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Snel en veilig
patiënten gegevens 
 uitwisselen

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) heeft de wind 
in de  zeilen. Al 23 ziekenhuizen en de huisartsen uit 
hun attractie zone hebben zich bereid verklaard om via 
het communicatie platform medische  gegevens uit te 
 wisselen – snel, veilig en met respect voor de privacy. 
Voor wie het nog niet kent: CoZo in 7 antwoorden.

WWW.cozo.be

1  cozo?

De resultaten van een labotest 

of beeldonderzoek krijgt u liever 

meteen, niet per brief of email. Hoe 

meer u over uw patiënten weet, 

hoe efficiënter u ze kunt behande

len. Die medische informatie zit 

nu bij verschillende zorgverleners 

verspreid. CoZo – het Collaboratief 

Zorgplatform – maakt ze elektronisch 

uitwisselbaar. Via het webportaal 

www.cozo.be wordt ze opgevraagd 

bij de aangesloten ziekenhuizen. De 

gegevens verschijnen als één over

zichtelijk geheel op het scherm. Ze 

zijn rechtstreeks opvraagbaar vanuit 

waarop alle zorgverleners in België 

medische gegevens kunnen uitwis

selen. CoZo liep eigenlijk op eHealth 

vooruit en is nu geïntegreerd in dat 

federaal aangestuurde platform.’

2  WelKe infoRmatie?

Allerlei gegevens kunnen wor

den uitgewisseld: resultaten van 

laboonderzoeken en medische 

beeldvorming, consultatieversla

gen, verwijs en ontslagbrieven 

enzovoort. Die informatie zit vooral 

bij ziekenhuizen, maar ook gegevens 

van huisartsen kunnen worden 

uitgewisseld. En patiënten kunnen 

het elektronisch patiëntendossier van 

het UZ Gent en binnenkort ook vanuit 

de huisartsenpakketten. Uiteraard 

kan dat alleen voor de aangesloten 

ziekenhuizen en voor zover de patiënt 

toestemming heeft verleend.

‘Met een viertal Gentse zieken

huizen hebben wij pionierswerk 

verricht’, zegt prof. dr. Bart Sijnave, 

chief information officer van het UZ 

Gent en de man achter CoZo. ‘Ons 

project is samen met dat in Wal

lonië (Réseau Santé Wallon) ver

volgens opgepikt door een federaal 

initiatief, het eHealthplatform. Dat 

moet uitgroeien tot een platform 
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veiligde verbinding. Ze moeten hun 

identiteit bewijzen door middel 

van hun eID. Een preventieve toe

gangscontrole maakt onder meer 

gebruik van RIZIVgegevens. ‘We 

hebben een gespecialiseerde firma 

gevraagd om ons systeem te hac

ken en dat is niet gelukt’, zegt prof. 

Sijnave. ‘Wat ook heel belangrijk 

is: op de CoZoservers houden 

we centraal geen informatie van 

andere ziekenhuizen of huisartsen 

bij. Alles blijft bewaard op de 

systemen van de ziekenhuizen of 

instellingen die de informatie heb

ben aangemaakt. Op onze servers 

staat alleen contact en verwij

zingsinformatie: over welke patiënt 

is waar – in welk ziekenhuis, bij 

welke huisarts enz. – iets bekend?’

 
6  en de toeKomst

plannen?

Nog meer actoren zullen van het 

platform gebruik kunnen maken, 

nog meer informatie zal uitgewis

seld kunnen worden – bijvoor

beeld elektronische voorschriften 

voor geneesmiddelen of kinesi

therapie (zie het project  

www.recipe.be). Prof. Sijnave: 

‘Op termijn zullen patiënten ‘my

CoZo’ als een soort gezondheids

Facebook kunnen gebruiken: 

een pagina waarop ze afspraken 

met artsen noteren, een logboek 

van symptomen, ingrepen, 

tests en geneesmiddelengebruik 

bijhouden enzovoort. Artsen en 

zorgverleners kunnen toegang 

krijgen tot delen van die pagina 

en ze aanvullen met alle relevante 

medische informatie.’

U bent zorgverstrekker en u wilt bij 
CoZo aansluiten?
>  ga naar www.cozo.be en klik bij 

Zorgverstrekkers. daar vindt u alle 
nodige informatie én een gebruiks
overeenkomst die u ondertekent en 
opstuurt.

>  aansluiten bij CoZo is gratis. 
 speciale software hoeft niet: een 
gewone browser volstaat.

>  Wel hebt u een eidkaartlezer nodig. 
om die te installeren kunt u even
tueel een beroep doen op onder
steuning door een gespecialiseerde 
firma (praktijkCoach).

7  aansluiten bij cozo?hun eigen dossier aanvullen, bijvoor

beeld met resultaten van zelftests.

 

3  Wie KRijgt toegang?

Er is een systeem van toegangs

rechten en profielen. Per profiel 

– categorie van zorgverlener – is 

vastgelegd tot welke informatie 

iemand toegang krijgt. Een arts 

zal dus andere informatie te zien 

krijgen dan een administratief 

medewerker.

 

4  en de pRivacy?

Het principe van de ‘informed con

sent’ is heilig: de patiënten moeten 

uitdrukkelijk hun toestemming 

geven. Dat kan in het ziekenhuis 

of bij de huisarts – al dan niet 

met hun elektronische identiteits

kaart (eID) – op www.cozo.be. Ze 

kunnen die toestemming altijd 

herroepen of bepaalde zorgver

leners of gegevens uitsluiten. Dat 

hoeven ze niet te motiveren.

 

5  is Het veilig?

Zorgverleners krijgen alleen 

toegang tot het dossier via een be


