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Procesverbetering

Verbinder

CAS VAN DEN HOEK
Consultant

“Ik haal voldoening uit het
ondersteunen van opdracht-
gevers bij het verbeteren van
hun eigen zorgproces. Hierbij
werk ik via relatie naar de
inhoud, en niet andersom.”

VAARDIGHEDEN

SYSTEEMKENNIS

OVERIGE WERKERVARING
Opleiden

SPSS Statistics

Coördineren

DBC

08-2022 – heden
HiX Trainer, UMC Utrecht
Het geven van HiX trainingen aan nieuwe
medewerkers (behandelaren, verpleegkundigen,
onderzoekers) als onderdeel van het Centraal
Introductie Programma.

08-2022 – heden 
Consultant interne controle zorgadministratie 
Alexander Monro Ziekenhuis, Bilthoven
Kwartaalcontroles uitvoeren op juiste en rechtmatige
registrat ie van oncologische zorgverrichtingen en
DGM t.b.v.  interne controle in HiX. Verzorgen van 
 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.

WERKERVARING CARE EFFECT

01-2022 – 09-2022
DBC-consultant
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
Het correct registreren van SEH-consulten door het
toepassen van actuele DBC wet- en regelgeving.
Daarnaast betrokken bi j  het optimaliseren van het
consultenregistrat ieproces op de SEH. Tegeli jkert i jd
verantwoordeli jk voor het inwerken en opleiden van
nieuwe col lega's.  Daarvoor werkinstructies
geschreven.

12-2021 – 01-2022
Projectmedewerker vaccinaties 
GGD IJsselland 
Betrokken bi j  de boostervaccinatiecampagne van
GGD IJssel land. Verantwoordeli jk voor de
planningen van de mobiele vaccinatieteams die bi j
zorginstel l ingen en kwetsbare ouderen thuis zi jn
gaan vaccineren. Daarnaast de backoff ice-afdeling
ondersteund, waarbij  ik onjuist  geregistreerde
boostervaccinaties correct heb verwerkt in het
systeem.

12-2021 – 01-2022
Corona-belli jn,  GGD Amsterdam
Als beller vragen beantwoordt ( telefonisch en per e-
mail)  van onder andere burgers,  zorgprofessionals
en instel l ingen. Het ging met name over
inhoudeli jke vragen over het coronavirus,  algemene
preventieve maatregelen en testbeleid en
testafspraken.



CAS VAN DEN HOEK
Consultant

OPLEIDINGEN
02-2018 – 06-2021 
Wageningen Universiteit
MSc Communication, Health & Li fe Sciences 

09-2016 – 01-2017 
University of Latvia, Riga 
Minor facultei t  Rechten en facultei t  Psychologie

09-2016 – 01-2017 
Wageningen Universiteit  
BSc Health & Society 

  

NEVENACTIVITEITEN
02-2018 – 02-2017 
HR-manager & operations manager Integrand
Wageningen
Gedurende de eerste zes maanden naast de reguliere
werkzaamheden als HR-manager verantwoordeli jk voor
de personeelszaken (o.a.  werving en sol l ici tat ie-
procedure nieuwe bestuursleden).  In het tweede termijn
als operations manager verantwoordeli jk voor een
eff iciënte en effectieve dienstverlening (optimaliseren
interne werkzaamheden in Salesforce).

02-2018 – 02-2017
Penningmeester lustrumdag studentenvereniging
Ceres
Penningmeester van een evenement dat ik samen met
vier anderen heb georganiseerd, voor 700 mensen met
een totaalbudget van €26.000,00. 

Voetbal, wielrennen

INTERESSES

12-2021
E-learning DBC-systematiek,
Care Effect

06-2022
Projectmatig creeren (PMC), 
Phaos

07-2022
Medische Terminologie,
Laudius 

CURSUSSEN &
TRAININGEN

 

05-2019 – 06-2019
Academic Consultancy Training, Wageningen
Universiteit  & KNVB
Samen met vier andere studenten een onderzoek
uitgevoerd naar de bespeelbaarheid van
professionele voetbalvelden in Nederland.

OVERIGE WERKERVARING

01-2020 – 06-2021
Office manager, Heelmeesterz 
Verantwoordeli jk voor het agendabeheer van al le
aangesloten medisch special isten en zorgadviseurs.

02-2021 – 06-2021
Afstudeerstage, Heelmeesterz & ziekenhuis
Gelderse Vallei
Heelmeesterz is een netwerkorganisatie van
zorgadviseurs en medisch special isten op het
gebied van ziekenhuizen en patiëntenzorg
gespecial iseerd in organisatieadvies,  intervisie en
mediation. Namens Heelmeesterz heb ik een
onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking binnen
de polikl iniekorganisatie Gynaecologie in
ziekenhuis Gelderse Vallei .


