
Het elektronisch
delen van je
gezondheidsgegevens:
enkel met jouw toestemming

Hoe geef ik mijn toestemming?

 f Aansluiten bij CoZo is gratis en kan door het 
formulier geïnformeerde toestemming te 
ondertekenen en te laten registreren aan het 
onthaal van ons centrum. 

 f Je kan ook zelf registreren via de website 
van CoZo (www.cozo.be). Hiervoor heb je je 
identiteitskaart, pincode en een kaartlezer 
nodig.

 f Indien je niet wil dat andere zorgverleners je 
dossier kunnen inkijken, kan je weigeren om 
toestemming te geven. Je hoeft hiervoor geen 
reden op te geven. 
Deze weigering heeft enkel betrekking op het 
uitwisselen van je gezondheidsgegevens in het 
kader van dit project, het betekent niet dat je 
de zorgbehandeling zelf weigert!

 f Je kan je toestemming altijd intrekken of een 
weigering ongedaan maken: meld dit gerust 
aan het onthaal van ons centrum of log zelf in 
via www.cozo.be.

Meer info:

 f over het Collaboratief Zorgplatform op 
www.cozo.be. Een handleiding omtrent 
het registreren van een geïnformeerde 
toestemming (‘informed consent’) e.d., kan 
je terugvinden op het patiëntenportaal onder 
de rubriek ‘CoZo portaal handleiding voor de 
patiënt’.

 f op www.cozo.be/contact vind je een niet-
limitatieve lijst van ziekenhuizen en de met 
hen samenwerkende huisartsenvereniging die 
momenteel rechtstreeks bij het Collaboratief 
Zorgplatform aangesloten zijn.

 f over het e-Healthplatform van de federale 
overheid op www.ehealth.fgov.be of via het 
contactcenter van het e-Healthplatform 
(T: 02 788 51 55).



Waarom zou ik mijn toestemming geven?

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Is dit veilig?

Wat zijn mijn rechten als patiënt?

Welke gegevens worden gedeeld 
vanuit ons PC?

Je kan met het formulier 
‘geïnformeerde toestemming‘ 

uitdrukkelijk toestemming 
geven om jouw gegevens te 

delen via het platform 
‘CoZo’.

Als patiënt kom je met meerdere artsen en 
zorginstellingen in contact. Wanneer deze 
zorgverleners onderzoeken, behandelingen of 
ingrepen uitvoeren, dan worden deze gegevens 
steeds bewaard bij de zorgverleners of -instellingen 
die jou behandelen.

Dit betekent dat je huisarts of een andere arts geen 
toegang heeft tot deze gegevens. Nochtans kan 
het voor hen een meerwaarde betekenen om over 
deze informatie te beschikken om zo bijvoorbeeld 
te vermijden dat je tweemaal hetzelfde onderzoek 
dient te ondergaan.

Om dit mogelijk te maken werd door de federale 
overheid het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) 
opgericht. Het is een streng beveiligd artsenportaal 
dat de snelle en beveiligde uitwisseling van 
jouw gezondheidsgegevens mogelijk maakt 
tussen de zorgverleners die jou behandelen 
zoals bijvoorbeeld de huisarts, arts-specialist, en 
betrokken specialisten.

Wanneer je beslist om aan te sluiten bij CoZo wordt 
je huisarts of behandelende arts nog beter op de 
hoogte gehouden van je gezondheidsgegevens 
zodat jouw behandeling grondiger kan opgevolgd 
worden.

Enkel de artsen die je op een bepaald moment 
behandelen, kunnen toegang krijgen tot jouw 
gegevens als je daarvoor de toestemming hebt 
gegeven. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, 
de arts van je ziekenfonds en van je 
verzekeringsmaatschappij geen toegang tot jouw 
gegevens hebben.

Jij beslist zelf welke van deze behandelende artsen 
toegang krijgen tot welke gegevens, en je kan dan 
ook op elk moment opvragen welke artsen jouw 
gegevens geconsulteerd hebben.

Indien je toestemming geeft tot het delen van jouw 
gezondheidsgegevens, dan worden alle beschikbare 
gegevens van alle zorgverleners of instellingen waar 
je in het verleden een beroep op hebt gedaan én 
die aangesloten zijn op CoZo zichtbaar.

Je kan vragen om de inhoud van de documenten 
te blokkeren, maar de vermelding dat je gekend 
bent bij een zorgverlener of -instelling zal steeds 
zichtbaar blijven.

De toegang van je behandelende artsen tot je 
gezondheidsgegevens wordt na het stopzetten 
van je behandeling beëindigd.

PC Sint-Hiëronymus deelt op dit platform enkel de 
opname- en ontslagbrieven die gericht zijn aan de 
huisarts.

De zorgverlener krijgt enkel toegang tot je 
gezondheidsgegevens via een beveiligde 
verbinding.
Hij/zij moet zijn/haar identiteit bewijzen door 
middel van de elektronische identiteitskaart of op 
basis van het RIZIV-nummer.

Je kan op elk moment je toestemming intrekken. 
Je kan ook bepaalde zorgverleners de toegang 
weigeren. En zelfs als je jouw toestemming hebt 
gegeven, kan je de zorgverlener in kwestie vragen 
om bepaalde informatie niet te delen.


