
 

 
 
 
 
 

Persbericht 
 

Stichting BOB stuurt nu elektronisch de uitslagen van het 
borstonderzoek naar de Huisartsen 
 
Op 8 augustus 2016 is Stichting BOB live gegaan met het elektronisch versturen van uitslagen uit hun 
RADventure systeem naar het Huisarts Informatiesysteem Promedico-ASP. De uitslagen worden op 
een beveiligde manier vanuit Stichting BOB via ELS+ verstuurd naar de huisartsen.  
 
Eind juni is het project, onder leiding van het Arubaanse ICT bedrijf ITP Caribbean, begonnen om er 
voor te zorgen dat de uitslagen elektronisch kunnen worden verstuurd. Tot die tijd werden de 
uitslagen handmatig per email naar de huisarts verzonden. De software (BCS, Breast Cancer 
Screening) welke Stichting BOB gebruikt is afkomstig van het bedrijf RADventure in Nederland. De 
uitslagen worden vanuit BCS elektronisch en beveiligd via de medische berichtenserver ELS+, 
afkomstig van Topicus in Nederland, verstuurd naar het Huisarts informatiesysteem. ITP Caribbean 
bewaakt het proces van medische berichten en heeft al koppelingen gerealiseerd tussen de 
verschillende laboratoria, Imsan en binnenkort ook de Botica’s. 
 
Het doel van Stichting BOB is preventief onderzoek naar borstkanker. Via post stuurt Stichting BOB 
per district aan alle AZV verzekerde vrouwen tussen de 45 en 74 jaar een uitnodiging met daarin een 
datum voor een afspraak. Patiënten kunnen op de datum van afspraak langskomen bij Stichting BOB 
op de Frankrijkstraat 1, dit is het gebouw van IBISA. Het laten maken van een mammogram is geheel 
vrijblijvend. De laborant zal een mammogram bij de patiënt maken en de radioloog zal deze 
beoordelen. De uitslag van een mammogram zal binnen 2 à 3 weken binnen zijn en wordt direct 
elektronisch aan de huisarts gestuurd. Stichting BOB informeert de patiënt dat de uitslag opgehaald 
kan worden.  
 
Wilt u meer informatie over Stichting BOB, dan kunt u contact met hen opnemen via 588 1212 of 
een bezoek brengen aan de Frankrijkstraat 1.  
Wilt u meer informatie over het kunnen versturen van medische berichten dan kunt u contact 
opnemen met ITP Caribbean, 582 4492 of helpdesk@itpinternational.com  
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