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ZorgExplicateur Hans van Belleghem heeft zijn “trouble-shooter” sporen verdiend tijdens
Europese orkestreizen en operafestivals als productieleider. Na financiële dienstverlening in
het bedrijfsleven werkte hij sinds 2000 als senior beleidsadviseur in het Maasziekenhuis
Boxmeer en vervolgens het Radboud te Nijmegen, waarna werd afgesloten als Hoofd
Zorgadministratie en Informatie van het UMC Utrecht.
Zijn conceptueel talent komt het best tot uiting op de kruising tussen Medisch handelen,
Financiën, ICT en Praktisch en Pragmatisch handelen. Innovatief en met oog voor kansen,
doch altijd gestructureerd en met het kerndoel voor ogen, slaat hij de verbinding tussen de
partijen.
Dat laatste gebeurt zonder de zaken op scherp te zetten, noch met een dubbele agenda, doch
wel op technisch-objectiveerbare gronden. De kern expertise behelst kennis vanaf de
bronregistratie, over de terminologie (SnomedCT) en classificatie systemen (ICD10) tot aan
de bekostiging (DBC) en kwaliteitssystemen (HSMR)
Als oncologisch patient in 2016-2017 werd hij gedwongen het roer om te gooien. Tijdens zijn
behandeling enerzijds een verdiepende slag in de kennis van Snomed gemaakt, en anderzijds
het Certificaat Medisch Codeur gehaald bij KIWA. De nieuwe werkzaamheden in de vorm
van analyseren, coderen (ICD10) en/of bewerken, gebeuren dus in eigen tempo van huis uit.
Ideaal voor die uitzoek, conversie en afpuntklussen op de achtergrond, ter ondersteuning van
de reguliere adviseurs die daar geen tijd voor hebben…
2017 (oktober) – 2018 (maart) Medisch Codeur UMCU
2016 – 2017 Oncologisch patient Bernhoven & Radboud. Snomed CT & Kiwa ICD10 studies

ZorgExplicateur Twist BV
2013 – 2015
•
Voorzitter Snomed Assess CT Focusgroep Nederland en Belgie
•
Kwartiermaker Denktank Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg (VWS)
•
NFU, nulmeting “Registratie aan de Bron”
•
De Friesland Zorgverzekeraar, substitutie 2e-1e lijn, Friesland Voorop...
•
Careffect, doorlichting registratieproces VUmc
•
Topicus, denktank doorontwikkeling productportfolio
•
Voorzitter RVT National Cardiovascular Data Registration (NCDR)
•
Lid klankbordgroep digitale infrastructuur NVTZ

Ziekenhuiservaring
2010 - 2013
•
UMCU, Hoofd concerndienst Zorg Administratie en Informatie. Als MT lid binnen het
directoraat Informatie en Financiën, werd leiding gegeven aan 4 afdelingshoofden met
65 mensen. Functioneel Beheer en Zorgadministratie zorgden daarbij voor inregelen en
controle van het patiënten zorgsysteem, Facturatie en Informatievoorziening voorzagen
in de outputzijde van enerzijds facturen en anderzijds analyses.
•
Projectleider voor de expertgroep productstructuur/zorgzwaarte en de werkgroep
doorontwikkeling van de NFU tot september 2011.
•
Lid werkgroep palliatieve zorg NFU o.l.v. Prof. Kris Vissers, 2010-2011.
•
Lid klankbordgroep NFU visiedocument registratie aan de bron 2013-2020.
2007 – 2010
•
UMCN St. Radboud Nijmegen, Senior Financial Controller in de sectie financiën van de
concernstaf, inclusief onderhandelingstafel A en B segment.
•
Projectleider voor de expertgroep productstructuur/zorgzwaarte en de werkgroep
doorontwikkeling van de NFU.
2005 – 2006 Lid landelijke werkgroep “vereenvoudiging zorgstelsel” bij de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen.
2003 - 2006 Beleidsmedewerker Bedrijfseconomische Dienst Ziekenhuis Maasziekenhuis.
o
Onderhouden van contact met VWS, regelgevende organen (CTG) en
branches.
o
Productanalyse, portfolio en profilering.
o
Ontwikkeling van concepten en modellen in financiën, productie en
capaciteit.
o
Inrichting van de kostprijsmodule.
o
Onderhandelingen met zorgverzekeraars.
2002 - 2003 Projectcoördinator Financiële Administratie Maasziekenhuis.
o
Leidinggeven van financiële afdeling.
o
Omvormen van FA naar Pantein-holding.
o
Coördinatie van het jaarrekeningtraject.
o
Voortzetting van het projectleiderschap DBC 2003.
2001 – 2002 Projectleider DBC 2003 (nieuwe zorgfinanciering) Maasziekenhuis
o
Invoering registratiesysteem.
o
Invoering datawarehouse analysesysteem.
o
Ontwerp lange-termijnconcept.
2000 - 2001 Bedrijfseconomisch medewerker Maasziekenhuis
o
Rapportage, analyse en monitoring in productie en financiën.
o
Begroting, opzet en ondersteuning van het management.
o
Ziekenhuisbudgettering en lumpsum.

Administratieve ervaring
1997 - 2000 Financiële directie reclamebureau.
o
Beheer van 5 vennootschappen met een totaal van 20 personeelsleden.
o
Opstellen van wettelijke documenten als BTW, jaarbalans en jaarverslag.
o
Rapportering naar bestuurders, vennoten en externe registeraccountant.
o
Budgetopmaak van jaar overschrijdende projecten.
1995 - 1997 Fulltime senior medewerker boekhoudpakket Expert/M (Belgische markt).
o
Organisatie van de helpdesk.
o
Opstellen van protocollen t.b.v. de helpdesk.
o
Opstellen van lesopdrachten voor junior medewerkers. Herstellen en
corrigeren van boekhouddossiers.

Cultureel-technische ervaring
2006 – 2007 Orkestmanager voor Het Gelders Orkest Arnhem tbv Japan Tournee.
1991 - 1994 Orkestregisseur voor diverse Europese orkesten (La Petite Bande, Orchestre de
Champs Elysees, Collegium Vocale,…), festivals (Saintes, Orange, Aix-en-Provence,
Avignon,...) en operahuizen (Munt, Stopera, Bastille, Lyon,...)
o
Valuta-, loon- en budgetbeheer.
o
Leidinggevende muzikanten en crew.
o
Persbeleid, casting en auditie.
o
Planning, podiumbeleid en logistiek (reis- en hoteladministratie).
o
Opstellen van technisch draaiboek en repetitie schema’s.
1989– 1991 Kunstencentrum deSingel, technisch-artistiek verantwoordelijke van de Blauwe
Zaal (concertzaal).
o
Begeleiden van inkomende orkesten en gezelschappen.
o
Zaalverantwoordelijke tijdens uitvoering.
o
Algemene technische en administratieve leiding.
1989 Tourmanager popgroep The Radio’s, Bart Peeters (70 optredens, nevenactiviteit
deSingel).
1987 – 1989 Technisch en administratief verantwoordelijke van een der animatieteams bij
Club Med.
1985 - 1987 Koninklijk Vlaams MuziekConservatorium Antwerpen, geluidstechnicus als
vervangende dienstplicht.

Studies
2016 Studies tijdens de oncologische behandelingen
o
Kiwa, opleiding tot Medisch Codeur ICD10, inclusief medische
terminologie & ziekteleer
o
Snomed CT, Foundation, Implementation & Content Development courses
with graduation.

1997 CMO Antwerpen, 3 jaar hoger onderwijs boekhouden en accountancy ter certificering
B.I.B.
1994 – 1997 Opleiding boekhouden VDAB Antwerpen, met aansluitende specialisatie ratioanalyse, financieel plan, investeringsanalyse en fiscaliteit.
1986 BKR, Antwerpen, eerste jaar A1 opleiding systeemanalyse en boekhouden (gestopt
wegens indiensttreding Club Med).
1984 - 1985 Hoger Instituut voor Dramatische Kunsten (Studio Herman Teirlinck) te
Antwerpen.
1984 Diploma theater en woordkunst, muziekacademie te Sint-Niklaas.
1984 Diploma menswetenschappen, Koninklijk Atheneum te Sint-Niklaas.

Vaardigheden
Computer

ICD10 WHO-Fic
Snomed CT, implementation en content development
Microsoft Office Suite.
Data-analyse Microsoft SQL.
HIX (Chipsoft).

Talenkennis

Volledige tweetalige beheersing van het Nederlands en het Frans.
Telefoneren, rapporteren en onderhandelen in het Engels.
Noties Duits.

Varia
Geboren op 4 september 1965 te Sint-Niklaas, België.
Nederlandse Nationaliteit, woonachtig in Nederland sinds 2000.
Gehuwd, een zoon van 24 jaar en een zoon van 20 jaar.

