
  
 
 

 

 [PERSBERICHT – 18 juni 2008] 

 

Teleconsulting 

Health Bridge brengt huisarts, specialist én patiënt bij elkaar! 

 

Health Bridge slaat een virtuele brug tussen de eerstelijnszorg in de sterk groeiende 

Nijmeegse Waalsprong aan de ene kant en de tweedelijnszorg in het UMC St Radboud aan 

de andere kant van de Waal. Per videoverbinding organiseren huisarts en specialist een 

consult. Beide behandelaars zitten - met de patiënt - op hetzelfde moment achter de 

computer, zijn zichtbaar voor elkaar en communiceren met elkaar én met de patiënt. 

 

Health Bridge is een uniek initiatief van het UMC St Radboud in samenwerking met de 

gemeente Nijmegen, Gezondheidscentrum Frans Huygen in Lent, Health Valley, 

zorgverzekeraar Menzis  en Telecom4care.  Het Health Bridge Masterplan wordt op 19 juni 

a.s. officieel gepresenteerd aan de betrokken bestuurders, onder wie Roger van Boxtel 

(bestuursvoorzitter Menzis), Peter Lucassen (wethouder gemeente Nijmegen) en Melvin 

Samsom (Raad van Bestuur UMC St Radboud).  

 

Ambities 

Tijdens die presentatie zullen de ambities van het project nog eens worden benadrukt. 

Health Bridge wil structureel bijdragen aan het leveren van kwaliteitszorg - nu en in de 

toekomst. Op korte termijn betekent dit: streven naar deelname van minimaal 30 huisartsen 

en drie ziekenhuizen in het adherentiegebied van het Radboud, gekoppeld aan een 

uitgebreid evaluatieonderzoek. Vanaf 2010 staat een landelijke uitrol gepland. “Ambitieus, 

maar haalbaar”, aldus Wil van den Bosch, voorzitter van de Health Bridge stuurgroep.   

 

ICT-adviseur Jan Stroeken is namens Staf Informatievoorziening van het  Radboudziekenhuis 

betrokken bij het project: “Wij zijn als ziekenhuis koploper  in Nederland op het gebied van 

videoconferencing , daar zijn we best trots op! Health Bridge is weer een nieuwe 

veelbelovende loot aan de stam.”  

 

Zorgversnippering voorkomen 

Pim Ketelaar van Telecom4Care, een van de initiatiefnemers: “Health Bridge brengt huisarts, 

specialist én patiënt letterlijk bij elkaar in beeld. Tijdens een consult kunnen huisarts en 

specialist, in het bijzijn van de patiënt, met elkaar overleggen. Ze doen samen het consult. 

De huisarts wordt op die manier meer betrokken bij de zorgverlening in het ziekenhuis en 

omgekeerd krijgt de specialist uitgebreidere generalistische kennis en 

achtergrondinformatie over de patiënt. Het verwijstraject kan gerichter verlopen en er 

ontstaat een beter geïntegreerd netwerk van zorg, dicht bij de patiënt.” 

 

Jan Kremer, gynaecoloog in het Radboud en lid van de stuurgroep: “Door teleconsulting 

voorkom je ‘zorgversnippering’!  De specialist is verantwoordelijk voor zijn of haar zaken en 

de huisarts voor de zaken op zijn of haar gebied. Bij de wederzijdse communicatie ontstaan 

dan vaak problemen. Zorg je voor goede overlegmogelijkheden en een goede overdracht 

dan heb je daar minder last van”. 

 

 



  
 
Bijeenkomst 19 juni:  

Presentatie Masterplan Health Bridge en premiere Health Bridge promofilm:  

19 juni 2008 -16:00 tot 16:30 uur  

UMC St Radboud, ingang Centraal (Klinisch Studiecentrum)  

Locatie: Laënnec E – volg route nr: 302 

 

Contact 

Willem van Gerwen, afd  Huisartsgeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen 

T  024 – 3616325  

M   06 44 576 561 

E w.vangerwen@hag.umcn.nl 

 

Pim Ketelaar, Telecom4care 

T 024-7850307 

M 06-46168083 

E pim.ketelaar@telecom4care.nl 

 

Foto’s (vrij van rechten):  

Healthbridge1.jpg: http://www.telecom4care.nl/images/Healthbridge1.jpg  

Healthbridge2.jpg: http://www.telecom4care.nl/images/Healthbridge2.jpg  

 

 

 

 


