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Vakkennis Huisartsautomatisering 

Databaseconversies 

Webdesign (CMS) 

Systeembeheer 

Programmering  

Documenteren 

 
Profiel In de periode van 2000 tot heden heb ik mij full-tme bezig 

gehouden met het omzetten van databases van huisarts-informatie-

systemen. Hierbij werd vaak de methode van reversed engeneering 

gebruikt, omdat de leveranciers niet genegen waren om 

inhoudelijke informatie over hun systemen te verstrekken.   

Er werd altijd naar gestreefd de conversie op de huisarts af te 

stemmen, zowel qua inhoud van de data als het tijdspad.  

Hoewel een 100% score vaak niet haalbaar was, was dat wel mijn 

streven. Dat betekent dat er regelmatig inventieve methodes 

gezocht moesten worden. 

Sleutelwoorden: klantgericht, perfectionistisch maar toch 

realistisch, flexibel, meedenken met alle partijen. 

Mede dank zij mijn studie ben ik in staat om redelijk complexe 

situaties op te splitsen in afzonderlijke problemen, zonder het 
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overzicht te verliezen. Voor de oplossing van problemen maak ik 

liever gebruik van bewezen technieken, al zijn die wat ouder, omdat 

er dan sneller een resultaat te behalen valt. 

In mijn werkzaamheden ben ik meer een einzelgänger dan een 

teamplayer. Ik vertrouw meer op mijn eigen kennis dan dat ik blind 

vertrouw op dat van anderen. Ik wil ook graag op de hoogte zijn van 

de reden van beslissingen van anderen. 

Naar de klant toe maak ik graag de problemen inzichtelijk door het 

met “gewone-mensentaal” uit te leggen en niet te schermen met 

ingewikkelde en technische termen. 

  

Taalbeheersing Nederlands: uitstekend 

Engels: goed 

Duits: redelijk 

Frans: matig tot redelijk 

 
Opleiding VWO (Na, Wi 1+2, Sk, Ec, Eng, Ne) 

-  Juni 1982 

 

TU Delft Technische natuurkunde 
Augustus 1982 - Februari 1988 

Bedrijfskundige variant 

Onderzoek aan het stromingsmodel in een model van industriële 

glasoven m.b.v. Laser-Doppler metingen 

 

Novell 3 systeembeheer (1989) 

 

Cursus Windows NT systeembeheer (1992) 

 

Cursus MS-Access (1994)  

 
Ervaring Consultant huisartsautomatisering 

2000 – heden 

 

In deze hoedanigheid heb ik mij als zelfstandig ondernemer bezig 

gehouden met het converteren van databases van huisartsen, zodat 

zij zonder verlies van data konden overstappen naar een ander 

informatiesysteem (HIS). In Nederland zijn er maar enkele 

personen die dit kunnen. De leveranciers van de HISsen kunnen dit 

niet zelf, het is ook geen standaard optie binnen de pakketten, en 

schakelen dan vaak mij in. Ik werk voor 4 van de 6 grootste HIS-
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leveranciers, en pretendeer volledig onafhankelijk te zijn. 

 
Technieken: DOS (!), dBase, MS Access, Clipper, queries, MySQL, 
XML, Solid, ODBC 
 
 
Webdesign en CMS 
2008 – heden 

 

Voor verschillende partijen, hoofdzakelijk huisartsen, heb ik sites 

gemaakt. Het uitgangspunt was steeds dat de inhoud belangrijker 

was dan de vormgeving. Er wordt gebruik gemaakt van met name 

Joomla!, Photoshop en Dreamweaver. 

 
Technieken: CMS, HTML, CSS, Flash 
 
  
Systeembeheerder 
1997 – 2000 
 

Als systeembeheerder was ik verantwoordelijk voor het beheer van 

de volledige automatiseringstructuur van een middelgroot 

consultancy organisatie (80 man) in den Bosch. Het systeem betrof 

o.a. een Novell server, NT-server, Exchange Server, 40 

werkplekken, 40 laptops.  

 
Technieken: Windows NT, Novell, Exchange 

 

 
Tweedelijns support huisartsautomatisering 
1995 – 1997 

 

Deze functie betrof het verlenen van tweedelijns ondersteuning  aan 

huisartsen. Dit kon zijn het uitzoeken van technische problemen tot 

het opbouwen van een complete database na een fatale 

systeemcrash. Ook was ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van 

nieuwe versies en het traject van upgrading van het op DOS 

gebaseerde systeem naar het Windows platform. Testen was één 

van de werkzaamheden. 

 
Technieken: propriëtaire databasetools 
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Privé Sinds 1988 getrouwd met Ellen. We hebben 4 zonen. 

Hobby’s en interesses: modelspoor, auto’s, beleggen, hardlopen, 

skiën. 

 

 
 

 


