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De Open Universiteit en Stichting Veroz
hebben de eer je te mogen begroeten
op dit exclusieve en unieke evenement:
de tweede editie van de Zorginnovatie
Summerschool! In de komende twee
dagen leer je alle ins and outs kennen van
de zorg. Je ontmoet andere ambitieuze
talenten en we laten je kennis maken met
en leren van grote namen in de zorg.
Uiteraard organiseren we het hele
evenement volgens de Corona richtlijnen.
Laten we er samen iets moois van maken!
Cornelis Boersma en Daan Dohmen

Locatie
Hotel De Ruwenberg
Ruwenbergstraat 7, 5271 AG
Sint-Michielsgestel
T: +31 (0)73-55 888 88

Contactpersonen
Anne van Dam (VEROZ)
Wiebke Eberhardt (OU)

06 46622800
0629435295
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PROGRAMMA
30 september: Innovatie in de zorg
9.30

Ontvangst

10:00

Opening door Cornelis Boersma

10:15

Arno Rutte “Introductie in de Nederlandse zorg”

Arno Rutte was tot voor kort Tweede Kamerlid voor de VVD met in zijn
portefeuille onder meer de (curatieve) zorg. Hij was initiator van de Motie
Slimme Zorg om te zorgen dat Slimme Zorg beschikbaar is voor alle chronische
patiënten met COPD en hartfalen. Hij is nu Managing Director bij Vintura.

11:00

Koffie

11:15

Cornelis Boersma “Economische principes van zorginnovatie”

11:45

Kick-off eigen opdracht in groepsverband

12.30

Lunch

13:45

Maarten van Rixtel “Innovatie in de zorg thuis”

Bestuursvoorzitter van Sensire, een thuiszorgorganisatie met ruim 4000
medewerkers en initatiefnemer van NAAST Zorg op afstand. Al vanaf 2003 (!)
bezig met revolutionaire transformatie in de thuiszorg, van beeldbellen tot
monitoring van chronisch zieken en recent een dataplatform voor burgers.

14:30

Daan Dohmen “Sprekerstraining”

15.00

Theepauze

15:15

Werken aan eigen opdracht

PROGRAMMA
30 september: Innovatie in de zorg
16:15

Joris van Eijck “Innovatie vanuit een verzekeraar”

Tot voor kort directeur zorg van Menzis. In die rol verantwoordelijk voor een grote
transformatie binnen Menzis naar waardegerichte zorg en inkoopbeleid. Lid van
de taskforce” De Juiste Zorg Op De Juiste Plek” dat een belangrijke basis vormt
onder het huidige overheidsbeleid rondom digitalisering van de zorg.

17:00

Borreltje

18:00

Opfrissen en met thuisfront bellen

19:00

Aan tafel met speciale gast

22:00

Einde...

10:00

Frenk van Assen “Leiderschap in high performing teams”

Classified van initiatief ThReeFront, een initiatief van mensen uit de
Special Forces community.

11:00

Pauze

11:15

Wout Tilders “Hoe bouw je een merk en succesvolle
communicatie rondom innovaties”

Oprichter van The Story of Brent, merkenbouwer en merkstrateeg. Voorheen
verantwoordelijk voor de wereldwijde merkpositionering van Kuoni. Nu actief
voor grote namen als NOC*NSF, KLM, Heineken en voor ‘impact merken’ waarin
zij ondernemers en bedrijven helpen zich op een unieke wijze te positioneren.

01 oktober: Alternatieve organisatie vormen
8.30

Ontbijt

9.00

Opening door Daan Dohmen

9.15

Joris Janssen “Holacracy als alternatieve organisatievorm”

Co-founder van Luscii waarin hij naast de technische kant van Luscii (Joris
heeft een cum laude PhD in Artificial Intelligence, deels aan Stanford) ook
verantwoordelijk is voor een unieke cultuur gebaseerd op gelijkwaardigheid,
vrijheid en decentrale besluitvorming. Voorheen werkzaam bij Philips en startup
Sense-health.

12:00

Lunch

13.00

Carl Verheijen “Het kavelmodel voor een transformatie van de zorg”

Ex-topsporter en nu bij Noaber Foundation directeur Innovatie en Kennis.
Vanuit zijn passie en ervaring in topsport brengt Carl mensen bij elkaar en zet hij
in op samenwerking in de zorg om complexe vraagstukken op te lossen ten
behoeve van transitie van focus op zorg naar meer focus op gezondheid.

14:00

Eigen opdracht afronden

15:00

Presentaties aan jury

16:00

Bekendmaking winnaars

16.15

Einde programma en afsluiting met een drankje

DEEL
NEMERS

Boite Witte
Ik ben Boite Witte en ik woon in Amsterdam. Sinds maart dit
jaar werk ik als Technisch Product Owner bij Luscii. In die rol
ben ik verantwoordelijk voor het uitwerken en prioriteren
van nieuwe features voor een gedeelte van de Luscii app.
Om deze functie goed uit te kunnen voeren is het belangrijk
dat ik specifieke wensen van ziekenhuizen en patiënten
vertaal naar een generiek concept, wat uiteindelijk door onze
ontwikkelaars kan worden geïmplementeerd. Het maken
van deze vertaalslag geeft mij veel energie, omdat ik het
leuk vind om abstract te denken, maar tegelijkertijd in de
belevingswereld van de gebruiker of klant moet stappen om
het goed te kunnen doorgronden.

Mirthe van de Belt
Bij NAAST werk ik dagelijks met ziekenhuizen en VVT
organisaties aan het anders inrichten van zorg. Waarbij
mensen langer, veiliger en zelfstandiger thuis kunnen
wonen met behulp van digitale middelen en zorg op
afstand. Ik word enorm enthousiast wanneer ik van
klanten hoor wat een positief verschil dit maakt in hun
dagelijks leven. In voorgaande jaren heb ik gewerkt aan
het stimuleren van innovaties in de zorg vanuit Zilveren
Kruis.

Thomas Timmers

Freek Baars
Freek Baars, MA, MSc, is bij Luscii
verantwoordelijk voor implementatie en
opschaling van digitale zorgtrajecten en
business development. Vanuit deze rollen
verspreidt hij het geloof in een toekomst
waarin zorg op de beste plaats en tijd
wordt geleverd, gepersonaliseerd naar de
wensen van de patiënt. Door zijn ervaring
met het ontwikkelen en implementeren van
zorginnovaties – en de hier aan verbonden
organisatieverandering – heeft Freek zicht op
de factoren voor het succesvol inzetten en
borgen van digitale zorg.

Thomas Timmers is een van de oprichters van Interactive
Studios, Patient Journey App. Meer dan 100 ziekenhuizen
in 8 verschillende landen gebruiken dit platform om data te
verzamelen (PROMs & PREMs) en patiënten te voorzien van
continue informatievoorziening tijdens hun behandeling,
ofwel patient journey.
Sinds 2018 is hij als buitenpromovendus verbonden aan
het Radboudumc waar hij onder supervisie van Prof. Dr. Jan
Kremer en Dr. Tijn Kool onderzoek doet naar de inzet van
apps om patiënten te begeleiden. Het centrale thema van de
onderzoeken is het bevorderen van zelfregie gedurende de
verschillende fasen van een behandeling. Het aanbieden van
informatie én het verzamelen van data op het juiste moment
staat hierbij centraal.

Monique Kappert
Saskia Carli
Mijn naam is Saskia Carli, ik ben 42 jaar,
getrouwd en de trotse moeder van een dochter
van 14 en een zoon van 12. Ruim 18 jaar
geleden heb ik mijn geboortestad Arnhem
achter me gelaten en ben ik gaan werken in het
Wilhelmina Ziekenhuis Assen.
Ik ben als klinisch diëtist begonnen en ben
via verschillende projectfuncties beland in de
functie Adviseur Digitale Zorg. Ik ben iemand
die graag actie onderneemt, snel denkt en
houdt van uitdagingen. Digitale zorg past heel
goed bij mij omdat de ontwikkelingen snel
gaan, er meer dan genoeg uitdagingen liggen
op dit vlak en ik een grote affiniteit met ICT
heb.

Na mijn studie farmacie heb ik 5 jaar als openbaar apotheker
gewerkt, voor ik werd gevraagd om regiomanager te worden.
Omdat dit zo goed beviel, besloot ik niet terug te willen naar
het beroep van apotheker en heb ik een executive MBA gedaan
om meer kennis op gebied van leiderschap en strategie op te
doen. Na een aantal jaren als regiomanager te hebben gewerkt,
heb ik nog enkele andere functies bij Alliance Healthcare
gehad, voor ik de overstap maakte naar de beroepsorganisatie
van apothekers (KNMP). Ik heb daar bijvoorbeeld de afdeling
Zorgonderzoek & Innovatie verder opgezet, de toekomstvisie
praktisch vertaald en een zorginhoudelijk convenant afgesloten
met de apotheekketens. Sinds 2017 werk ik in Franciscus
Gasthuis & Vlietland als manager Kwaliteit & Innovatie en
Projectbureau. Op dit moment versnel ik, vanuit een integrale en
ziekenhuisbrede aanpak en gebruik makend van partnerships
met leveranciers, innovatie binnen Franciscus. Daarbij ligt de
focus op proces- en technologische innovaties die kwaliteit
verbeteren voor de patiënt, digitale zorgverlening mogelijk
maken of arbeidsbesparend zijn. Een verandering teweeg
brengen, waarbij de zorg of patiëntbeleving beter en/of meer
betaalbaar wordt, geeft mij dan ook veel energie.

Sükran Katik
31 jaar. Geboren en getogen Deventenaar.
Gestudeerd aan Erasmus Universiteit en
Universiteit Twente. Heeft een achtergrond
in gezondheidswetenschappen &
bedrijfseconomie. Momenteel werkzaam als
zorginkoper bij Zilveren Kruis. Is een echte
doener met een passie voor vernieuwing en
verandering.

Niels Crama
Na in 1999 aan de Erasmus Universiteit de
opleiding geneeskunde te hebben voltooid,
werkte hij een jaar als poortarts op de
Spoedeisende Hulp van het (huidige) Admiraal
de Ruyter Ziekenhuis te Goes, alvorens zich
te specialiseren tot oogarts en vervolgens
netvlieschirurg in het Radboudumc. Sinds
2005 is hij als netvlieschirurg verbonden
aan Radboudumc en werkte tijdelijk ook
in Moorfields Eye Hospital te Londen en
bij Bergman Clinics. Naast de precisie en
focus die nodig zijn voor het verrichten van
netvliesoperaties heeft hij een brede interesse
in de zorg en maatschappij. De juiste (oog)zorg
op de juiste plek is hem op het lijf geschreven.
Opmerkingen zoals “kan niet” of “omdat we dat
altijd al zo doen” zijn aan hem niet besteed. Als
ruimdenkende verbinder helpt hij graag om
zonder angst de zaken van een andere kant
te bekijken en met kleine aanpassingen grote
veranderingen teweeg te brengen. Motto ?
“Precies buiten de lijntjes”

Malou Peppelman
Malou Peppelman is een energiek, gedreven, loyaal
persoon met gezond verstand en weet dit in de juiste
dosis te combineren. Als Technisch Geneeskundige
is zij opgeleid om buiten de bekende zorgkaders
te denken. Zij promoveerde op beeldvorming van
de huid middels reflectie confocale microscopie,
waarbij zij binnen Nederland een expert werd op dit
gebied. Zij werkt momenteel als programmamanager
innovatie binnen de Santiz Ziekenhuizen in de
Achterhoek, waar middels zorginnovaties zoals
zorg op afstand, inzet van sensor technologie en
digitalisering invulling wordt gegeven aan het
toekomstig zorglandschap.

Joline van Rijt
Ik ben Joline van de Rijt, 27 jaar en werk als
beleidsmedewerker bij VWS. Als beleidsmedewerker
vind ik het belangrijk organisaties in het zorgveld goed te
kennen om zo de nodige kennis op te doen over de praktijk.
Naast mijn werk zoek ik dan ook veelvuldig contact met
verschillende organisaties en ben ik voorzitter van de Jonge
Zorgdenktank. Verder maakt mijn enthousiasme dat deuren
voor mij geopend worden en ik mensen kan motiveren en
bewegen tot actie. Daarbij treed ik mensen met open vizier
tegemoet en heb oog voor hun perspectief.

Olav Schuth
Specialist Ouderengeneeskunde (Vivium) in een verpleeghuis
(Psycho-Geriatrie) in Amsterdam en consulent voor de
huisartsen in Amsterdam Zuid. Daarnaast is hij Universitair
docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam voor de studie
geneeskunde. Als aandachtsgebieden heeft hij: innovatie in de
ouderenzorg, 1e lijns zorg, palliatieve zorg, probleemgedrag
rondom dementie en het enthousiasmeren van nieuwe dokters
voor de ouderenzorg.

Thony Ruys
Thony is chirurg in het ETZ, gespecialiseerd
in darmoperaties en maagomleidingen.
Thony is een gepassioneerd arts, maar
zoekt ook uitdagingen buiten zijn reguliere
werkzaamheden. Naast zijn opleiding begon
hij bijvoorbeeld het bedrijf ThuisVisite, wat als
doel had om reguliere ziekenhuiszorg na een
operatie naar huis te brengen met behulp
van wearables. Verder gaf hij meerdere
presentaties over de (toekomstige) rol van
kunstmatige intelligentie in de zorg en maakt
hij de chirurgische podcast: “Met het mes aan
tafel”. Thony houdt van anders, nieuw, buiten
de comfortzone en uitdaging.

Margot Tas
Energiek, kritisch en verbindend, dat is wat
Margot Tas kenmerkt in haar werk. Als leider
en verandermanager heeft zij eind 2018 de
overstap gemaakt van de bancaire wereld
naar het UMC Utrecht. Zij bijt zich vast in
strategische vraagstukken en de vertaling
daarvan naar de werkvloer. Margot analyseert,
stelt vragen en verwoordt helder en kritisch
wat ze ziet en ervaart en vertaalt dit naar
verbetervoorstellen. Zij laat zich daarin niet
tegen houden door hiërarchische posities
van doktoren, divisieleiding en raad van
bestuur. Margot ziet volop mogelijkheden en
noodzaak om de medische wereld effectiever
en efficiënter te organiseren, zodat de zorg
betaalbaar en beter wordt. Zij staat klaar om
daar gezamenlijk hard en slim aan te werken.
Margot is getrouwd, heeft 2 zoons van 8 en 10
en ontspant graag door te gaan hardlopen.

Agnes Offenberg
Geboren te Alkmaar. Is opgeleid tot Inservice
verpleegkundige en volgde later HBO-V en de master
tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool
InHolland. Werkt sinds 2008 bij het Zaans Medisch
Centrum, eerst als gespecialiseerd verpleegkundige
en sinds 2019 als verpleegkundig specialist
endocrinologie. Is betrokken geweest bij het opzetten
verschillende poliklinieken. Aandachtsgebieden:
osteoporose, schildklieraandoeningen,
bijnierschorsinsufficiëntie, hypofyse uitval
Is bestuurslid van de beroepsvereniging voor
Verpleegkundig Specialisten V&VN VS (voorheen
Nederlandse Vereniging voor Nurse Practitioners
[NVNP]) en bestuurslid van de Landelijke Werkgroep
Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV), was van
2009 tot 2017 bestuurslid, waarvan enkele jaren
voorzitter, van beroepsvereniging Vallen, Fracturen
& Osteoporose, is voorzitter van het verpleegkundig
specialisten netwerk endocrinologie, en bestuurslid
van de Verpleegkundige Raad in het ZMC. Is
tevens opinieleider van NU’91, de vakbond van
verpleegkundigen en verzorgenden en zit in de
redactie van de ‘Endocrinologie’.

Sander Bijl
Sander Bijl is een van de initiatiefnemers en operationeel
directeur van BeterDichtbij. Hij zet zich al jaren in voor digitale
innovatie in de zorgsector. Zo was hij betrokken bij de invoering
van DOT’s en DBC’s als adviseur, zowel in ziekenhuizen als
bij zorgverzekeraars, en zette hij zich voor vernieuwende
zorgconcepten rondom bijvoorbeeld prostaatkanker en
chronisch nierschade. Zijn ervaring en enthousiasme voor
zorginnovatie zet hij nu in om samen met de deelnemende
zorgorganisaties te werken aan de doorontwikkeling en uitrol
van BeterDichtbij.

Esther Lievaart
Na mijn studie Bedrijfskunde in Wageningen
heb ik bij verschillende farmaceutische
bedrijven gewerkt. Ik vond het mooi om
medicijnen in de markt te zetten die echt
het leven van patiënten verbeteren. Na 10
jaar aan de farma-kant ben ik in september
met veel energie begonnen als Marketing
Lead bij Luscii, een innovatieve scale up die
ziekenhuizen ondersteunt om patiënten thuis
te monitoren. Dit jaar ben ik ook deelnemer
van denk- en doetank De Zorgambassade,
waar ik werk aan een project om innovatie te
bevorderen door het ontsluiten en bundelen
van patiëntendata.

Elize Sturkenboom
Mijn passie is om vanuit mijn achtergrond een impact
te maken op de gezondheid van ieder individu door
verdere transformatie en professionalisering van de
zorgketen. Mijn ervaring ligt binnen multinationals
alsook binnen medtech start up bedrijven gericht op
zinvolle optimalisering van de zorg rondom de patient.
Zowel op het preventieve vlak als op het curatieve vlak.
Momenteel werk ik bij Ancora Health als program
director. Ancora Health is een jong bedrijf wat een
gezondheids-analyse platform biedt dat mensen
baanbrekende inzichten geeft in hun gezondheid,
leefstijl en prestaties. Op basis van genetische analyse,
biomarkers uit DNA en fittest (hart en longen) kunnen
wij onze klanten gepersonaliseerde inzichten bieden
om de regie over hun gezondheid zelf meer in de
hand te nemen. Dit met als einddoel een verbeterende
gezondheid.
Prive ben ik trotse moeder van drie dochters en
getrouwd met Floris Sturkenboom. Actief met
hardlopen, bootcamp en lezen.

Iris van Stel
Op dagelijks niveau ben ik (sinds 1 maart 2020) werkzaam als
beleidsadviseur en projectleider medisch specialistische zorg
bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast heb ik ervaring als
eindverantwoordelijke voor een startup bedrijf in het ontwikkelen,
contracteren en implementeren van ValueBasedHealthCarezorgproducten voor de fysiotherapie (2016-2018) en als
innovatiemanager bij en EPD- en softwareleverancier voor eerste- en
tweedelijns zorgverleners (2018-2020). Tevens ben ik adviseur van
het InnovatiePlatform Fysiotherapie.
Als opgeleid politicologe/bestuurskundige én zorgprofessional
(fysiotherapeute) ben ik goed in staat de pijn en uitdagingen van de
werkvloer te vertalen naar beleid en ‘grote thema’s’. Daar ligt wat mij
betreft mijn grootste toegevoegde waarde. Ik spreek beide talen,
waardoor ik bij het ontwikkelen van beleid of nieuwe plannen altijd
de praktische haalbaarheid en wenselijkheid voor zorgverleners
bewaak en daarnaast het belang van andere stakeholders niet uit
het oog verlies. Ik verruim graag m’n blik naar andere sectoren om zo
de zorg te vernieuwen en denk graag buiten ‘dat wat we al kennen’.

Myrthe Klinkhamer
Myrthe Klinkhamer (38, getrouwd, twee kinderen (7 en 10),
woonachtig te Boskoop; huis- en tuinhobbyist, loopeendenhouder,
amateurmuzikant en bergwandelaar) – “Opgeleid als biomedisch
wetenschapper bleek ik al snel meer generalist dan specialist en
volgde ‘dus’ parallel een studie journalistiek en nieuwe media. Als
rijkstrainee leerde ik diverse ministeries kennen. Daarna beleefde ik
bij het programma Zichtbare Zorg (kwaliteitsindicatoren in de zorg)
intensief de politiek-bestuurlijke kant van meerdere zorgsectoren.
Ik werkte een blauwe maandag bij Achmea en ben sinds 2012
actief in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik werk bij Stichting KiBG;
een netwerk- en kennisorganisatie die aanbieders, verzekeraars
en cliënten verbindt in hun streven de kracht van de kortdurende
generalistische ggz in beeld te brengen en te verstevigen. Ik beweeg
me graag in een speelveld met complexe besluitvormingsprocessen,
grote belangen en veel belanghebbenden. Als zelfbenoemd ‘adviseur
strategie en communicatie’ beoog ik hierin met een praktische,
resultaatgerichte en hands-on insteek te laten zien dat je niet (altijd)
lang en ingewikkeld hoeft te denken en doen om veel te bereiken.”

Jasmijn van Campen
In Nijmegen heb ik geneeskunde gestudeerd en heb mijn
opleiding tot longarts gevolgd in het OLVG in Amsterdam.
Aansluitend heb ik een aantal jaren in het VUMC gewerkt als
longarts en promotie onderzoek gedaan naar bètablokkers
bij patiënten met pulmonale hypertensie. Vanaf 2014 werk
ik als longarts in Den Haag en houd ik me vooral bezig
met patiënten met COPD en astma. Projecten waar ik me
de afgelopen jaren voor in heb gezet zijn ondermeer het
“transmuraal zorgpad COPD met ziekenhuis opname”,
implementatie van “de-COPD-coach” maar ook het opzetten
van anderhalve lijnszorg, het herinrichten van chronische
zorg ziekenhuis breed en duurzaamheid binnen het HMC.
Met veel plezier geef ik regelmatig bijscholingen; zowel
lokaal, regionaal als landelijk.
Organisatie van zorg vind ik op vele niveaus boeiend en
ik ben dan ook enthousiast lid van de ondernemingsraad
van het HMC en de raad van toezicht van het Longfonds.
Daarnaast ben ik als sinds mijn studenten tijd politiek
geïnteresseerd en lid van de VVD. Ik ben trotse moeder van
3 kinderen (10,8 en 4 jaar oud) en woon samen met hen en
mijn man met veel plezier in Den Haag.

Thomas Schok
Thomas Schok (32) is in opleiding tot chirurg-oncoloog en rond
dit jaar zijn specialisatie af. Hij heeft na zijn middelbare school
(Valuascollege te Venlo) geneeskunde gestudeerd aan de FHML van
Maastricht University. Na cum laude te zijn afgestudeerd is hij aan
de slag gegaan als arts-assistent bij de vakgroep chirurgie in het
VieCuri te Venlo. Vanuit dit ziekenhuis is hij gestart met zijn opleiding
tot chirurg-oncoloog. Na 4 jaar perifeer te zijn opgeleid, heeft hij
anderhalf jaar opleiding gevolgd in het Maastricht Universitair
Medisch Centrum en is daarnaast een halfjaar werkzaam geweest
in het Antoni van Leeuwenhoek (Nederlands Kankerinstituut) te
Amsterdam. Nu werkt hij weer in het VieCuri in afwachting van
vervolgbaan.
Naast de klinische werkzaamheden heeft hij ruime bestuurlijke
ervaring opgedaan in zijn studententijd en nadien en is hij thans
bestuurder bij VvAA (een verzekerings- en dienstverleningsbedrijf
voor zorgprofessionals) en maakt hij deel uit van het algemeen
bestuur van het Universiteitsfonds Limburg.

Jan-Luuk Hoff
Stijn de Vries
Als praktiserend uroloog streeft Stijn in
zijn dagelijkse praktijk naar excellente
behandelingen. Hij ervaart en ziet dagelijks de
complexiteit van gedeelde en geïnformeerde
besluitvorming in samenwerking met de
patiënt. Vanuit deze probleemstelling zijn we
met Informed gestart. De rol van Stijn voor
Informed is zeer belangrijk als verbinding met
de gehele medische sector. Niet alleen zijn
wetenschappelijke kennis en input, maar ook de
mogelijkheid om onderzoek bij zijn patiënten te
doen is van groot belang.

Mijn naam is Jan-Luuk Hoff, 25 jaar oud en ik woon in Utrecht. Ik werk
als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
in Den Haag. Daarnaast werk ik ook een deel van mijn tijd aan
de Universiteit Utrecht (Utrecht School of Governance) aan een
proefschrift over de invloed van AI en algoritmisering op medische
professionaliteit. In mijn vrije tijd sport ik graag: voetbal, hardlopen
en wielrennen (in die volgorde). Daarnaast hou ik mezelf voor dat ik
graag lees, maar daar ben ik het afgelopen jaar echt te weinig aan
toegekomen.

Gera te Velthuis
Gera te Velthuis is een ervaren marketing en
communicatieprofessional met hart voor de zorg. Vanuit
haar drijfveer om een wezenlijke bijdrage te leveren aan
het welzijn van anderen, helpt zij mensen en organisaties
die dit bevorderen. Met haar kennis en expertise hoopt
ze het verschil te kunnen maken zodat iedereen, nu en
straks, goede zorg krijgt op de manier die voor hem of haar
passend is. Van publiekscampagnes tot en met helpen
implementeren van innovaties, mensen in de kern raken en
in beweging zetten daar gaat het haar om. Ervaring in de
zorg heeft zij opgedaan bij het Longfonds, Diakonessenhuis,
Siza, de RotterdamseZorg en recent als projectleider
IkweetRAAT.nl (WZW en WGV Zorg en Welzijn) en NAAST.
Haar ambitie is om beter te begrijpen hoe we gezamenlijk
het (zorg)systeem in beweging kunnen zetten zodat
innovaties eerder best practices zijn op de werkvloer.

Remko Segers
Services & Solutions, Johnson & Johnson Medical
Johnson & Johnson is leverancier van producten en services
voor de gezondheidszorg. Johnson & Johnson levert
consumentenprodukten, farmaceutische produkten en medische
instrumenten.
Naast het leveren van medical devices voor trauma, orthopedie,
chirurgie en cardiologie aan ziekenhuizen is Johnson & Johnson
Medical ook partner met ziekenhuizen op het gebied van OKoptimalisatie, Zorgpad-optimalisatie, Logistieke-optimalisatie en
bieden we in partnerschap met ziekenhuizen ook andere Services &
Solutions om de Quadruple Aim in de zorg te verwezenlijken.
Binnen Johnson & Johnson Medical ben ik als Services & Solutions
Architect verantwoordelijk voor deze partnerschappen met de
ziekenhuizen. Als bedrijfskundige heb ik ervaring in de zorg in
het implementeren en introduceren van zorginnovaties, (project)
management, lean management en de financiering van de zorg.

Caspar Haighton
Cell Therapy Account Manager, Commercial Lead at Kite/
Gilead. Graduated in Biochemistry and missing the direct
link to ‘the field’ I started with Janssen Pharmaceuticals
in a commercial account role. At Janssen I had the
opportunity to expand my experience in different
roles from key account management to contract
management and project management. All with the
external stakeholder in the center. After 17 years I made
the change to work for Gilead in the very interesting field
of cell therapy, the gamechanger within hematology. My
job is to lead the qualifications of academical hospitals in
the Netherlands for these new cell therapies. A function
where all my gained experience and learnings from
the past come together all at once. In this role I want to
evolve in the partner that is collaborating and exploring
innovative concepts within oncology, hematology
or cell therapy and eventually try to bring innovative
healthcare concepts or tools to this excited new cell
therapy field

Matthijs Vermeer
Als consultant in de zorg en levenswetenschappen doe ik strategische
projecten voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en farmaceutische
bedrijven. M’n achtergrond van biomedische wetenschappen en
zorgbeleid, innovatie en management sluit goed aan bij de diversiteit
aan vraagstukken waar ik mee mag worstelen in m’n werk. Ik vind het
creëren van een echte dialoog het allerbelangrijkst – zoveel discussies
die nergens over gaan! Ik luister dan ook oprecht en probeer vaak
een kritische vraag te stellen of opmerking te plaatsen. Humor en
authenticiteit zijn belangrijke waarden voor mij, die je ook van mij
mag terugverwachten.

Bertine Hartkamp

DEELNEMERSLIJST

Thijs Vieleers
Mijn naam is Thijs Vieleers, sinds kort werkzaam
als COO bij NAAST zorg op afstand. Hiervoor
heb ik in diverse leidinggevende rollen gewerkt
bij o.a. Funda, G-Star RAW en HotelSpecials. Ik
heb een voorliefde voor het ontwikkelen van
digitale platformen met veel aandacht voor
de gebruikerservaring. Bij NAAST doen we dit
door eerstelijns zorgverleners te helpen bij het
leveren van de beste zorg op afstand aan hun
zorgvragers. Ik ben woonachtig in Driebergen
met 2 tienerdochters en mijn vrouw die
werkzaam is als huisarts.
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