
UITNODIGING 
De Digitale Revolutie verandert onze manier van leven, werken en communiceren ingrijpend, ook binnen de zorg-
sector. Innovaties op het gebied van virtual care maken het mogelijk de zorg anders en efficiënter in te richten en de 
toenemende druk op de sector te verlichten. Wereldwijd speelt Israël hier een pioniersrol in. In ziekenhuizen en door 
zorgverzekeraars in het land wordt al volop gewerkt met de nieuwste digitale mogelijkheden. Israëlische tech-bedrij-
ven ontwikkelen apparatuur om patiënten op afstand te kunnen monitoren en doktersbezoek overbodig te maken. En 
algoritmes maken snelle diagnoses mogelijk door bijvoorbeeld risico’s op kanker op afstand in te kunnen schatten. 

De Israëlische overheid stimuleert innovatie en digitalisering door financiering en hulp bij de implementatie van 
nieuwe ontwikkelingen. Daarbij heeft de uitbraak van Covid-19 een krachtige impuls gegeven aan deze technologische 
vernieuwing. Verreweg de meeste van de innovaties vinden plaats in en rond de metropool Tel Aviv, wat als 
economische motor van Israël wordt beschouwd. 

Hoog tijd om met eigen ogen te aanschouwen wat deze enorme innovatiekracht voor de zorg betekent. Welke 
inspiratie nemen wij mee, wat leren we van hun implementatie methoden, wat zouden deze ontwikkelingen in de 
Nederlandse zorg teweeg kunnen brengen en wat kunnen we zelf direct gaan doen? We bieden een inspirerend 
programma van zes dagen langs de nieuwste toepassingen en uitvindingen in en rond Tel Aviv en Haifa op het vlak van 
telehealth, eHealth, wearables, AI, big data, 5G en blockchain. Ontwikkelingen die de zorg geleidelijk, soms disruptief, 
maar bovenal onomkeerbaar gaan hervormen. 
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Ook de sterk ontwikkelde eerstelijnszorg wordt geprezen 
door het OECD. 

Het Ministerie van Gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 
het beleid, de wetgeving, budgettering, planning en monito-
ring van het systeem en runt de publieke gezondheidszorg. 
Alle Israëliërs hebben recht op zorg via één van de vier 
officiële Health Management Organizations (HMOs); Clalit, 
Leumit, Maccabi of Meuhedet. Dit zijn organisaties zonder 
winstoogmerk en het is voor hen verboden om een lidmaat-
schap van Israëlische ingezetenen te weigeren. De eerste-
lijnszorg wordt ook geleverd door de HMOs en bestaat uit 
huisartsenzorg en ambulante specialistische zorg. De zorg is 
makkelijk toegankelijk en kent geen wachtlijsten. De service 
wordt regelmatig getoetst aan de hand van internationale 
indicatoren en de resultaten zijn publiekelijk toegankelijk en 
over het algemeen hoog. 

Digital Health
Al in 1995 begon Israël met digitalisering van patiënt- en 
andere gegevens in het zorgsysteem. De verplichte ziektekos-
tenverzekering dekt 99% van de burgers volledig en beheert 
ook de elektronische medische dossiers. Bovendien commu-
niceren de systemen onderling, wat het verzamelen en ana-
lyseren van gegevens mogelijk maakt. Deze digitale ruggen-
graat van het zorgstelsel heeft bijvoorbeeld ook bijgedragen 
aan de efficiënte bestrijding van de Covid-19-pandemie.

Het nationale Health Information Exchange platform (HIE) 
verbindt alle gezondheidsaanbieders met elkaar, en geeft 
elke arts toegang tot de historische gezondheidsgegevens 
van elke patiënt op elk het moment. Daarnaast is het ge-
bruik van telecommunicatie en informatietechnologie alom 
vertegenwoordigd. Ook zijn er verschillende Israëlische Big 
Data platforms die door voorspellende modellering preci-
siegeneeskunde, preventie en vroeg-signalering mogelijk 
maken. 

De sterke digitale basis in combinatie met de grote innova-
tiekracht in het land maakt Israël tot een voorloper op het 
gebied van Virtual Care en een bron van inspiratie voor deze 
delegatie. 

Met slechts 22.000 vierkante kilometer, een bevolking van 
8,5 miljoen inwoners en een geschat BBP van 303 miljard 
dollar, is Israël een innovatieve en technologische groot-
macht. Israël maakt sinds 2010 deel uit van de OESO en 
heeft één van de beste indexen voor onderwijs en levenste-
vredenheid ter wereld.

De Israëlische beroepsbevolking staat bekend als bekwaam 
en inventief en trekt veel ondernemers aan om zaken te 
doen in Israël. De behoefte van het land om verschillende 
uitdagingen aan te gaan, helpt bij het genereren van geavan-
ceerde technologieën en kansen in verschillende sectoren. 
Van nanotechnologie en waterbehandeling tot aan compu-
terbeveiliging en medische apparatuur: Israël heeft de meest 
vooruitstrevende toepassingen.

Door gericht beleid, het stimuleren van ondernemerschap 
en een jaarlijkse investering van ongeveer 5% van het BBP 
in R&D, is Israël een innovatiereus geworden met meer dan 
zevenduizend start-ups. Dat zijn meer start-ups per hoofd 
van de bevolking dan in elk ander land ter wereld. 

Onderwijs speelt daar een cruciale rol in. Van het BBP wordt 
9,2% geïnvesteerd in onderwijs en het streven naar de 
hoogste academische prestaties staat centraal in praktisch 
ieder huishouden. Op elke tienduizend Israëli’s zijn er 140 
ingenieurs, vergeleken met 85 in de Verenigde Staten en 65 
in Japan.

Daarnaast is de Israëlische cultuur van “Chutzpah”, wat zo-
iets betekent als ‘lef, brutaliteit en durf’, bepalend. Kinderen 
leren van jongs af aan assertief te zijn, de discussie op te 
zoeken en dingen uit te proberen. Fouten maken is geen 
zonde. Deze mentaliteit zie je terug in Israëlische bedrijven.

Gezondheidszorg
Het Israëlische gezondheidszorgsysteem is een zeer efficiënt 
systeem. Het kent één van de laagste zorguitgaven per per-
soon, in combinatie met één van de hoogste levensverwach-
tingen ter wereld. Van alle patiënten geeft 90% aan tevreden 
te zijn over de verkregen zorg en het land staat in de top van 
de wereld ranglijsten op het gebied van kwaliteit van zorg. 

WAAROM ISRAËL? 
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PROGRAMMA 
Gedurende het programma maken we kennis met het Israëlische zorgsysteem 
en de innovatiekracht die er in de sector zit. We werpen een blik in de toekomst 
tijdens sessies met kopstukken uit de sector. Zij delen hun visie en we gaan in ge-
sprek over de invloed die de innovatie heeft op de zorg. Tevens maken we kennis 
met de nieuwste oplossingen en krijgen zo een indruk van de mogelijkheden van 
nu en straks. We bezoeken de plekken waar digitalisering en virtual care al wor-
den toegepast en maken kennis met het stimulerende beleid van de Israëlische 
overheid dat leidend is voor het innoverende vermogen van het land. 

SUPER NURSE

In het Sourasky MC in Tel Aviv is een 
proef gestart met de ‘Super Nurse’. Een 
virtuele verpleegkundige gebaseerd op 
kunstmatige intelligentie die in staat is 
om meerdere patiënten tegelijkertijd 
in aparte kamers te controleren, op de 
hoogte te blijven van hun bloeddruk, 
pols en vitale functies en tekenen van 
verslechtering herkent nog voordat 
patiënten het zelf kunnen aangeven.

REMOTE CARE

Tijdens de pandemie zijn er enorme 
stappen gemaakt bij ziekenhuizen 
en in de eerste lijn in het verlenen 
van zorg op afstand. De vraag 
naar producten van de Israëlische 
onderneming Tytocare bijvoorbeeld 
is inmiddels enorm. Eén van hun 
belangrijkste producten is een toolbox 
die het patiënten mogelijk maakt om 
onder andere het hart, de longen, 
de oren en de keel te onderzoeken, 
terwijl een arts op afstand toekijkt.

SHEBA MEDICAL CENTER

Israëlische ziekenhuizen zijn technisch 
uitstekend toegerust. Het Sheba-
ziekenhuis in Ramat Gan, een voorstad 
van Tel Aviv, geldt als pionier in de 
ontwikkeling en toepassing van de 
modernste technologieën. Sinds 
2004 werkt het ziekenhuis al volledig 
digitaal en dus papierloos. Op dit 
moment wordt gewerkt aan het Sheba 
Virtual Hospital, dat naast het fysieke 
ziekenhuis zal functioneren. 

Sheba heeft ook een eigen 
innovatiecentrum dat zich volledig 
richt op innovatie op verschillende 
vlakken binnen de curatieve zorg; het 
ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate) 
Center for Digital Innovation. Onder 
de bezielende leiding van de CIO 
van Sheba, Eyal Zimlichman, heeft 
het ARC tevens een internationaal 
netwerk van zorgleiders opgericht 
waar ook minister Ernst Kuipers deel 
van uitmaakt. Zo speelt het centrum 
niet alleen binnen Israël een essentiële 
rol in zorginnovatie maar ook op 
wereldniveau.

ISRAEL INNOVATION 
AUTHORITY

Om Israëls pioniersrol verder te 
versterken ondersteunt de regering 
ook gericht onderzoekers en bedrijven 
die zich richten op innovatie. Het 
belangrijkste instrument is de 
Israel Innovation Authority (IIA) van 
het Ministerie van Economische 
Zaken. Met een jaarlijks budget van 
zo’n €500 miljoen financiert het 
projecten van hightechbedrijven 
en universiteiten, onderhoudt 
het broedplaatsprogramma’s 
voor start-ups en stimuleert het 
samenwerkingen van Israëlische en 
buitenlandse partners.

ISRAEL PRECISION 
MEDICINE PARTNERSHIP

Ook de ontwikkeling van 
gepersonaliseerde geneeskunde 
wordt door de overheid flink 
gestimuleerd. Het Israel Precision 
Medicine Partnership (IPMP), 
een gemeenschappelijk project 
van overheidsinstellingen met 
Amerikaanse en Israëlische 
stichtingen, kende onlangs subsidies 
toe van in totaal 17 miljoen dollar aan 
meerdere onderzoeksprojecten.
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MEDIAL EARLY SIGN

Veel innovaties in de zorg worden 
al lang en breed ingezet, zoals 
zorgverzekeraars die de data van 
hun patiënten met kunstmatige 
intelligentie en big data analyseren. 
Medial Early Sign software 
bijvoorbeeld wordt ingezet door 
zorgverzekeraars om coronapatiënten 
op te delen in risicogroepen en om 
artsen te helpen bij de beslissing wie 
het snelst behandeling nodig heeft. 
Maar ook om patiënten met risico op 
darmkanker te identificeren.

ASSUTA MEDICAL CENTERS

De private ziekenhuisgroep Assuta 
heeft het ALIVE Israel Healthtech 
Fund opgericht, dat investeert in 
oplossingen van post start-ups om 
die versneld te implementeren en op 
te schalen. Vele innovaties hebben 
langs die weg hun plek gevonden in de 
sector.

HAIFA START-UPS

Ten noorden van Tel Aviv ligt het 
innovatie- en acceleratiecentrum 
van Israël; Haifa. De stad huisvest 
een record aantal start-up hubs, 
onder anderen op health gebied. 
Bijvoorbeeld de digitale incubator 
MindUP,  een joint venture van 
Rambam Medical Center en een aantal 
private partners als Medtronic en IBM. 
Driekwart van het geld komt van de 
Israëlische Innovatieautoriteit van het 
Ministerie van Economische Zaken.

DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT MEDICAL 
CENTERS

Het DGMC is zes jaar geleden 
opgericht en bestuurt het netwerk 
van 25 overheidsziekenhuizen. Het 
directoraat ontwikkelt innovatieve 
programma’s die uitgerold 
worden binnen de ziekenhuizen, 
zoals het Kineret health data 
platform dat veilige toegang tot 
gezondheidsgegevens van Israëlische 
medische centra voor onderzoekers 
uit ziekenhuizen, academies en de 
particuliere sector mogelijk maakt.

HEALTHCARE ISRAËL

Healthcare Israël is in 2016 opgericht 
door het Israëlische ministerie van 
Gezondheidszorg om levensreddende 
en kostenbesparende innovaties, 
technologieën en expertise in de 
gezondheidszorg te leveren. Niet 
alleen in Israël, maar ook aan de hele 
wereld via contracten van regering tot 
regering.

PHILIPS 

Philips Israël is betrokken bij vele 
technologische zorginnovaties 
en financiert ook verschillende 
programma’s, initiatieven en 
innovatiehubs. Tijdens een bezoek 
aan Philips in Haifa maken we 
kennis met Philips’ werkzaamheden 
binnen Virtual Care, initiatieven van 
verschillende van hun partners en 
overgenomen bedrijven als Algotec, 
Volcano en EPD. 

MOGELIJK TE BEZOEKEN 
BEDRIJVEN:

• Algotec
• ARC innovation Center
• BreatheMe
• Clalit HMO
• EPD
• Governmental hospital department
• Healthcare Israel
• Holon Institute for Technology
• Imedis
• Israel Innovation Authority
•  Israel National Cyber Directorate 

(INCD)
•  KSM Innovation Center Maccabi 

HMO
• Medica private hospital
• MindUP incubator
• Nonagon
• OncoDecipher
• Philips Israël
• Start-up Nation Center
• Sheba Medical Center
• Sanara incubator for digital care
• Temi
• Telemed
• Tytocare
• Volcano
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TIJDSSCHEMA

ZATERDAG 25 JUNI 2022

14:05 Vlucht Amsterdam – Tel Aviv
19:40  Aankomst Tel Aviv
21:00 Welkomstborrel hotel

ZONDAG 26 JUNI 2022

09:00 – 11:00  Plenaire opening en introductie 
Israël Virtual Care @ hotel

12:00 – 15:00  Parallel werkafspraken @ Tel Aviv
Late middag Tour Tel Aviv
20:00 Gezamenlijk diner

MAANDAG 27 JUNI 2022

09:30 – 16:00 Parallel werkafspraken @ Haifa 
17:00 – 19:00 Plenaire Sessie @ hotel
20:00 Gezamenlijk diner

DINSDAG 28 JUNI 2022

09:00 – 11:00  Parallel werkafspraken  
@ Jeruzalem

12:00 – 19:00 Site-seeing Jeruzalem
19:00 Gezamenlijk diner in Jeruzalem

25
JUN

27
JUN

26
JUN

28
JUN

29
JUN

1
JUL

30
JUN

2&3
JUN

WOENSDAG 29 JUNI 2022

09:00 – 14:00 Parallel werkafspraken @ Tel Aviv
Rest vd dag Vrij

DONDERDAG 30 JUNI 2022

09:00 – 14:00 Parallel werkafspraken @ Tel Aviv
14:00 – 16:00 Plenaire Closing Sessie @ hotel
19:00 Gezamenlijk afsluitend diner

VRIJDAG 1 JULI 2022

09:00 Vertrek naar vliegveld
12:50 Vlucht Tel Aviv – Amsterdam
16:50 Aankomst Schiphol Amsterdam

ZATERDAG 2 JULI &  
ZONDAG 3 JULI 2022

Er is mogelijkheid om later terug te vliegen.
Voor beide dagen gelden dezelfde tijden:
12:50 Vlucht Tel Aviv – Amsterdam
16:50 Aankomst Schiphol Amsterdam



Persoonlijk programma
Het programma biedt een goed evenwicht tussen keynote 
sprekers, werkafspraken met Israëlische bedrijven, interne 
discussies en inspiratiesessies. Uiterste zorgvuldigheid 

wordt gehanteerd in het voorbereiden en bevestigen van de 
werkafspraken en sprekers. Zo mogelijk worden voor elke dag twee 
paralleltrajecten met werkafspraken ontwikkeld waar deelnemers uit 
kunnen kiezen. 

Reisdata
De reis vindt plaats van zaterdag 25 juni t/m vrijdag 1 juli, 
2022. Het programma bestaat uit vijf dagen met werkaf-
spraken en ontmoetingen en twee reisdagen. Er zijn ook 

terugvluchten gereserveerd voor zaterdag 2 juli en zondag 3 juli indien 
deelnemers iets langer willen blijven. Wil je hiervan gebruik maken, dan 
kun je dat aangeven in de begeleidende mail bij het inschrijfformulier.

Transavia vluchttijden (onder voorbehoud): 
zaterdag 25 juni 2022: Amsterdam – Tel Aviv: 14.05 - 19:40 uur
vrijdag 1 juli 2022 Tel Aviv – Amsterdam: 12:50 - 16:50 uur

Wil je langer blijven, vlieg dan terug op: 
zaterdag 2 juli 2022: Tel Aviv – Amsterdam: 12:50 - 16:50 uur
zondag 3 juli 2022:  Tel Aviv – Amsterdam: 12:50 - 16:50 uur

Deelnemers
De studiereis is een ideaal platform voor deelnemers om 
geïnspireerd te raken, buiten de kaders te denken en met 
elkaar in een compleet andere wereld te sparren over de 

toekomst van de zorg. Genodigden zijn bestuurders uit de care en 
curatieve zorg, leidende medisch specialisten en CMIO’s, startende en 
gevestigde ondernemers in de digitale zorg, investeerders, zorgverze-
keraars en patiëntvertegenwoordigers. De kracht van de groep is de 
diversiteit en gedrevenheid. We willen elkaars taal leren spreken en de 
verschillende strategische uitdagingen beter begrijpen. 

Inschrijving & kosten
De inschrijving sluit op 21 maart 2022. We accepteren 30 tot 
40 deelnemers.
Na deze datum is inschrijving afhankelijk van de  

beschikbaarheid van vluchten en hotel. 

Deelnamekosten 
Kosten voor deelname zijn € 5.850. Deze prijs is inclusief 
BTW volgens de reisbureauregeling en inclusief de volgende 
onderdelen:

• vluchten op basis van economy class
• lokaal transport per bus, trein en taxi
• hotelovernachtingen gedurende het programma
• ontbijt, lunches en diners zoals opgenomen in het programma
• bedrijfsbezoeken 
• management en lokale begeleiding
• voorbereidend materiaal, programmaboek en overige documentatie
• ontwikkel- en organisatiekosten 

Algemene Voorwaarden en aanvullende  
voorwaarden wegens Covid 
De Algemene Voorwaarden van Coincide BV zijn van 
toepassing op deelname aan de Virtual Care Reis 2022. In 

aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn er in verband met de 
Covid-pandemie de volgende aanvullende voorwaarden geldig: 
•  Indien reizen en samenkomen in de periode 25 juni t/m 1 juli niet is 

toegestaan volgens de op dat moment geldende Nederlandse RIVM 
Covid-gedragsregels of de in Israël geldende Covid-gedragsregels, 
wordt het gehele programma geannuleerd en worden geen kosten 
in rekening gebracht. 

•  Indien een deelnemer vanwege een Covid-19 positieve test of Covid-
klachten niet kan deelnemen geldt artikel 6.3 van de Algemene 
Voorwaarden en kan een gelijkwaardige vervanger deelnemen. 

•  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de Covid 
vaccinatie eisen van Israël. 

ABAN accreditatie & PE punten
Coincide is een door NRTO geaccrediteerde 
onderwijsinstelling. Aan de Virtual Care Reis 2022 zijn 27 
PE punten toegekend. Voor de Virtual Care reis 2022 wordt 

ook accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene 
Nascholing (ABAN) op basis van algemene nascholing. Toekenning van 
deze accreditatie en het aantal accreditatiepunten is afhankelijk van de 
ABAN beoordeling. 

Kwaliteit
Coincide streeft naar een optimale kwaliteit van haar 
programma’s. Wij volgen daarom ook de richtlijnen en 
gedragscodes van NRTO en CLC Vecta. Bent u toch niet 

tevreden dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Komen 
wij er samen niet uit dan leggen we het geschil voor aan de Commissie 
van Particuliere onderwijsinstellingen van De Geschillencommissie of 
het juridisch loket van CLC-Vecta.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Organisatie
Coincide streeft naar een betere samenleving door verbinding 
en kennisdeling. De studiereizen van Coincide brengen 
sleutelfiguren uit de zorgsector samen om gezamenlijk de zorg 
te verbeteren, kennis te ontwikkelen en innovatie te stimuleren.

Coincide BV
Argonautenstraat 29
1076 KK Amsterdam

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Marleen van Essen, delegatieleider Virtual Care reis 
Mobiel: +31-6-5226 3892   
E-mail: marleen.vanessen@coincide.nl

vernieuwen door verbinden
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