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Voor ze bij nexuzhealth aan de slag ging, was 
Lore applicatiebeheerder in een ziekenhuis. De 
verantwoordelijkheden én afwisseling die een job 
als EPD Consultant biedt, motiveerden haar om de 
overstap naar nexuzhealth te maken.

Lore: “Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de zorgsector. 
Er wordt sterk ingezet op innovatie en vooruitgang en het 
elektronisch patiëntendossier (EPD) speelt hierin een zeer 
belangrijke rol. In deze job leer je de verschillende ziekenhuizen 
snel kennen, ze hebben allen een eigen specifieke werking en 
zijn daarom uniek. De begeleiding van het implementatieproces 
van ons EPD verloopt steeds klantgericht en in samenspraak met 
het ziekenhuis, zo streven we hetzelfde doel na en kan je spreken 
van een WIJ-verhaal. Bij een succesvol implementatieproces, ga 
ik voldaan naar huis.”

Lore is niet alleen EPD Consultant maar ook projectleider en 
domeinexpert. Het werken voor verschillende ziekenhuizen 
en de mogelijkheid om verschillende rollen te kunnen invullen 
maken de job des te interessanter.

Lore: “Nexuzhealth biedt je enerzijds de nodige structuur en 
anderzijds krijg je de vrijheid om zelfstandig en ondernemend 
te werken. Je kan hierbij altijd rekenen op je collega’s en het 
management, ook al zie je elkaar niet dagelijks, je weet dat je 
steeds bij elkaar terecht kan. Deze collegialiteit, gedrevenheid 
en open, no-nonsense communicatie zijn waarden die diep 
ingebakken zitten in de nexuzhealth cultuur. Ze vormen als het 
ware een eigen DNA, het nexuzhealth DNA.”

Heeft Lore je interesse gewekt?
Solliciteer dan nu op info@nexuzhealth.com.
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LORE VAN DE PERRE

EEN FIJNE WERKOMGEVING

• Collegialiteit

• Samenwerking

• Vertrouwen

• Open communicatie

• Humor

WAARDEN NEXUZHEALTH

• Partnership (samenwerkend in 
gelijkwaardigheid, toegankelijk)

• Leergierig (kai-zen /steeds 
verder expertise opbouwen 
in gezondheidszorg én in 
softwareontwikkeling)

• Innovatief (open blik, creatief, 
toekomstgericht, state of the art)

• Betrouwbaar (bewezen effectief, 
performant, aanpasbaar)
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