BETERE ZORG DOOR UITWISSELING VAN UW MEDISCHE GEGEVENS
CoZo-project

Veilige uitwisseling van medische gegevens
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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. Vóór een zorgverlener uw gege-

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.

“Nu ik bij CoZo
ben aangesloten
kent mijn huisarts
de details van
mijn ziekenhuisopname nog vòòr ik
het ziekenhuis heb
verlaten”

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

Inschrijven
Inschrijven is gratis en kan door uw toestemming te
laten registreren in ons ziekenhuis 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 weige-

Meer informatie en contact
Over CoZo, 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:
T. 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 CoZo, het Collaboratief Zorgplatform, aangesloten
zijn.

ring ongedaan maken. U kan dit melden in ons ziekenhuis of door met uw elektronische identiteitskaart zelf
in te loggen op het patiëntenportaal op www.cozo.be.

“Ik ben aangesloten
bij CoZo.
Mijn behandelende
arts kan zo makkelijker
mijn onderzoeken opvolgen.”

Hazelereik 51 | 3700 Tongeren
T. 012 396 111
www.azvesalius.be
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