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VAARDIGHEDEN

SYSTEEMKENNIS

“Ik krijg energie van het van
binnenuit leren kennen van
verschillende zorginstellingen
en het bedenken van nieuwe
oplossingen. Ik ben positief
ingesteld en zal geen enkele
uitdaging uit de weg gaan."

Medicore

WERKERVARING CARE EFFECT

Het corrigeren van foutl i jsten in ECD Medicore. O.a.  de
agenda uitval l i jst  en DBC slui t l i jst .
Optimaliseren van de registrat ie en het opleiden van
gebruikers binnen het ECD Medicore. Door middel van
het maken van handleidingen en het inrichten en uitrol len
van de Medicore online academy.
Het declareren van zorgtrajecten bi j  zorgverzekeraars en
factureren aan werkgevers van zakeli jke revalidatie
trajecten.
Key-user EPD Medicore, zorgen voor de juiste invul l ing
van stamgegevens (pri js l i jsten, zorgpaden).

02-2022 – heden 
Applicatiebeheerder HiX 6.1
DIT HiX Kliniek, UMC Utrecht 
De tweedeli jns incidenten die binnen komen in Topdesk met
betrekking tot  de HiX kl iniek afhandelen.  Daar hoort  bi j  het 
 ontwikkelen, testen en doorvoeren van wijzigingen die
voortkomen uit  deze incidenten of  ui t  aparte
wijzigingsverzoeken. Binnen het team HiX kiniek gewerkt
met de modules:  Apotheek, Medicatie,  OK, Opname,
Overzichtsgenerator,  Steriel  en Ziscon (autorisat ies).  

12-2021 – heden 
Consultant interne controle zorgadministratie 
Alexander Monro Ziekenhuis, Bilthoven
Kwartaalcontroles uitvoeren op juiste,  rechtmatige registrat ie
van oncologische zorg verrichtingen en DGM t.b.v.  interne
controle in HiX. Verzorgen stuurinformatie voor registrat ie
optimalisat ie.

08-2022 – heden 
Functioneel beheerder/ Tester HiX 
Alexander Monro Ziekenhuis, Bilthoven
Beoordelen en testen  van hotf ixes en modi's voor een
correcte update van HiX 6.2.

06-2022 – heden
HiX Trainer, UMC Utrecht
Het geven van Chipsoft  HiX trainingen aan verschil lende
groepen nieuwe medewerkers als onderdeel van het
Centraal  Introductie Programma.

09-2021 – 01-2022 
Consultant Bedrijfsbureau -Winnock Revalidatie
& Werk, Utrecht
Verantwoordeli jk voor o.a. :

TOPdesk
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OPLEIDINGEN
09-2020 – 07-2020
Erasmus Universi tei t ,  Rotterdam
MSc Health Care Management

09-2016 – 06-2020
Erasmus Universi tei t ,  Rotterdam
BSc Gezondheidswetenschappen

Wintersport, koken, tennis &
spinning

INTERESSES

OVERIGE WERKERVARING
09-2019 – 08-2021 
Assistent poliklinieken, IJsselland Ziekenhuis
Administrat ieve en praktische ondersteuning zoals
spreekuurvoorbereiding op de polikl inieken
Cardiologie,  Radiologie,  Interne geneeskunde en
longgeneeskunde. Gewerkt in Chipsoft  HiX.

01-2020 – 06-2020
Afstudeerstage, NZa
Binnen het team toezicht zorgaanbieders onderzoek
gedaan naar de contractering van de wijkverpleging.

01-2019 – 06-2019
Stagiair,  Haaglanden Medisch Centrum
Projectmanagement ondersteuning voor verschil lende
projectgroepen gericht op de concentrat ie van het
Moeder Kindcentrum.

09-2018 – 07-2020
Studentmentor, Erasmus Universiteit
Mentor voor een groep van circa 15 bachelorstudenten.
Verzorgen van individuele en plenaire bi jeenkomsten en
beoordelen van opdrachten.

CURSUSSEN &
TRAININGEN
06-2022
Projectmatig creëren (Phaos)

02-2022
Medische terminologie

10-2021
DISC training, Care Effect

09-2021
E-learning DBC-systematiek,
Care Effect


