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ImageHub: eenvoudig en snel online verwijzen.     

“…van wanneer is het letsel” vraagt Dennis den Hartog, traumachirurg in het Erasmus Medisch 
Centrum (EMC) in Rotterdam. “Gister gevallen met de fiets. Er is sprake van een comminutieve 
fractuur van de distale humerus, waarbij we jullie willen vragen de behandeling over te 
nemen….” luidt het antwoord van de arts aan de andere kant van de lijn. “…we sturen de CD-
ROM per koerier op en bellen dan overmorgen over de verdere planning…”.  

Tot enkele maanden geleden zou een intercollegiaal consult tussen twee artsen zo gelopen 
kunnen hebben. Door gebrek aan goede en veilige software waren betrokkenen aangewezen 
op langzame en dure informatie-overdracht. Na de komst van ImageHub is dit verleden tijd.  

“…kunt u de CT-scan ook per ImageHub versturen?” vervolgt den Hartog zijn gesprek. Enkele 
minuten later scrolt hij  door de CT-scan en stelt een behandelplan op. “..dan komt patiënt 
vanmiddag bij ons op de afdeling, om morgen geopereerd te worden” hoort de verwijzend arts 
blij verbaasd, net voordat het telefoongesprek eindigt.  

  

 

Met enige regelmaat worden patiënt verwezen naar het Erasmus Medisch Centrum, zowel 
vanuit Nederlandse ziekenhuizen als vanuit het buitenland. Een vaak voorkomend probleem 
was dat de CD-rom die mee kwam met de patiënt in een doktersjas verdween en kwijt raakte, of 
de CD-rom kon niet ingelezen worden. Waar het tot niet zo lang geleden lastig en/of tijdrovend 
was om de oorspronkelijke foto’s in handen te krijgen, kan ImageHub deze problemen 
voorkomen, zo vertelt den Hartog. 

 

 

Mevr. De Boer (fictieve naam) is 70 
en kwam ten val met de fiets en brak 
daarbij de elleboog. Met de 
ambulance werd ze naar een perifeer 
ziekenhuis gebracht.  

“de chirurg daar vertelde me dat de 
breuk zo ingewikkeld was, dat hij me 
naar Rotterdam zou sturen. Eerst zag 
ik dat niet zo zitten, maar nu ben ik 
toch wel blij dat hij zo eerlijk tegen me 
is geweest. De zorg in het EMC is me 
alleszins meegevallen en nu kan ik 
eigenlijk alles weer met die arm” 
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ImageHub (www.imagehub.nl) is een web-based dienst waarbij de ontvangend arts wereldwijd 
kan inloggen om de radiologiebeelden van de verwijzend arts in te zien. Zoals bij mevrouw de 
Boer kan dit zorgen voor snelle en adequate overname tussen twee ziekenhuizen. Door de 
snelheid kan dit in spoedsetting, maar ook wanneer de patiënt gepland overgeplaatst wordt, of 
eventueel voor een expert opinion, waarbij de patiënt niet persoonlijk naar het geconsulteerde 
ziekenhuis hoeft te gaan. Door de beelden te delen kan herhaald onderzoek voorkomen 
worden. Dit zorgt in de eerste plaats voor een beperking van stralingsbelasting van de patiënt. 
Daarnaast zorgt dit voor een aanzienlijke kostenbesparing. Door de 24/7 beschikbaarheid is de 
afhankelijkheid van (externe) vervoerders en/of faciliterende röntgenmedewerkers verleden tijd. 
Door de mondiale beschikbaarheid kan een expert altijd zijn mening geven over de beste 
beslissingen voor de patiënt, waar hij ook is.  

 

Hoe werkt het?  

De verwijzend arts logt in op de website van ImageHub, selecteert de ontvangend arts en 
upload DICOM beelden die nodig zijn voor de verwijzing. Hierbij kunnen patiëntgebonden 
gegevens en/of opmerkingen vermeld worden. Automatisch ontvangt de ontvangend arts een 
email, met hierin een link naar de geüploade beelden. Na inloggen beoordeeld de ontvanger de 
beelden en koppelt direct zijn/haar bevindingen terug via de ImageHub. De verwijzer ontvangt 
een e-mail met een link en kan in de ImageHub direct de bevindingen raadplegen.   

ImageHub werkt met de gangbare browsers. Er hoeven geen programma’s te worden 
geïnstalleerd op de computer. Patiënt veiligheid en privacy zijn gewaarborgd en na 3 maanden 
zijn de beelden niet langer online zichtbaar.  

Interesse in ImageHub? Maak vrijblijvend een afspraak met: 

Remko Hoekstra 

e-mail  info@aexist.nl  

Tel:  06 21 80 59 14 

Dennis	den	Hartog,	traumachirurg	in	het	
Erasmus	Medisch	Centrum,	werkt	met	
veel	plezier	met	ImageHub	en	kan	dit	
aanbevelen	aan	eenieder	die	wel	eens	
een	patiënt	verwijst	of	verwezen	krijgt.			


