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WERKERVARING CARE EFFECT

09-2022 - heden
Business Unit  (BU) manager Zorgadministratie
Care Effect,  Bilthoven

09-2022 – heden
DBC adviseur – St.  Jans Gasthuis,  Weert
Adviseur omtrent zorgregistrat ie.  Daarnaast
betrokken bi j  de werkzaamheden omtrent
Horizontaal  Toezicht

06-2022 – 08-2022
Ontwikkelaar HiX E-learning – 
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
Verantwoordeli jk voor het opzetten van een HiX E-
learning in het LMS CAPP 12 t i jdens de overgang
van SAP naar HiX 6.3.

01-2022 – 08-2022
Projectleider Zelfonderzoek – 
Maasziekenhuis Pantein, Beugen
Het coördineren en uitvoeren van Zelfonderzoek
2021, waarbij  ValueCare is gebruikt  ter
ondersteuning. Dit  betreft  ook de afstemming met
zorgverzekeraars.

01-2022  
DBC-consultant poli  SEH –
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
Het juist  registreren van SEH consulten en ook het
optimaliseren van de SEH registrat ie.

08-2021 – 12-2021 
DBC-consultant poli  Urologie –
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Het autoriseren en f iat teren van afspraken bi j  het
special isme Urologie.  Hierbi j  wordt ook meteen
gecontroleerd of  de afspraak in de juiste DBC zit
om daarmee fouten te voorkomen. Daarnaast
worden verbeterpunten teruggekoppeld naar
DBC-adviseurs/polikl inieken.

07-2021 – 12-2021 
DBC-consultant  –  
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Het oplossen van variërende DBC fouten van
verschil lende special ismen op basis van HiX
foutl i jsten. Het doel hierbi j  is  onder de 5000 fouten
te bl i jven. Daarnaast het signaleren van
verbeterpunten in HiX en terugkoppelen naar
DBC-adviseurs/polikl iniek

MILOU FRANSEN
Consultant

“Mezelf inzetten voor verschil-
lende zorginstellingen en daar-
mee de gezondheidszorg ver-
beteren, daar krijg ik energie
van. Hierbij zal ik geen enkele
uitdaging uit de weg gaan.”

VAARDIGHEDEN

SYSTEEMKENNIS

Projectleiding

Coördineren

Capp



MILOU FRANSEN
Consultant

OPLEIDINGEN

2018 – 2020
Radboud Universiteit
Nijmegen
MSc Medische Biologie

2015 – 2018
Radboud Universiteit
Nijmegen
BSc Medische Biologie

INTERESSES

Gezondheidszorg,
volleybal, wandelen en
bakken

CURSUSSEN &
TRAININGEN

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

03-2021
E-learning HiX foutcodes, 
Care Effect

05-2021
Medische Kennis en
Terminologie, Nederlandse
Associatie voor Examinering NEVENACTIVITEITEN

2019 – 2022
Activiteitencommissie volleybalclub Vocala 

2018 – heden
Scheidsrechter volleybalclub Vocala 

2018 – 2019
Bestuurslid volleybalclub Vocala

Project:  ‘The interference of TNF with in vi tro
syncytial isat ion and consequently al tered endocrine
functions and gene expression patterns in BeWo
cells’
Project:  ‘Ex vivo placental  transfer and exposure to
the JAK1 and JAK3 inhibitor tofacit inib’

09-2020 – 02-2021  
DBC medewerker a.i.  afdeling Zorgadministratie –
Maastricht UMC 
Het controleren en juist  registreren van de
zorgactivi tei ten van verschil lende special ismen
(oogheelkunde, anesthesie en heelkunde).

09-2019 – 03-2020
Stagiaire afdeling Farmacologie & Toxicologie –
Radboudumc, Nijmegen

11-2018 – 06-2019
Stagiaire afdeling Pathologie – Radboudumc,
Nijmegen
Project:  ‘Ef fect of  bacterial  biof i lms on t issue markers for
barrier function and early carcinogenesis in the colon’

04-2018 – 06-2018
Stagiaire afdeling Fysiologie – Radboudumc,
Nijmegen
Project:  ‘Fluid shear stress-sensit ive purinergic
signall ing in health and autosomal dominant polycystic
kidney disease’

OVERIGE WERKERVARING

04-2021 – 06-2021 
Projectmedewerker zelfonderzoek en HT  – 
VieCuri Medisch Centrum, Venray
Het ui tvoeren van verschil lende Zelfonderzoek
controles (en correcties) op de Zorgadministrat ie.  
Daarnaast het invul len van de tool Rol lerQoaster in het
kader van het project Horizontaal  Toezicht.

03-2021 – 06-2021 
Consultant HiX implementatie Zorgadministratie –
Diakonessenhuis, Utrecht
Ondersteuning van projectleider HiX implementatie op
de Zorgadministrat ie.


