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"There are no
incurable diseases only the lack of will.
There are no
worthless herbs - only
the lack of
knowledge."
- SINA AVICENNA
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VOORWOORD
Beste deelnemer,
Voor je ligt het programmaboekje van het Avicenna Excellence
Program 2022. Wij willen je namens het gehele bestuur van
harte welkom heten bij het programma dit jaar! Op basis van
jouw aanmelding heb je ons overtuigd van je motivatie en
interesse om meer te leren over innovatie in de
gezondheidszorg. Wij geloven erin dat jij in teamverband een
creatieve oplossing kunt bedenken voor een van de vele
belangrijke knelpunten in de huidige Nederlandse zorg.
In 2015 constateerden Amir-Hosseen Sadeghi (destijds arts in
opleiding) en Milad Tannazi (destijds 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, motiveerde dit hen om een nieuw
concept uit te werken: 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 vindt deze samenwerking momenteel nog (te)
weinig plaats en zijn vele partijen nog niet actief bezig met
een interdisciplinaire aanpak. Om banden te creëren tussen de
verschillende werkvelden is het belangrijk dat professionals
en masterstudenten al vroeg in hun carrière in aanraking
komen met interdisciplinaire samenwerking. Het Avicenna
Excellence Program, gericht op interdisciplinaire
samenwerking en innovatie in de gezondheidszorg, hoopt hier
dan ook een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren.
Het programma dankt haar naam aan één van de belangrijkste
multidisciplinair denkers en schrijvers van de vroege
middeleeuwen, genaamd Sina Avicenna (980 – 1037). Avicenna
staat bekend om zijn werk binnen de geneeskunde met een
sterk multidisciplinair karakter. Dit maakt Avicenna uiteraard
het perfecte boegbeeld en inspiratiebron voor het Avicenna
Excellence Program.
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In dit programmaboekje vind je een overzicht van het
programma met daarbij informatie over alle thema-avonden
en sprekers. Het programma is opgedeeld in vijf fasen. We
starten met de fase waarin informeren over het Nederlandse
zorgstelsel centraal staat. In de fase daarna gaan de teams
aan de slag met het definiëren van het probleem waarvoor zij
een innovatie gaan bedenken. Wanneer deze afbakening heeft
plaats gevonden, gaan we de creatie fase in. Hierin focussen
de teams op het generen van verschillende
oplossingsrichtingen. In de daarop volgende fase wordt een
concretiseer slag gemaakt. Uiteindelijk zullen de groepen in
de laatste fase nadenken over hoe de innovatie succesvol
geïmplementeerd kan worden. Gedurende het gehele
programma ondersteunen de geplande thema-avonden en
workshops de fase waarin de groepen zich op dat moment
bevinden.
Vele interessante sprekers zullen een lezing geven waarbij zij
niet alleen hun eigen visie en ervaring delen, maar ook met de
deelnemers in gesprek willen gaan over de uit te werken
innovaties. Ten tijde van het eindevent zijn alle deelnemers
helemaal klaargestoomd om vanuit ieder team de bedachte
innovatie te presenteren en te strijden om de titel ‘Avicenna
Best Healthcare Innovation 2022’. Voor de top 3 staat een
mooie prijs te wachten en de winnaar gaat er ook nog eens
vandoor met een mooi geldbedrag!
Wij hopen door creatieve en excellente studenten, PhD'ers en
Young Professionals bij elkaar te brengen, een professionele
sfeer te creëren waarbinnen diverse individuen met elkaar
samenwerken, van elkaar leren, nieuwe inzichten opdoen via
de sprekers en innoveren binnen verschillende
zorggerelateerde thema’s. Op die manier hopen wij de
kwaliteit van samenwerking in de gezondheidszorg naar een
hoger niveau te tillen. We kijken er naar uit om de uitdaging
met jullie aan te gaan en het programma met jullie te
beleven!
Met vriendelijke groet,
Bestuur AEP 2022
Marlou Smits, Voorzitter
Inge van den Boogaard, Secretaris
Teun Nipius, Penningmeester
Imke Gevers, Acquisitie
Nout van Kuik, Externe Relaties
Stephanie Lako, Promotie
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COACHES 2022
Ieder team wordt begeleid door een coach. De zes
geselecteerde coaches hebben ieder hun eigen
expertise en blik op innovatie in de zorg. Zij helpen
jullie met het uitwerken van jullie innovatie en zullen
hun netwerk voor jullie inzetten als dit nodig is.
Daarnaast wordt ieder team gekoppeld aan een
bestuurslid (QQ) als aanspreekpunt.

DIDE REIJMER
P r o j e c tm a n a g e r S y s t e e m
Biologie bij TNO

MARC KALF
Innovatie manager
Health Valley

SANNE MOL
AEP Alumni & PhD
student AMC
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ESTHER VAN
LOON
AEP Alumni &
Implementatie
specialist bij SEMiLLA
Sanitation

MILAD
TANNAZI
Mede-oprichter AEP &
Venture Developer bij
NLC

SJOERD
EMONTS
Adviseur BeBright &
Co-auteur 'Zorg
Enablers'
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DEELNEMERS 2022
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PROGRAMMA 2022
7 FEBRUARI
KICK-OFF

11-13 FEBRUARI

INTRODUCTIEWEEKEND

16 FEBRUARI

ZORGSYSTEEM IN NEDERLAND

21 FEBRUARI

PATIENT JOURNEY

28 FEBRUARI

PROBLEEM DEFINITIE

7 MAART

COMMUNICATIE IN DE ZORG

14 MAART

BESCHIKBAARHEID VAN DE ZORG

21 MAART

PREVENTIE IN DE ZORG

28 MAART

TECHNOLOGIE IN DE ZORG
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PROGRAMMA 2022
4 APRIL

VALUE BASED HEALTHCARE

11 APRIL

BEKOSTIGING VAN DE ZORG

25 APRIL

BUSINESS PLAN

2 MEI

TOEPASSING VAN INNOVATIES

9 MEI

PITCH TRAINING

16 MEI

CASE STUDY

23 MEI

KEYNOTE

30 MEI

EINDEVENT & BORREL AEP 2022
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DE PATIENT JOURNEY
Iedereen is anders en kent zijn of haar eigen context. Dat
geldt zeker ook voor patiënten en cliënten. Om
excellente en persoonsgerichte zorg te bieden, brengen
veel zorgorganisaties een zogenoemde Patient Journey in
kaart. Deze analyse, gebaseerd op Customer Journey
Mapping, geeft inzicht in de contactmomenten die een
(mogelijke) patiënt of cliënt heeft met de organisatie en
welke middelen hiervoor worden ingezet. Daarnaast
biedt de Patient Journey inzicht in hoeverre de geboden
zorg voldoet aan de behoeften van de patiënt of cliënt.
Velen geloven dat het analyseren van de Patient Journey
essentieel is om betere keuzes te maken binnen de
gezondheidszorg. Deze analyses zijn namelijk niet alleen
waardevol binnen organisaties, maar ook zeker
daarbuiten. Het biedt mogelijkheden om vraagstukken
als “Hoe beleeft een patiënt de verwijzing van de eerste
naar de tweede lijn?” of “Hoe bieden we goede integrale
zorg?” aan te pakken.
Dit jaar is niet voor niets The Patient Journey het thema
van AEP 2022. Ieder team gaat met een ander onderdeel
van de Patient Journey aan de slag: (1) Welzijn &
Preventie, (2) Symptomen & Diagnose, (3) Keuzes &
Verwijzingen, (4) Wachten & Behandelen, (5)
Samenwerking & Maatwerk en (6) Nazorg & Monitoring.
Doordat de teams gelijktijdig door het proces van
innoveren gaan, worden zij getriggerd ook te denken
buiten de kaders van hun eigen thema. Zo stimuleren wij
de teams om ook de effecten van hun innovatie buiten
hun eigen focusgebied te belichten en bekijken.

Welzijn &
Preventie

Symptomen &
Diagnose
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Keuzes &
Verwijzingen

Wachten &
Behandeling

Samenwerking
& Maatwerk

Nazorg &
Monitoring
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INTRODUCTIEWEEKEND
11.02.22-13.02.22
Informeel samenkomen is ook een belangrijk onderdeel van het
programma. Omdat we11.02.22-13.02.22
het belangrijk vinden dat de deelnemers
elkaar goed leren kennen, beginnen we na de kick-off avond het
programma met een introductieweekend. Tijdens dit weekend
zul je in informele sfeer je teamgenoten en andere deelnemers
van het programma leren kennen. Ook zal tijdens dit weekend
Milad Tannazi, mede-oprichter van het Avicenna Excellence
Program en tevens een van de coaches, spreken over de
achtergrond van het programma.
Daarnaast zullen deelnemers
van het winnende team van
AEP 2021 komen spreken over
MILAD
hun ervaring en de
TANNAZI
doorontwikkeling van hun
Mede-oprichter AEP &
innovatie. Zij ontwikkelden
Venture Developer bij
‘Tolk2Me’, een innovatie
NLC
gericht op de taalbarrière
tussen arts en patiënt.

Patient Journey Lab ondersteunt organisaties in de zorg bij het
duurzaam realiseren van ideeën, op een manier die past bij de
organisatie en met oog voor de belangen van patiënten en
zorgverleners. Dat gaat verder dan succesvolle experimenten.
Met name de implementatiefase en opschaling zijn uitdagend.
Juist daar komt hun expertise en ervaring van pas. Voor het
inzichtelijk maken van een zorgproces hebben zij een online en
fysiek kaartendeck ontworpen. De teams gaan hiermee aan de
slag tijdens het introductieweekend.
Op die manier krijgen zij beter inzicht
in het overkoepelende thema van AEP
2022: de Patient Journey. Daarnaast
beleven zij hoe de verschillende fasen
van zo'n patiënten reis met elkaar in
verbinding staan en wat hiervan de
impact is op de door hun te
ontwikkelen innovatie gezien vanuit
diverse persona's.
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Kampeerhoeve
Koole

13

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Informeren

Definiëren

Creëren

Concretiseren

Implementeren

FASE 1 - INFORMEREN
Gezien de multidisciplinariteit van het programma,
hebben alle deelnemers verschillende achtergronden,
ieder met eenzelfde passie: innovatie in de
gezondheidszorg. Dit brengt veel verschillende
perspectieven samen, wat interessante discussies kan
opleveren en dit maakt het mogelijk om problemen in de
zorg van verschillende kanten te belichten. Om met de
juiste kennis aan de slag te gaan binnen de teams, en om
alle deelnemers basiskennis over de zorg te bieden,
starten we het programma met de fase ‘Informeren’. In
deze fase zal nadruk liggen het informeren van de
deelnemers over het zorgsysteem in Nederland, grote
actoren binnen de zorg en relevante wetten en
geldstromen.
Daarnaast zal het overkoepelende thema van het
programma van dit jaar belicht worden: de Patient
Journey. Ieder team krijgt een fase van de Patient
Journey toegewezen, waarbinnen zij een innovatie zullen
bedenken en uitwerken. Het is hierbij belangrijk om ook
uit te zoomen en te kijken naar het effect van de
innovatie op andere fases van de Patient Journey.
Binnen je team ga je in fase ‘Informeren’ zo veel mogelijk
informatie verzamelen om je te oriënteren hoe het
zorglandschap in Nederland eruit ziet, welke problemen
zich voordoen, en wat er zoal speelt in jullie fase van de
Patient Journey. Met deze verzamelde informatie zul je
in de volgende fase een probleem gaan definiëren.
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ZORGSYSTEEM IN
NEDERLAND

14

16.02.22

GERTRUDE
VAN
DRIESTEN
Chef zorg en welzijn
bij De
Argumentenfabriek

Locatie
SeederDeBoer

Gertrude van Driesten is plv. Chef zorg en welzijn bij De
Argumentenfabriek. Ze begeleidt denkwerk over complexe
vraagstukken in de zorg en is auteur van diverse boeken in
de serie Zó werkt de zorg.
Platform Zó werkt de zorg (www.zowerktdezorg.nl) is een
publiek private samenwerking van achttien organisaties
met als missie: de samenleving voorzien van heldere,
overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg. Samen met
meer dan tachtig samenwerkingspartners heeft het
platform al negen Nederlandstalige boeken uitgebracht en
twee Engelstalige, waarin aan de hand van fraaie
visualisaties de zorg wordt uitgelegd. Het platform
publiceert alle afbeeldingen in de webbased en vrij
toegankelijke Zó werkt de zorg-app: app.zwdz.nl.
Op 16 februari verzorgt Gertrude een masterclass over het
Nederlandse zorgstelsel: wat is de gedachte achter dit
stelsel, wie zijn de hoofdrolspelers en welke wetten en
geldstromen maken de zorg mogelijk? Gertrude studeerde
gezondheidswetenschappen aan de Radbouduniversiteit
Nijmegen en Master of Public Health bij de NSPOH.

Yoen van der Linden is Managing Consultant bij
SeederDeBoer en vervult verschillende rollen in
complexe verandertrajecten in de zorg. Vaak op
het gebied van digitalisering en
gegevensuitwisseling en altijd met het doel de
zorg nóg beter te maken. Zo'n 6 jaar geleden
besloot Yoen haar witte jas aan de wilgen te
hangen en op een andere manier bij te dragen aan
het welzijn van patiënt en professional. Met haar
ervaringen als arts in het ziekenhuis is het niet
vreemd dat zij altijd oog heeft voor het primaire
zorgproces. Daar moet de verandering impact
maken. De zorg in Nederland is al goed, maar er
blijft ruimte voor verbetering. Deze avond zal Yoen
jullie meenemen in de complexe wereld van de
vele spelers en hoe zij beter kunnen samenwerken
in de zorg.
Alvast nieuwsgierig wat haar onder andere drijft op
dit thema? Lange Frans heeft dit mooi verwoord:
Laat dokters lekker dokteren (Lange Frans) YouTube

YOEN VAN
DER LINDEN
Managing Consultant
SeederDeBoer

THEMA-AVOND 2
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THE PATIENT
JOURNEY
21.02.22

MIRIAM DE
KLEIJN

Miriam de Kleijn is werkzaam als adviseur Positieve
Gezondheid bij het Institute for Positive Health en Alles
is Gezondheid. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht
van de Hartstichting en van de GAZO (8
gezondheidscentra in regio Amsterdam), voorzitter van
het Partnership Stoppen met roken en van de Stichting
Keer Roken Om. Miriam zal vertellen over het nieuwe
concept van gezondheid ‘Gezondheid als het vermogen
van mensen zich aan te passen en een eigen regie te
voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven’ en de praktische vertaling
daarvan in Positieve Gezondheid, en hoe je dat in de
praktijk, beleid en onderzoek kunt toepassen om de
gezondheid van mensen duurzaam te verbeteren.

Adviseur Positieve
Gezondheid bij
Institute for Positive
Health

Prof. Edward Nieuwenhuis is Hoogleraar
Kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis
en Hoogleraar Biomedical and Life Sciences aan de
University College Roosevelt te Utrecht. Prof. Nieuwenhuis
studeerde geneeskunde aan de UvA en deed
promotieonderzoek in het WKZ en aan de Harvard Medical
School. Van 2005 tot 2009 werkte hij als kinderarts Maaglever-darmziekten in het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. Naast zijn werkzaamheden als arts heeft prof.
Nieuwenhuis onderzoek gedaan naar IBD (inflammatoire
darmziekten), genetica, stamcellen en mucosale
immunologie, waarvoor hij verscheidene beurzen heeft
gekregen. In 2009 werd hij aangesteld als professor en
voorzitter van de divisie kinderen in het WKZ.
Hij zal de deelnemers veel leren over de inrichting
van de zorg in Nederland en hij zal spreken over
verschillende relevante en actuele vraagstukken.

Locatie
JIM

EDWARD
NIEUWENHUIS
Hoogleraar
Kindergeneeskunde en
Biomedical and Life
Sciences
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Fase 5

Informeren

Definiëren

Creëren

Concretiseren

Implementeren

FASE 2 - DEFINIËREN
Innovatiesucces begint bij een goede probleemdefinitie.
Alle informatie in Fase 1 is opgehaald, wordt in Fase 2
grondig geanalyseerd. Het doel van de fase is om één
probleem kernachtig te definiëren vanuit de doelgroep.
Dit bestaat uit het structureren en analyseren van kennis
en inzichten uit de fase ‘Informeren’. Hiermee wil je je
probleem afbakenen. In de fase ‘Definiëren’ staat het
vinden van rode draden, het onderscheiden van hoofden bijzaken en het maken van keuzes centraal. Het is
belangrijk om eerst duidelijk te krijgen wat het probleem
is, voordat je gaat denken aan een mogelijke oplossing.
Welk probleem ga je verder uitwerken en vooral: wat laat
je even rusten. De voorgaande fase ‘Informeren’ was
divergerend: hoe meer informatie hoe beter. De fase
‘Definiëren’ is juist gericht op convergeren: keuzes
maken om de impact te vergroten. Zorg ervoor dat het
probleem helder gedefinieerd wordt, zodat je geen
oplossing ontwikkeld op basis van aannames. Het is
hierbij belangrijk dat de doelgroep voldoende
geïmplementeerd wordt in het proces zodat de oplossing
voldoende aansluit bij hun wensen en behoeftes. Het is
dus van belang dat je een probleem definieert waarbij de
oplossing voldoende meerwaarde zal geven. De eerste
workshop van deze fase zal jullie handvaten geven om de
probleemdefinitie op een structurele manier aan te
pakken. Vervolgens zullen de twee thema-avonden jullie
meer informatie geven over de problemen en
mogelijkheden bij communicatie en beschikbaarheid van
zorg. Deze informatie kan je vervolgens gebruiken om
duidelijk afgebakende probleemdefinitie op te stellen.
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WORKSHOP 1

PROBLEEMDEFINITIE
28.02.22

ROBIN
COOSEN
Consultant bij Gupta
Strategists

Gupta Strategists is een strategieconsultant gefocust
op de gezondheidszorg. Sinds 2005 is Gupta
uitgegroeid tot een bedrijf met 35 consultants in
Nederland én het buitenland.
Gupta bedient een breed spectrum aan klanten: van
ziekenhuizen tot zorgverzekeraars en van
investeerders tot de overheid. Wij helpen onze
klanten om grip te krijgen op hun problemen en
uitdagingen om te zetten in kansen. Elke opdracht is
anders: de ene week begeleiden we een
overnametraject, de andere helpen we klanten met
het implementeren van een strategie.
De gemene deler in ons werk is dat we complexe
problemen oplossen. Cruciaal is daarbij de definitie
van het probleem: alleen als die helder is, kunnen we
het probleem gericht aanpakken. In de workshop
neemt Gupta jullie mee in methodes die zij gebruiken
voor het definiëren en structureren van een
vraagstuk, zoals de piramidemethodiek.

17

THEMA-AVOND 3

COMMUNICATIE
IN DE ZORG
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07.03.22
Leonard Witkamp heeft als voormalig dermatoloog,
bijzonder hoogleraar Telemedicine aan het
AmsterdamUMC en als directeur van Ksyos een
uitgebreide ervaring in digitale transformatie in de
zorg. In zijn lezing deelt hij zijn visie over de –
noodzakelijke en onafwendbare – ontwikkeling in de
zorg. En hoe wij daar kunnen komen: via de
koninklijke of via de burgerlijke weg. Maar welke weg
ook, uiteindelijk leidt dit tot democratisering van de
zorg, waarbij er veel meer sprake is van een tweeweg
communicatie, in plaats van de overheersende één
weg communicatie zorgverlener zorgvrager van nu.

LEONARD
WITKAMP
Directeur Ksyos

Ook zal Furore deze avond een bijdrage leveren aan het
programma. Zij werken ruim 28 jaar als ICT-specialist in de
gezondheidszorg en wetenschap. Hun opdrachtgevers zijn
ziekenhuizen en onderzoeksfinanciers. Hierdoor kennen zij
de EPD’s in de Nederlandse markt en combineren deze
technische kennis met kennis van zorgprocessen en weten regelgeving. Daarbij hebben zij een onafhankelijke
positie en werken uitsluitend in opdracht van de
zorginstelling als counterpart van de leverancier. Deze
vele perspectieven zullen terugkomen in hun bijdrage!

Locatie
JIM

FURORE

THEMA-AVOND 4

BESCHIKBAARHEID
VAN DE ZORG
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14.03.22

ANTHONIUS
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 in 1990 werd hij
benoemd tot universitair docent klinische epidemiologie
in Leiden gevolgd door benoeming tot universitair
hoofddocent farmacotherapie in Utrecht. In 1994 werd hij
geregistreerd als epidemioloog en in 1996 als klinisch
farmacoloog. Prof. De Boer werd in 2001 benoemd tot
hoogleraar farmacotherapie en directeur van de School of
Pharmacy. Van 2007 tot september 2015 was hij hoofd van
het departement 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 het
departement farmaceutische wetenschappen.

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, heeft vervolgens
gewerkt 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 alsook
qua bekostiging. Het is op onderdelen ook best complex
geworden.

Locatie
JIM

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 en de actualiteit op de besturing en
bekostiging van de zorg in Nederland.

WOUT ADEMA
Directeur Zorg bij
Zorgverzekeraars
Nederland
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FASE 3 - CREËREN
Nadat het probleem duidelijk gedefinieerd is, is het tijd
om over te gaan naar het bedenken van oplossingen voor
dit specifieke probleem. Dit begint in de Fase 3, namelijk
het creëren van ideeën. DIt is een creatief proces waarin
ieder individu de vrijheid en gelegenheid krijgt om zijn
of haar oplossingen te benoemen. Tijdens deze fase is
het belangrijk dat de teamleden met een open blik
kijken en luisteren naar elkaar, waarin elk mogelijk idee
benoemd kan worden.
Brainstorm sessies zijn hiervoor zeer geschikt. Hierin
kom je met je team samen om alle mogelijke ideeën in
kaart te brengen. Voorbeelden van methodes om te
gebruiken zijn mind maps, storyboards, schetsen en
analogieën. Er zijn echter nog veel meer mogelijke
methodes om meer ideeën te genereren.
Aan het einde van deze fase zal je als team de
gegenereerde ideeën kunnen groeperen, zodat in de
volgende fase een keuze gemaakt kan worden voor het
beste idee. Dit idee zal dan verder uitgewerkt worden tot
een concept.
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PREVENTIE
IN DE ZORG

CLAUDIA
RIJCKEN
Oprichter en directeur
van start-up Pharmi

Claudia heeft farmacie gestudeerd en een doctoraal
traject bij de vakgroep farmaco- epidemiologie in
Groningen afgerond. Na 7 jaar in de openbare farmacie
gewerkt te hebben, heeft ze een aantal jaren in
(inter)nationale rollen bij Organon en Novartis gewerkt.
Claudia heeft samen met een groep co-auteurs het boek
Pharmaceutical Care in Digital Revolution geschreven,
dat begin 2019 door Elsevier uitgebracht werd en zeer
succesvol ontvangen is. Sinds 2019 is ze founder en
directeur van de start-up Pharmi, dat op de High Tech
Campus in Eindhoven digitale farmaceutische zorg
oplossingen 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 blended care bij preventie
van geneesmiddel-gerelateerde problemen kan bieden.

Karel Bos is huisarts, huisartsopleider en leefstijl arts te
Amersfoort. Hij heeft meer dan 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 4
jaar is hij actief betrokken bij de vereniging Arts en
Leefstijl en geeft hij voordrachten voor o.a. studenten
en huisartsen (in opleiding) 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
beweging ervaren voor zichzelf en in de
huisartsenpraktijk.
Zijn expertise zit onder andere in bevorderen
van duurzame gedragsverandering bij alle
leefstijl gerelateerde aandoeningen. De
positieve invloed van lichaamsbeweging
ondervindt hij aan den lijve. Hij is een
ervaren marathonloper en doet sinds 15 jaar
alle huisbezoeken op de fiets. Karel Bos
vertelt ons op deze avond meer over hoe
preventie de druk op de overbelaste
gezondheidszorg kan verminderen

KAREL BOS
Huisarts,
huisartsopleider en
leefstijlarts
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TECHNOLOGIE
IN DE ZORG
28.03.22

HANS DE
JONG

De gezondheidszorg zal de komende jaren een enorme
transformatie doormaken. Dat wordt veroorzaakt door
een veranderende zorgvraag, groeiende kosten en
technologische innovaties. Het ziekenhuis van de
toekomst is een netwerk, geen gebouw meer.
Digitalisering en AI spelen daar een hoofdrol rol in.
Dhr. de Jong is als commissaris en toezichthouder
betrokken bij verschillende bedrijfs-, instellingen- en
sociaalmaatschappelijke organisaties, waar onder het
Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij heeft een technische
achtergrond van de TU Delft en was tot 1 juli jl.
president van Philips Nederland. Hij zal over de rol van
technologie in de transformatie van de gezondheidszorg
spreken.

Voormalig President
Philips Nederland

Renee Willems heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, met een master in
Innovation and Entrepreneurship. Na haar afstuderen
begin 2020 is ze meteen als Business Developer gestart
bij SyncVR Medical. Als Business Developer bij SyncVR is
zij verantwoordelijk voor het gehele implementatieproces
van Virtual en Augmented Reality in zorginstellingen in
Nederland. Dit houdt in: Het geven van demo's en
presentaties, het bepalen waar de toegevoegde waarde
voor de zorginstelling ligt en advies op maat geven, een
implementatieplan maken, het zorgpersoneel trainen,
evalueren en nadenken over doorontwikkeling en de
zorginstelling begeleiden gedurende dit gehele traject.
Renee zal deze avond bespreken wat de rol van SyncVR is
als startup in de innovatie van de zorg, toepassingen van
VR/AR in de zorg, en de implementatie van innovaties in
een zorginstelling: waar moet je rekening mee houden?

Locatie
SyncVR

RENEE
WILLEMS
Business Developer bij
SyncVR

WORKSHOP 2

VALUE BASED
HEALTHCARE
04.04.22

Amgen is een biotechnologisch bedrijf dat een actieve
bijdrage levert aan betere zorg. Sinds 1980
ontwikkelen wetenschappers van Amgen innovatieve
behandelingen voor mensen 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 introductie krijgen van het bedrijf, wordt
er aandacht besteed aan ‘Value Based Healthcare’:
uitkomstgerichte zorg om zo de effectiviteit,
beschikbaarheid en betaalbaarheid ervan te
optimaliseren. Een belangrijk onderdeel is data
ontsluiting. Ook dit onderwerp zal tijdens de
workshop uitgebreid aan de orde komen.

Locatie
JIM
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FASE 4 CONCRETISEREN
Het liefst lost de innovatie een probleem op voor een zo
groot mogelijke populatie. Toch zullen de teams ook
keuzes moeten maken. Zij gaan de voor- en nadelen van
de uitgewerkte ideeën uit de vorige fase afwegen om
uiteindelijk een keuze te maken. Oftewel, van alle ideeën
uit de vorige fase moet er één oplossingsrichting
gekozen worden om deze concreter uit te werken. Ook
staan in deze fase de experts en coaches weer klaar voor
de teams om te ondersteunen bij deze concretiseer slag,
soms is het namelijk echt een geval van “kill your
darlings”. Vragen zoals "Welk idee heeft de grootste
impact?", "wie heeft er baat bij de innovatie?", "Welk idee
is het meest haalbaar" zijn vragen die voor verdieping
zorgen van de keuze van de teams. Vanuit die kennis en
positie wordt een eerste versie van de oplossing
gecreëerd. Voor sommigen zal dit echt al een concreet
prototype betekenen, anderen kunnen juist een
inhoudelijke verdieping uitwerken van de innovatie.

AVICENNA
EXCELLENCE
PROGRAM

2022

THEMA-AVOND 7

25

BEKOSTIGING VAN DE
ZORG
11.04.22

GERARD
SCHOUW
Directeur Vereniging
Innovatieve
Geneesmiddelen (VIG)

Gerard Schouw is directeur van de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Deze functie bekleedt
hij sinds 2015, na 12 jaar namens D66 actief te zijn
geweest als parlementariër in de Eerste en Tweede
Kamer. Gerard Schouw studeerde Bestuurskunde aan de
VU Amsterdam en behaalde zijn PhD Bestuurskunde aan
de Universiteit van Leiden. In dezelfde periode was hij
wethouder in Dordrecht. Naast zijn functie als directeur
bij de VIG is Gerard onder meer actief in het dagelijks
bestuur van VNO-NCW. Gerard kijkt uit om namens de
VIG wederom te spreken tijdens de thema-avond van het
Avicenna Excellence Program, dat dit jaar in het teken
staat van ‘bekostiging in de zorg'. Niet toevallig gekozen,
want het kan niemand ontgaan zijn dat de zorg onder
enorme druk staat. We hebben dringend een oplossing
nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.
Tijdens de thema-avond deelt Gerard graag de inzichten
die VIG heeft opgedaan, en gaat hij de dialoog aan over
mogelijke oplossingen.

Prof. dr. Cornelis Boersma, heeft een Master Farmacie
behaald en promoveerde op het gebied van de
epidemiologie, gezondheidseconomie en
gezondheidszorgbeleid. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring
binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende rollen als
onderzoeker, consultant, ondernemer en de diverse
(internationale) functies die hij bekleedde bij
farmaceutisch bedrijf GSK. Cornelis is bijzonder hoogleraar
Duurzame Zorg en Innovatie aan de Open Universiteit en
gezondheidseconoom aan het UMCG - Rijksuniversiteit
Groningen. Zijn onderzoek richt zich op beleidsmatige en
economische aspecten van de gezondheidszorg en de rol
van innovatie ten behoeve van duurzame zorg. Naast
CORNELIS
wetenschapper is Cornelis consultant (Directeur HealthEcore), zorgondernemer (co-founder Digital Health Link,
BOERSMA
PITTS en SensUR Health) en actief lid van diverse Oprichter Health-Ecore
commissies en besturen zoals het NADP (Netherlands
Antibiotic Development Platform), Sustainable Health
Accelerator (voorzitter Stichting i.o.), VEROZ
(wetenschappelijk adviseur) en ParkinsonNL
(voorzitter maatschappelijke adviesraad).
Het is zijn persoonlijke ambitie om in
samenwerking met private en publieke partijen
VIG
van uit een zorg, maatschappelijk en economisch
perspectief bij te dragen aan een duurzame zorg.

Locatie

WORKSHOP 3

BUSINESS PLAN
25.04.22

Charlotte van Laar en Rob Boelens zijn
Sectorspecialisten Medische Beroepen bij ABN AMRO.
Charlotte en Rob volgen de trends en ontwikkelingen
in de zorg en delen deze kennis via interne en externe
media en workshops, zoals bijvoorbeeld via de
brancherapporten voor specifieke sub-sectoren in de
eerstelijnsgezondheidszorg. Zij begeleiden
zorgondernemers bij het realiseren van hun plannen
en zijn betrokken bij hun strategische- en
investeringsvraagstukken.

CHARLOTTE
VAN LAAR
Sectorspecialist ABN
AMRO

ROB
BOELENS
Sectorspecialist ABN
AMRO

Locatie
ABN AMRO

Tijdens de Workshop "Business Plan" zullen zij 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 zij onder
begeleiding van de sectorspecialisten van de ABN
AMRO bezig met het opstellen van een business plan
voor jouw innovatie. Wil je alvast meer weten over
deze sprekers? Bekijk dan de LinkedIn pagina’s (en
maak alvast connectie) Charlotte van Laar CFP®EFA |
LinkedIn en Rob Boelens | LinkedIn

26

THEMA-AVOND 8

27

TOEPASSING VAN
INNOVATIES
02.05.22

MICHEL VAN
SCHAIK
Directeur
Gezondheidszorg
Rabobank

Martijn Starre is startup & scale-up banker bij Rabobank
en sinds 2006 werkzaam voor de Rabobank. In de
afgelopen jaren heeft hij in verschillende commerciële
rollen gewerkt waaronder van 2014-2019 op het
BioScience Park in Leiden als accountmanager life
science & health. Na zijn overstap in 2019 naar het
startup & scale-up team heeft hij zicht verder
gespecialiseerd in de healthcare waar hij sinds medio
2021 de specialistische functie van startup & scale-up
banker healthcare bekleedt. In deze functie ondersteunt
hij met verschillende financieringsoplossingen startups
en scale-ups in hun groei maar deelt hij ook kennis en
netwerk. Martijn heeft een passie voor technologie en
innovatie en zet zijn kennis en expertise graag in om
innovatie in de gezondheidszorg te versnellen en de
sector klaar te maken voor de uitdagingen van nu en de
toekomst. Martijn Starre studeerde Business
Administration aan de VU.
Hij zal ingaan op uitdagingen van startups,
de Startup funding lifecycle en de rol van
Rabobank bij het adviseren van
startups & scale-ups.

Locatie
JIM

Michel van Schaik is directeur Gezondheidszorg bij
Rabobank. Voordat hij zich in 1997 verbond aan de
Rabobank, was hij acht jaar werkzaam in de
zorgverzekeringsmarkt. Daar was hij verantwoordelijk
voor de zorgcontractering van ziekenhuizen en andere
zorginstellingen. Hij is voorzitter van de Werkgroep
Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van
Banken en voorzitter van de Commissie
Gezondheidszorg van VNO-NCW. Hij bekleedt
verschillende toezichthoudende functies. Daarnaast is
hij auteur van diverse boekpublicaties over de
Nederlandse gezondheidzorg. Ook is hij als gastdocent
in financieringsvraagstukken in de gezondheidszorg al
geruime tijd verbonden aan het Erasmus Centrum voor
Zorgbestuur, de Universiteit van Tilburg (TRANZO), en
de Academie voor Medisch Specialisten. Michel van
Schaik studeerde in 1986 af als tandarts aan de UvA en
voltooide in 1988 een Master of Science-opleiding aan
de School of Public Health van de Universiteit van
Californië te Los Angeles.

MARTIJN
STARRE
Startup & Scale-up Banker
H e a l t h c a r e R a bo b a n k

WORKSHOP 4

PITCHTRAINING
09.05.22

ADRIAAN
BOVENDEERT
Product Developer
Medical devices &
Services bij IDE group

Locatie
Kleinhandel
gebouw

Adriaan Bovendeert is in 2017 afgestudeerd als
Industrieel Product Engineer met een specialisatie in
MediSign aan de TU Delft. Tijdens zijn afstuderen heeft
hij een operatietafel ontwikkeld voor heupgewricht
vervangende operaties binnen 1 dag. Hij is nu
werkzaam bij IDE Group in Rotterdam, een bedrijf dat
zich richt op het ontwikkelen van innovatieve
producten voor de medische wereld. Tijdens zijn
werkzaamheden gaat hij gesprekken aan met partners
om samen met hen een value proposition uit te
werken en een pitch te bouwen om anderen te
interesseren bij te dragen aan de innovatie, door
inbreng van hun expertise, funding of kennis. Hij zal
jullie leren hoe je een goede pitch kan neer zetten om
investeerders te overtuigen van het idee wat jullie
hebben. De IDE Group organiseert elk jaar een start-up
wedstrijd waar de start-up met de beste pitch 20.000
euro kan winnen!
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FASE 5 IMPLEMENTEREN
Na de ontwerpfases zal een innovatie geïmplementeerd
moeten worden om succesvol te zijn. Waar begin je en
hoe verkoop je jouw innovatie aan een externe partij. In
deze laatste fase toewerkend naar het eindevent zullen
de deelnemers ingaan op wat er allemaal komt kijken,
met wie je allemaal rekening moet houden en hoe je een
product of innovatie nou verspreid binnen de
zorgwereld.
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/implementatie/wat-isimplementatie
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WORKSHOP 5

CASE STUDY
16.05.22

Z orgprofessionals ondersteunen met de beste zorgICT. Dat is wat ChipSoft doet. Door software van
Chipsoft kan iedereen in de zorg zich volledig richten
op zijn belangrijkste taak. Met gebruiksvriendelijke
oplossingen, ons elektronisch patiëntendossier (EPD)
HiX en samenwerkingsplatform Zorgplatform,
ondersteunen we zorgprofessionals bij elk denkbaar
werkproces in de zorgketen. En die oplossingen
perfectioneren en vernieuwen we iedere dag.
Tijdens het Avicenna Excellence Program neemt
ChipSoft je mee in de wereld van zorg-ICT. Onze
collega vertelt je meer over het verloop van een EPDimplementatie waar wij met zorgverleners aan werken.
Vervolgens ga je aan de hand van een casus zelf met
dit proces aan de slag.

Locatie
Chipsoft
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KEYNOTE
23.05.22
Tijdens deze avond zullen alle behandelde thema’s geïntegreerd worden tot
de kern van Avicenna en zullen de twee inspirerende gastsprekers hun visie
op (innovatie in de) gezondheidszorg met ons delen.

PHILIP
IDENBURG
Oprichter en managing
partner van BeBright

Locatie
JIM

Philip J. Idenburg is een scenario-strateeg en
toekomstverkenner die in vele publicaties waaronder de
bestseller Diagnose 2025, inmiddels heeft bewezen niet
alleen een uitgebreide kennis te hebben van de actuele
trends en ontwikkelingen maar tevens een heldere visie
op de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.
Philip is daarnaast o.a. lid van de Raad van Advies bij de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en onderdeel van de
Raad van Toezicht van Mijzo. Als oprichter en managing
partner van BeBright adviseert hij met zijn gedreven team
organisaties in de sectoren Gezondheidszorg, Farma & Life
Sciences, Overheid, Voeding & Preventie en helpt het
versterken van Regionale samenwerkingen. BeBright richt
zich o.a. op het versnellen van innovaties en realiseren
van succesvolle transformaties.
Philip is een bekend keynote spreker over transformatie in
de zorg en stelt via diverse onderzoeks- en
innovatieprogramma’s het huidige systeem aan de kaak.
Zoals OuderWorden2040 en de jaarlijkse editie van
Zorgenablers, waarvan jullie ook een kopie hebben
ontvangen. Bij Avicenna zal hij de keynote verzorgen,
waarbij hij meer zal vertellen over Transformatie in de
zorg, innovatie en (persoonlijk)leiderschap.
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KEYNOTE
23.05.22
Tijdens deze avond zullen alle behandelde thema’s geïntegreerd worden tot
de kern van Avicenna en zullen de twee inspirerende gastsprekers hun visie
op (innovatie in de) gezondheidszorg met ons delen.

Esther Putman (Coördinator Programma Duurzame Zorg
Ministerie VWS) werkt al 30 jaar voor de overheid. Na een
studie biologie en een promotie in de toxicologie startte
zij haar loopbaan bij het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen. Daarna werkte zij enkele jaren voor het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de
arbeidsveiligheid bij het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, biociden en biologische
agentia. Sinds 2012 werkt ze in verschillende functies bij
het ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport. De
focus op beleid ondersteunde kennisontwikkeling is een
rode draad in haar loopbaan. Zij is mede initiatiefnemer
van de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde
Toekomst & Programma Duurzame Zorg bij VWS. Binnen
het programma Duurzame Zorg coördineert Esther de
kennisontwikkeling en de internationale samenwerking.
Zij is actief lid van de Environment and Health Task Force
van de WHO (WHO-EHTF-focalpoint) en de WHO
werkgroep Health in Climate Change. In haar rol probeert
zij de aandacht voor verduurzaming van de zorg bij de
overheid in Nederland en op EU-niveau te verhogen,
kennis en inzicht te vergaren om de zorg te
verduurzamen, te delen en de vertaling in acties te
stimuleren. Esther zal ingaan op duurzaamheid, de rol
van de overheid, duurzaamheid wereldwijd, in Europa en
Nederland, en de Green Deal.

Locatie
JIM

ESTHER
PUTMAN
Coördinator Programma
Duurzame zorg Ministerie
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
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EINDEVENT
30.05.22
Op 30 mei vindt het eindevent van het programma plaats; de dag
waar je met je team naar toe zult gaan werken! Het eindevent zal
plaatsvinden in het hoofdgebouw van ABN AMRO in Amsterdam.
Tijdens het eindevent zullen de teams hun innovatie presenteren
aan een deskundige jury en zullen ze strijden voor de titel
‘Avicenna Best Healthcare Innovation 2022’. Het winnende team zal
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 op de
borrel de succesvolle afronding van het programma te vieren.

PARTNERBORREL
Als afsluiter van het programma vindt daarnaast op 30 mei de
Partner- en Alumniborrel plaats. Deze borrel wordt georganiseerd
aansluitend op het eindevent, in het ABN Amro hoofdkantoor.
Hierbij zullen naast de deelnemers en jury ook partners, alumni en
oud-bestuursleden van het Avicenna Excellence Program aanwezig
zijn. Dit biedt dan ook een uitstekende mogelijkheid om te
netwerken! Nadat we het programma hebben afgesloten, heb je de
gelegenheid om met iedereen weer in contact te komen. Grijp je
dus je kans om connecties te maken, warm te houden en gezellig
met elkaar te borrelen.
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LOCATIES AVONDEN
Koole Kampeerhoeve
Hogedijk 6, 2431 AA Noorden

Jaarbeurs Innovation Mile (JIM)
Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

SeederDeBoer
De Ruijterkade 125, 1011 AC Amsterdam

Vereniging Innovatieve
Geneesmiddelen (VIG)
Pr. Beatrixlaan 548-550, 2595 BM Den Haag

SyncVR
Padualaan 8, 3512 JE Utrecht

ABN AMRO
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam

Kleinhandel gebouw
Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

Chipsoft
Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam
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AEP PARTNERS 2022
Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partner

/company/avicennaxp

www.avicennaxp.nl

@avicennaexcellenceprogram

bestuur@avicennaxp.nl
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