
Het woord van de directie

Onze wil om onze producten 
onophoudelijk te verbeteren 
is de motor die ons vooruit 
drijft. Wij hopen dat u onze 
inspanningen genoten heeft van 
onze inspanningen om de kwaliteit 
van onze dienst voortdurend te 
verbeteren. Dit nieuwe jaar zal voor 
ons de gelegenheid zijn om vooruit 
te gaan en nog nieuwigheden 
aan te brengen aan het bedrijf, 
bijvoorbeeld, onze nieuwe 
internetsite, het invoeren van een 
forum of nog een nieuwsbrief.

Presentatie van de projectleiders

Eerst programmeur, vervolgens analist-programmeur en 
tenslotte projectleider; houdt Marianne zich bezig met de 
bijstand van functionele softwares op AS400 gewijd aan de 
ziekenhuizen: het beheer van de menu’s, boekhouding, labo, 
medische secretariaat, apotheek maar ook enkele andere 
specifieke softwares voor klanten. Maar het is niet alles, zij 
houdt zich ook bezig met het deel van de verpleegkundige 
gegeven van de MXG (VG-MZG), van de budget-toepassing 
alsook van een software van beheer van tellers (water, gas, 
thermische energie). Uiteindelijk versterkt zij sinds enkele 
maanden regelmatig het team dat zich bezighoudt van de 
ontwikkeling van WISH bij IBM.

Marianne Cloes
Projectleider sinds 2013 – aangenomen sinds 1989

C-Ca is niet enkel een bedrijf van ziekenhuisinformatica, 
het is Colette, met name, die zich bezighoudt met dit deel. 
Zij houdt zich bezig met de analyse, de ontwikkeling en 
de bijstand van verschillende softwares, zoals softwares 
voor het beheer van onroerende goederen, een Web-
software van beheer van prestaties voor functionele 
revalidatiecentra en de geestelijke gezondheidszorg. Maar 
zij houdt zich ook bezig met softwares voor ziekenhuizen 
voor het beheer van de boekhouding, facturatie of 
apotheek. Zoals Marianne, versterkt Colette ook het team 
bij IBM.

Colette Goblet
Projectleider sinds 2012 – aangenomen sinds 1979
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Nieuwsbrief 1 | januari 2015

Nieuw bij C-Ca :  
een nieuwe internetsite, een nieuwsbrief, …
Voor zijn eerste nieuwsbrief, wil C-Consult advice beginnen 
met de presentatie van de projectleiders die in de volgende 
nummers zullen ingrijpen teneinde u hun producten te 
presenteren.  U zult in deze driemaandelijkse nieuwsbrief 
de gebeurtenissen en de toekomstige vormingen 
terugvinden, evenals de getuigenissen van onze klanten 
dat de bekendheid van onze software zal aanvullen.
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Gaëlle werkte gedurende bijna 10 jaar op het 
personeelsdienst van een universitair ziekenhuis in Brussel, 
als dossierbeheerster en vervolgens als looncoördinator.  
Het is om deze redenen maar ook omwille van haar 
tweetaligheid (Frans-Nederlands) dat zij als projectleider van 
het product PEP, dat een software van uurroostersplanning 
is, aangeworven werd. Ze heeft zojuist de ontwikkeling van 
een nieuw analysesoftware van het absenteïsme beëindigd. 

Gaëlle Adant
Projectleider PEP sinds september 2014 – aangenomen sinds januari 2014

Zoom op... 

C-Ca beschikt nu over een nieuwe 
website. Aarzel niet om deze te 
consulteren om onze actualiteit te 
volgen en om er uw inschrijving uit 
te voeren als dat nog niet gedaan 
werd. Sinds haar aanwerving, is Dominique verantwoordelijk 

geweest van de MXG-software waarvoor zij opleidingen 
en demonstraties aan de Franstalige en Nederlandstalige 
klanten geeft. Later, na de aankomst van de MKG+-software, 
werd zij belast met de onderhoud van deze software. Zij 
heeft ook deelgenomen aan de ontwikkeling van de software 
Admed/Apotheek, die op het voorraadbeheer van Admed/
Eco+ is gebaseerd.  Sinds 2005, houdt zij zich bezig met de 
implementatie van BI-werktuigen (QlikView) op de gegevens 
van toelating, facturatie en MZG. In samenwerking met 
Fabienne, houdt zij zich ook bezig met de VLD.Web-
software en de producten van het reeks G-BITS.

Dominique Focan
Projectleider sinds 2001– aangenomen sinds 1996

Fabienne brengt de praktische kant en de functionele blik 
op het ziekenhuisterrein. Inderdaad, ze is verpleegster en 
licenciaat in Volksgezondheid. Na een lange loopbaan van 
16 jaar als intermediaire kader in ziekenhuizen, kwam zij het 
C-Ca-team vervoegen. Projectleider voor de reeks G-BITS 
(gebouwd met de QlikView-software die het mogelijk 
maakt om informatie afkomstig van talrijke bronnen van het 
ziekenhuis te verzamelen, te analyseren en te integreren), 
VLD Web, PEP-VG-MZG, is ze ook coördinator voor de 
sector Cca Learning&Coaching. 

Fabienne Nicolas
Projectleider voor de reeks G-BITS sinds februari 2009 – aangenomen sinds 2008
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