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Resumé 
Erik van Ommeren heeft, na een start als Logistiek consultant bij zijn eerste 
werkgever Ordina, zich sinds 2007 volledig gericht op Ziekenhuis Informatie 
Systemen en EPD systemen, voornamelijk gebaseerd op IS-H en i.s.h.med. Erik 
heeft gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht waar hij de opleiding Information 
Engineering heeft genoten en is tijdens zijn opleiding breed geschoold op 
gebieden als programmeren, project management, informatieanalyse, 
databases, consultancy en alle overige gebieden die behoren tot het domein 
van een Informatie Analist.  
 
Met een sterke focus op resultaat is Erik een echte teamspeler, behoudt graag 
het overzicht en heeft altijd een positief kritische blik op de projecten waaraan 
hij deelneemt. 
 

Persoonlijk 
Erik heeft zich gespecialiseerd in advisering, implementatie en invoering van 
complexe zorg ICT-oplossingen. De vertaalslag maken naar de techniek is waar 
hij de afgelopen 13 jaar veel ervaring en energie in heeft opgedaan binnen het 
domein Zorg ICT. Complexe vraagstukken hier binnen worden dan ook met 
beide handen aangepakt.  
 
Optimalisatie trajecten zijn de laatste jaren een steeds belangrijker thema 
geworden waarbij snelheid, resultaatgericht denken/werken, aansturing van 
de techniek en altijd oog houden voor detail in het eindproduct de 
belangrijkste persoonlijk kenmerken zijn die Erik passen.  
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Na gebruik verzoeken wij u om deze informatie te vernietigen dan wel te retourneren aan Blue-Y. 

Werkervaring 
Okt 2019–heden • MUMC+ 
Business consultant  • Implementatie Ordercommunicatie  

Verantwoordelijk voor de invoering van Ordercommunicatie op Laboratorium en Beeldvormende afdelingen aangesloten 
op het huidige EPD.  

Jan 2020–Jun 2020 • Flevoziekenhuis Almere 
Projectleider • EPD upgrade  

Het huidige EPD had een noodzakelijke upgrade nodig om zo te voldoen aan de verwachtingen van het ziekenhuis. Met 
verantwoordelijkheid in het informeren van de opdrachtgever, de stuurgroep en het aansturen van het projectteam. 

Jun 2018–Okt 2019 • Cerner Nederland 
Business consultant • Ontwikkeling medicatie oplossing in i.s.med 

Cerner Benelux ontwikkelt in opdracht van de VsapGZ een integrale medicatie suite inclusief EPR ondersteuning voor 
apotheek processen en chemotherapie. Binnen dit project lag mijn verantwoordelijk als schakel tussen functionele wens 
en technische uitvoer binnen de verschillende onderdelen (LSP, Clinical rules engine/dashboard, G-standaard en 
zorginformatiebouwstenen). 

Jan 2018–Nov 2019 • Flevoziekenhuis Almere 
Senior Healthcare consultant • Uitbreiding EPD onderdelen 

In opdracht van het ziekenhuis en in samenwerking met Cerner diverse uitbreidingen binnen het huidige EPD 
doorgevoerd. Daaronder vallen diverse optimalisaties binnen EVD/EPD waarbij Nictiz richtlijnen en ZIB bouwstenen de 
basis vormde.  

Okt 2016–Dec 2017 • Flevoziekenhuis / Amstelland Ziekenhuis 
Senior Healthcare consultant • Ontwikkeling RIS functionaliteit in i.s.h.med 

In opdracht van het ziekenhuis en in samenwerking met Cerner is het Radiologie Informatie systeem volledig 
ingericht/geïntegreerd in het huidige EPD. Het gehele proces in kaart brengen, vertaalslag naar techniek uitwerken en de 
invoering begeleiden lag mijn verantwoordelijkheid waarbij tevens de integratie met spraakherkenning software en PACS 
onder vielen. 

Feb 2015–Jul 2016 • HagaZiekenhuis 
Senior Healthcare consultant • Conversietraject SAP -> HIX 

Een aantal werkgroepen begeleiden in het conversietraject van SAP naar Chipsoft HIX. Conversieplannen en strategie 
bepalen. Focus op onttrekken EPD informatie en laten archiveren met daarna begeleiding en ondersteuning tijdens 
livegang.  

Jun 2014–Feb 2015 • UMCG / Erasmus 
Healthcare consultant • Werkgroep nieuw EPD 

Procesmodellering binnen de werkgroepen patiëntregistratie, stamtabellen en autorisaties. Het verzorgen van diverse 
demo’s om tot besluitvorming te komen.  

 

 

 

 

 

Voor meer projectervaringen lees verder op linkedin.com/in/erikvanommeren 
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Arbeidshistorie 
Nov. 2020–heden  • Blue-Y b.v.       • Consultant 
Sept. 2011–heden  • Sol1d b.v.       • Business consultant Healthcare 
Sept. 2008–Sept. 2011  • Siemens IT solutions & services   • Consultant Healthcare 
Sept. 2006–Sept. 2008 • Ordina       • MM/Healthcare consultant 
 

Opleidingen 
2003–2006    • HBO Information Enginering   • Hogeschool Utrecht 
    • Minor Consultancy (HU Uithof)    
    • Minor Informatica (Radboud Universiteit)     
2000–2003    • MBO Informatica     • Hogeschool Enschede 
1995–2000    • HAVO      • Farel College Amersfoort 
 

Cursussen 
2018     • SAP i.s.h.med MCI Framework (HL7)  • Cerner 
2016     • Chipsoft Hix Basis training   • HagaZiekenhuis 
2013–2016    • Diverse i.s.h.med training    • Cerner 
2013     • NLP training       
2008–2011    • Diverse i.s.h.med trainingen    • GSD-Berlin 
    • PM@Siemens training (o.b.v. Prince2)  • Siemens  
2007     • ITIL Foundation      
2006-2007    • SAP MM academie    • Capgemini NL 
 


