
SPSS Statistics

Ambitieus

Gestructureerd

Samenwerkend

PeopleFluent LMS

Flexibel

ChipSoft HiX

WERKERVARING CARE EFFECT
09-2022 – heden
Procesbeheerder facturatie
Medisch Spectrum Twente, Twente
Verwerken van retourinformatie in HiX.

06-2022 – 09-2022
DBC-consultant
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
Het correct registreren van SEH-consulten door het
toepassen van actuele DBC wet- en regelgeving.

04-2022 – heden
HiX EPD trainer
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Het geven van Chipsoft  HiX trainingen aan nieuwe
medewerkers als onderdeel van het Centraal
Introductie Programma.

01-2022 – 09-2022
Medewerker Zorgadministratie & Facturatie
Rijndam Revalidatie, Rotterdam
Controle werkzaamheden op de zorgadministrat ie en
facturatie in al le werkli jsten van Chipsoft  HiX. Het
aanvullen van de werkinstructies.  Beheer van
onverzekerde patiënten. Factureren naar
zorgverzekeraars.  

03-2021 – 01-2022
Opleidingsassistent Academie
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Assistent voor de opleiding Oncologieverpleegkunde,
Kwali tei t  & Veil igheid en het Kwali tei tspaspoort.  Ik
zorg dat al les rondom de opleidingen goed zi jn
geregeld en beheer daarvoor het LMS. Ik ondersteun
in trajecten en projecten van de Academie. Om dit
goed te bewerkstel l igen communiceer ik vaak met
collega's binnen het team, adviseurs,  de manager en
externe part i jen. Bi j  de Oncologie-opleidingen in het
bi jzonder leid ik de procesverbeteringen. Hierbi j
zoek ik gericht de problemen en knelpunten in het
huidige proces, signaleer deze en werk ik aan de
oplossing. 

05-2021 - 09-2021
Medewerker zorgadministratie
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Ondersteunen van de Divisie Informatievoorziening
en Financiën: Onderhoud stamtabellen, ui tvoeren
mutaties CS Afspraken/Factuur op aanvraag poli 's ,
contact 1e l i jn onderhoud digitale correspondentie,
periodieke patiëntcontroles.  Al le zwevende
verrichtingen van het Centraal  Mil i tair  Hospitaal
opgelost.

ALEXANDRA LAURIJSSEN

Consultant

“Het is mijn ambitie om bij te
dragen aan een beter
zorgsysteem. Ik heb brede
interesses, hou van nieuwe
ervaringen opdoen en ben
creatief in het bedenken van
oplossingen.”

VAARDIGHEDEN

SYSTEEMKENNIS

Excel

OPLEIDINGEN
09-2016 – 01-2020
Radboud Universiteit Nijmegen
BSc & MSc Medical Biology.
Specialisatie Science,
Management and Innovation.



AS400

ALEXANDRA
LAURIJSSEN

Consultant

INTERESSES

Bakken en koken,
badminton, Nijmeegse
Vierdaagse, hardlopen,
skiën

STAGES
02-2019 – 01-2020
Masterstage - Bijwerkingencentrum Lareb 
Bijwerking rapportages van patiënten controleren,
corrigeren en overzetten in de database voor
onderzoek. Onderzoek naar het ef fect van het moment
van rapporteren in t i jd op de informatiedichtheid van
patiënt gerapporteerde bi jwerkingen.

10-2018 - 01-2019
Stagiaire consultant -  Máxima Medisch Centrum
Onderzoek naar de implementatie van een digitaal
plat form voor kinderen met obstipatieproblemen.

08-2022
DISC

06-2022
Projectmatig Creëren, Phaos

03-2021
E-learning DBC-systematiek,
Care Effect

03-2021
E-learning HiX foutcodes, Care
Effect

06-2021
Medische Kennis en
Terminologie, Nederlandse
Associatie voor Examinering

CURSUSSEN &
TRAININGEN

OVERIGE WERKERVARING
11-2020 – 02-2021
Bron- en contactonderzoeker voor de GGD
Het bellen van COVID-19 patiënten voor onderzoek en
beleid. Daarnaast het opleiden van nieuwe bron- en
contactonderzoekers,  verslaglegging controleren en het
schri jven van werkinstructies.

04-2014 – 12-2020
Praktijkassistente bij  Prakti jk voor Psychiatrie en
Psychotherapie J.L.M. Schoutrop, Nijmegen
Het opstel len van het overzicht medisch dossier van
patiënten voor onderzoek. Verantwoordeli jk voor het
transcriberen en invoeren van patiëntinterviews in
onderzoekrapportages en het EPD Medicore.

 
05-2021 - 09-2021
Medewerker zorgadministratie
Universitair Medisch Centrum en
Centraal Militair Hospitaal,  Utrecht
Ondersteunen van de Divisie Informatievoorziening
en Financiën: Onderhoud stamtabellen, ui tvoeren
mutaties CS Afspraken/Factuur op aanvraag poli 's ,
contact 1e l i jn onderhoud digitale correspondentie,
periodieke patiëntcontroles.  Daarnaast heb ik in het
DBC-logboek van het Centraal  Mil i tair  Hospitaal
gewerkt.

04-2021 – 05-2021 
Projectmedewerker zelfonderzoek 
VieCuri Medisch Centrum, Venray
Het uitvoeren van diverse zelfonderzoek correcties
op de zorgadministrat ie.

03-2021 - heden
Als Consultant bi j  Care Effect word ik ingezet ter
ondersteuning van de Zorgadministrat ie,  ICT,
Academie én bedri j fsvoering binnen het ziekenhuis.


