd
van dat ministerie tot 2000. Tot 2007 was hij
werkzaam als gemeentesecretaris en tot
2009 als kennisambassadeur van gemeente
Amsterdam. Van 2009 tot 2014 was dr.
Gerritsenwerkzaam als bestuursvoorzitter
van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam en van 2014 tot 2015 als
bestuursvoorzitter van Jeugd-bescherming
Regio Amsterdam. Sinds 1 juni 2015 is hij
werkzaam als secretaris-generaal van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.Dr. Gerritsen heeft een duidelijke en
inspirerende visie op de zorg, die hij graag
met jullie wil delen.

ERIK GERRITSEN
Secretaris-Generaal
van het Ministerie
van VWS

11.06.21

EINDEVENT
Op vrijdag avond 11 juni vindt het eindevent plaats, de dag waar je
met je team naar toe gaat werken! Het eindevent wordt gehouden
in The Circl op de Zuidas; een imposant sustainability project van
ABN AMRO. Tijdens het eindevent zullen de teams hun innovatie
presenteren aan een deskundige jury en zullen ze strijden voor de
titel ‘Avicenna Excellence Program, Best Healthcare Innovation
2020’ en zullen ze ook een mooie prijs in ontvangst mogen nemen.
Ook zullen alle deelnemers, ter afsluiting, een Avicenna certificaat
in ontvangst nemen voor hun inzet (mits voldaan aan de
inspanningsverplichting)! Hierna is er de gelegenheid om met een
borrel de succesvolle afronding van het programma te vieren.

PARTNERBORREL
Ten slotte is er nog een Partner en Alumni borrel georganiseerd.
Deze wordt gehouden bij Holland Startup. Deze borrel geeft een
laatste en uitstekende mogelijkheid om te netwerken met partners
van Avicenna, alumni van het programma en de huidige
deelnemers. Ook zullen alle sprekers hiervoor uitgenodigd worden.
Deze dag is extra speciaal omdat je de gelegenheid krijgt om met
iedereen weer in contact te komen. Grijp je kans om connecties te
maken, warm te houden en even gezellig met elkaar te borrelen.

AVICENNA
EXCELLENCE
PROGRAM

2021
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