
WERKERVARING CARE EFFECT

JEROEN GERRITS
Senior Consultant

“Ik ben betrokken, stel kritische
vragen, maak verbinding met de
afdeling en behaal resultaten
met een realistische planning.”

VAARDIGHEDEN

SYSTEEMKENNIS

Samenwerkend

Adviseren

Analytisch

03-2022 – heden
DBC adviseur en projectleider volledigheid
Radboudumc, Nijmegen
Adviseur zorgadministrat ie voor de vakgroepen
heelkunde, dermatologie,  urologie en gynaecologie.
Daarnaast verantwoordeli jk voor de processen OK
registrat ie en patiëntadministrat ie en projectleider
Volledigheid (verbandscontroles en profielvul l ing
benchmark).

01-2022 – 03-2022
Projectleider DGM
HagaZiekenhuis, Den Haag
Analyse op gemiste omzet en werkeli jke kosten
geneesmiddelen ter ondersteuning van de
verrekening van de marge 2021. Uiteindeli jk fouten
in facturatie geconstateerd en ~ 5 mil joen verschil
verklaard door voorraadvorming en correctienota's.

09-2021 – 12-2021
Senior Adviseur Horizontaal Toezicht
Tergooi MC, Hilversum
Binnen 2 maanden hebben we met het team een
volledig ingevuld CFW opgeleverd naar
tevredenheid van zowel zorgaanbieder als
verzekeraar.

01-2021 – 12-2021
Senior Adviseur Compliance
Radboudumc, Nijmegen
In navolging van het behalen van het HT cert i f icaat
beleid ik de afdeling bi j  het formuleren van een
controleplan en de eerste kwartaalrapportages.

04-2021 – 06-2021
Adviseur Zelfonderzoek en HT VieCuri,  Venray
Adviseren van stafadviseurs bi j  de uitvoering van
het Zelfonderzoek en het project Horizontaal
Toezicht.

07-2020 – 01-2021
Adviseur Compliance, Projectleider HT fase 5b
Radboudumc, Nijmegen
In het kader van het behalen van de HT-cert i f icering
neem ik de medewerkers mee in het
verantwoordingsproces, en voer ik het overleg in
sessies met de verzekeraar.  
Daarnaast stel  ik als project leider de formats op
voor het aantonen (bestaan) van de maatregelen. 

03-2020 – 08-2020
Impact budgetpolis voor ziekenhuizen
NVZ, Utrecht
Voor de NVZ hebben we een analyse opgeleverd na
interviews met 10 instel l ingen voor kwali tat ieve
data,  en 20 instel l ingen voor kwanti tat ieve data.

Notiz

ChipSoft HiX

Epic

ValueCare

Qlik Data Warehouse

Power BI



JEROEN GERRITS
Consultant

INTERESSES

AS400

Nieuwe technologieën,
procesverbetering en 
 creatieve oplossingen
verzinnen.
Ik doe graag  nieuwe
ervaringen op en deel deze.

OPLEIDINGEN
09-2014 – 08-2017
Radboud Universiteit, Nijmegen
MSc Health Technology
Assessment

BSc Biomedische
Wetenschappen.

CURSUSSEN &
TRAININGEN

2020
PowerBI Masterclass,
Medicine4Business

2019
Projectmatig Creëren, Phaos

12-2019
Prince2 Foundation

12-2017
Medische Kennis en
Terminologie, Nederlandse
Associatie voor Examinering

10-2019 – 07-2020
Stafadviseur DBC/Opleider stafadviseurs
VieCuri,  Venray 
Ik begeleid twee nieuwe stafadviseurs zonder ervaring
in de MSZ of DBC-systematiek. Hierbi j  werd de kennis
van de DBC-systematiek in hoog tempo aangeleerd.
Daarnaast help ik de adviseurs bi j  het opstarten van
projecten en neem ik in de tussenti jd zelf  ook taken
waar als stafadviseur.

03-2019 – 09-2019 
Coach projectleider Zelfonderzoek
St.  Jans Gasthuis, Weert
Gedurende het zelfonderzoek stond ik als coach een
junior consultant van Care Effect bi j .  Bi j  issues en
vragen kon ik vanuit  eerdere ervaringen passende
oplossingen bieden. 

04-2019 – 06-2019 
Functioneel beheerder Werkgroep DCR - Overgang
HiX 6.2, Deventer Ziekenhuis
Samen met de special isten en leden van de werkgroep
bekijk ik wat er mogeli jk is binnen de
standaardinrichting. Als eindresultaat zorg ik voor een
juiste diagnoseregistrat ie en een complicatieregistrat ie.

10-2018 – 06-2019 
Consultant Horizontaal Toezicht
Deventer Ziekenhuis
Door het op orde brengen van de processen aan de
bron en het inrichten van beheersmaatregelen zette het
Deventer ziekenhuis een belangri jke stap richting de
cert i f icering. 

01-2019 – 04-2019
Beleidsadviseur, Zuyderland Medisch Centrum
Het inwerken van beleidsadviseurs op het gebied van
MSZ en de DBC-systematiek, beleidsstukken en
procesmanagement.

07-2018 – 09-2018
DBC / HT Consultant
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
De inrichting van HiX is verbeterd en meer onderhoud
staat op de planning. Er zi jn verschil lende risico’s
geborgd vanuit  Horizontaal  Toezicht.  Hiervoor zi jn
formats ontworpen en zi jn processen vastgelegd in
procesbeschri jvingen.

2017-2018
Ondersteuner Zorgadministratie
Projectleider Zelfonderzoek 2017, 
Tergooi,  Hilversum
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