
Meer informatie en contact

Over het Collaboratief Zorgplatform: 
www.cozo.be of bij een van de aangesloten 
ziekenhuizen. 

Over het eHealthplatform van de federale overheid: 
www.ehealth.fgov.be of via het contactcenter van het 
e-Healthplatform (tel. 02 788 51 55).
 
Op www.cozo.be/contact vindt u een niet-limitatieve 
lijst van ziekenhuizen en de met hen samenwerkende 
huisartsenverenigingen die momenteel rechtstreeks bij 
het Collaboratief Zorgplatform aangesloten zijn. “Dankzij CoZo ben ik gerust: ik weet dat 

 mijn huisarts op de hoogte is van alle 
 onderzoeken en behandelingen die
 ik in het ziekenhuis onderging.”

“Nu ik bij CoZo ben aangesloten kent   
 mijn huisarts de details van mijn zieken- 
 huisopname nog vòòr ik het ziekenhuis  
 heb verlaten. “

“Door bij CoZo aan te sluiten bespaarde   
 ik mijn dochter vervelende dubbele 
 onderzoeken.”

“Ik ben aangesloten bij CoZo. 
 Mijn behandelende arts kan zo makkelijker 
 mijn onderzoeken opvolgen.”
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Betere zorg
door uitwisseling 
van uw medische 
gegevens

U zoekt de beste zorg. U wil dus dat alle zorgverleners 
die u behandelen de juiste informatie over uw 
gezondheidstoestand hebben: onderzoeksresultaten, 
resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven 
en operatieverslagen…. Maar die gegevens worden 
vaak in dossiers bij verschillende zorgverleners 
bewaard. Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) maakt 
de snelle en beveiligde elektronische uitwisseling 
van uw gezondheidsgegevens mogelijk tussen de  
zorgverleners die u behandelen. Met respect voor uw 
rechten als patiënt. En enkel met uw toestemming. 

Momenteel zijn 25 ziekenhuizen en de 
huisartsenorganisaties uit hun regio aangesloten 
bij CoZo. Sluit u zich ook aan bij CoZo, dan wordt 
uw huisarts nog beter op de hoogte gehouden van 
uw medisch dossier in het ziekenhuis zodat hij uw 
behandeling grondiger kan opvolgen. 

Het CoZo-project maakt deel uit van het nationale 
eHealthproject. Dit project heeft tot doel om op een 
efficiënte wijze een snelle en veilige elektronische 
uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te 
maken tussen alle zorgverleners die u behandelen in 
België.

Veilige uitwisseling van medische gegevens

Het Collaboratief Zorgplatform is een streng beveiligd 
elektronisch platform. Enkel de zorgverleners die u op 
een bepaald moment behandelen, kunnen toegang 
krijgen tot uw gegevens.

 � U beslist zelf welke zorgverleners toegang 
krijgen tot welke gegevens. U kan bepaalde 
zorgverleners of gegevens uitsluiten. Enkel 
artsen waarmee u een behandelrelatie heeft, 
kunnen gegevens uit uw dossier raadplegen als 
u daarvoor de toestemming heeft gegeven. Deze 
behandelrelaties worden na enige tijd automatisch 
beëindigd, bijvoorbeeld na stopzetting van een 
behandeling in een ziekenhuis of bij verandering 
van huisarts.

 � De zorgverlener krijgt enkel toegang tot de 
relevante delen van uw medisch dossier via een 
beveiligde verbinding. Hij moet zijn identiteit 
bewijzen door middel van zijn elektronische 
identiteitskaart.

 � U kan op elk moment opvragen welke 
zorgverleners uw gegevens geconsulteerd hebben. 

 � Uw gezondheidsgegevens worden steeds bewaard 
bij de zorgverleners of –instellingen die een 
dossier aangemaakt hebben. Enkel als het nuttig 
is voor uw behandeling, worden de gegevens 
uitgewisseld met andere zorgverleners. Ze worden 
dus niet op een centraal punt opgeslagen.

Confidentialiteit gegarandeerd

 � De elektronische uitwisseling via het Collaboratief 
Zorgplatform is onderworpen aan de wet tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
wet betreffende de rechten van de patiënt. 

 � U hebt recht op toegang tot en verbetering van de 
persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 � Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 
Gezondheid bakent per groep van zorgverleners 
duidelijk af welke gegevens die zorgverleners 
mogen consulteren. 

 � Voor een zorgverlener uw gegevens kan 
raadplegen, wordt nagegaan of u effectief bij die 
zorgverlener wordt behandeld. 

Inschrijven

 � Inschrijven is gratis en kan door uw toestemming 
te laten registreren in uw ziekenhuis waar u 
behandeld wordt of bij een bezoek aan de huisarts.  
U kan ook zelf inschrijven met uw elektronische 
identiteitskaart op www.cozo.be. 

 � Als u niet wenst dat andere zorgverleners uw 
medisch dossier kunnen inkijken, kan u weigeren 
om toestemming te geven. U hoeft geen reden voor 
deze weigering op te geven. De weigering heeft 
enkel betrekking op het uitwisselen van medische 
gegevens in het kader van dit project. Het betekent 
niet dat u de zorgbehandeling zelf weigert. 

 � U kan uw toestemming altijd intrekken of een 
weigering ongedaan maken. U kan dit melden in 
uw ziekenhuis waar u behandeld wordt of door 
met uw elektronische identiteitskaart zelf in te 
loggen op het patiëntenportaal op www.cozo.be. 
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