
WERKERVARING CARE EFFECT
08-2022 - heden
Projectmedewerker EPA
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Alle EPA's voor de vervolgopleidingen van
verpleegkundigen en medische ondersteuners in
formats zetten en inrichten in het leerportaal .
Daarnaast het opstel len van het format voor de
opleidingsplannen van de verschil lende
opleidingen.

06-2022 - heden
Projectleider LMS migratie
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Het coördineren van de werkzaamheden van de
projectgroep en de werkgroepen bi j  de migratie
van het oude LMS Pulseweb naar het nieuwe LMS
Studytube.

01-2022 - 08-2022
DBC Adviseur
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Aanspreekpunt voor het special isme
Sportgeneeskunde. Daarnaast meegedraaid in het
jaarl i jkse zelfonderzoek en meerdere analyses
uitgevoerd en beoordeeld.

01-2022 - heden
Ontwikkelaar & Beheer E-learnings CE Start
Care Effect,  Bilthoven

07-2021 – 12-2021
Consultant Bedrijfsbureau
Winnock, Utrecht
Het in kaart  brengen van de verschil lende risico's
en bi jbehorende beheersmaatregelen binnen de
organisatie en dit  vast leggen in een AO/IC plan.
Daarnaast het optimaliseren van het ECD
Medicore en behandelaren adviseren omtrent de
registrat ie.

06-2021 – 01-2022
Senior DBC Adviseur
Van Weel Bethesda, Dirksland
Verschil lende vakgroepen van DBC advies
voorzien op het gebied van Cardiologie,  KNO,
Dermatologie en Urologie.  Daarnaast betrokken
bij  het ui tvoeren en coördineren van
werkzaamheden voor HT. Onder andere heb ik de
deelwaarneming Dure Geneesmiddelen
uitgevoerd.

DAPHNE BERGKAMP
Consultant

"Proactief, enthousiast en
betrokken; dat is wat mij
kenmerkt en wat ik inzet om
processen in de zorg te
verbeteren en effectief te laten
functioneren."
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NEVENACTIVITEITEN
04-2018 – 07-2018
Lid ‘You Are Beautiful’-  commissie, 
Studentendesk Rode Kruis Leiden

DAPHNE BERGKAMP
Consultant

INTERESSES
AS400Reizen, stedentrips,

sporten, koken, lezen

OPLEIDINGEN
2017 – 2019
Erasmus Universiteit Rotterdam
MSc Zorgmanagement

2014 – 2017
Vrije Universiteit Amsterdam
BSc Gezondheid en Leven

CURSUSSEN &
TRAININGEN

11-2019
E-learning DBC-systematiek,
Care Effect

11-2020
Medische Kennis en
Terminologie, Nederlandse
Associatie voor Examinering

11-2020
DISC training, Care Effect

04-2021
Gesprekstechnieken I en II,
Karin Niesing

05-2022
Projectmatig Creëren
Phaos

OVERIGE WERKERVARING
01-2019 - 07-2019
Afstudeeronderzoek - Rijndam Revalidatie
Een onderzoek over gezamenli jke besluitvorming bi j
CVA-patiënten in de polikl inische fase. Voor dit
onderzoek zi jn verschil lende groepen zoals patiënten,
fysiotherapeuten en revalidatieartsen geïnterviewd.

11-2018 - 07-2019
Stage, netwerkorganisatie Transmuralis Leiden
Transmuralis st imuleert  via netwerken (CVA, dementie
en pal l iat ieve zorg) de afstemming en regie van de
transmurale zorg in de regio.  De rol  als stagiaire was
o.a.  meekijken met de ketencoördinatoren van deze
netwerken, organiseren van bi jeenkomsten, part iciperen
bij  scholingen en notuleren bi j  vergaderingen.

02-2016 - 06-2016
Afstudeeronderzoek - LUMC spoedeisende hulp
Het onderzoeken van de associat ie tussen
hyperglykemie en relevante kl inische uitkomsten bi j
patiënten op de Spoedeisende Hulp die zi jn
gediagnosticeerd met sepsis.

03-2021 – 06-2021 
DBC Adviseur
Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
DBC advies geven aan de vakgroepen Intensive Care,
Cardiologie,  Longgeneeskunde en Radiotherapie samen
met vi j f  A-consulenten voor wie ik het aanspreekpunt
was. Daarnaast het opstel len en uitrol len van
verbeterplannen rondom Horizontaal  Toezicht en het
uitvoeren van deelwaarnemingen. Tevens
verantwoordeli jk voor de DGM li jsten in ValueCare in
samenwerking met de apotheek en betrokken bi j  het
project Hospital  at  Home voor Cardiologie patiënten.

01-2021 – 03-2021
DBC Consulent
Zaans Medisch Centrum, Zaandam

12-2020 – 03-2021
DBC Consulent
IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel

10-2020 – 12-2020
DBC Medewerker
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

12-2019 – 08-2020
Frontoffice medewerker
Bergman Clinics, Breda


