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Wat is het hub-metahub-systeem (eHealth)?

Slide eHealth – F. Robben



Wat is het hub-metahub-systeem (eHealth)?

WZC

BruSafe

VaccinneteHBox

CoZo VznkuL

Metahub

EHC

GP

Vitalink

Intermed

CoZo
Web

Abrumet

RSW

eHBox

EHC

GP

EHC

GP

ZH
1-48

ZH
1-37

ZH
1-19

PSY
1-36

RX
LAB

Reval

Thuis-
zorg

KWS

PSY

LABRX

CoZo
App

MijnGezondheid
MaSanté

RSW
Web

MyHealthViewer

myNexuz

Abrumet 
Web

Belrai
Farmaceutisch

dossier



Wat is het hub-metahub-systeem (eHealth)?

 Bouwstenen:

 Geïnformeerde toestemming (‘informed consent’)

 “Mijn gegevens mogen gedeeld worden.”

 Eenmalig te registreren

 Geldt nationaal

 7,5 à 8 miljoen

 Therapeutische relatie

 Dynamisch

 Tijdelijk

 Toegangsmatrix

 Welk type zorgverlener mag welk deel van de gedeelde medische gegevens inkijken?

 Bv. arts vs verpleegkundige

 Logging en transparantie

 Patiënt kan zelf nagaan wie toegang heeft en wie zijn resultaten via eHealth bekeek.

 Ondersteuning door DPO



Wat is CoZo?



Wat is CoZo?

 Collaboratief Zorgplatform:
digitaal samenwerkingsplatform voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen om 
snel en veilig medische gegevens en informatie te delen, in functie van de continuïteit 
van de zorg voor de patiënt

 CoZo fungeert als ‘doorkijkvenster’ en laat de patiënt en zorgverlener toe om de 
medische resultaten te bekijken die beschikbaar zijn in de bij CoZo aangesloten 
instellingen en gekoppelde eHealth-platformen.

 Op CoZo zelf worden geen medische resultaten bewaard.

 CoZo is 1 van de 4 hubs in België



Met welke bronnen is CoZo verbonden?

 > 165 bronnen

 Aangesloten instellingen

 Ziekenhuizen (36)

 Psychiatrische instellingen (36)

 Laboratoria (25)

 Radiologiepraktijken (56)

 Andere (13) zoals thuiszorg,
woonzorgcentra en revalidatiecentra

 Crossborder ziekenhuis ZorgSaam (niet interhub)

 De instelling beslist autonoom wat men deelt met enerzijds de zorgverlener en anderzijds de patiënt, 
en met welke vertraging het resultaat voor de patiënt zichtbaar wordt.

 Info delen in functie van de continuïteit van de zorg

 Andere Belgische hubs en kluizen



Gebruikerservaringen

 Interview dr. Tania Desmet, Spoedgevallen UZ Gent

 Interview prof. dr. Eva Van Braeckel, Longziekten UZ Gent



Wat betekent CoZo voor
de zorgverlener en patiënt?



Wat betekent CoZo voor de zorgverlener?

 43% door huisartsen

 12% interhub-opvragingen

 45% door ziekenhuisartsen

Quasi ALLE artsen in Vlaanderen gebruiken CoZo



Wat betekent CoZo voor de zorgverlener?

 In toenemende mate ook verpleegkundigen, thuisverpleging, apothekers, … 



Wat betekent CoZo voor de zorgverlener?

Poli verslagen 7,2 %

Labo 42,9 %

Brieven 26,2 %

Sumehr 0,9 %



Wat betekent CoZo voor de patiënt?

 COVID-19 revoluties

 Aantal opvragingen laboresultaten en brieven geëxplodeerd!

 Directe deling met patiënt zonder vertraging (nu al 35 laboratoria)

Poli verslagen 4,6 %

Labo  62,8 % 

Brieven 12,4 %
Sumehr 4,3 %
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Financiële implicaties en impact van CoZo
op de volksgezondheid

 Bevraging januari 2021

 Input van

 17 patiënten

 141 medewerkers UZ Gent (onthaal, bloedafname, reiskliniek, labo, communicatie, vorming, 
verpleegafdeling, …)

 135 artsen UZ Gent

 15 huisartsen

 In het kader van thesis Evelien Bauwens, opleiding Digital Business Transformation



Financiële implicaties en impact van CoZo
op de volksgezondheid

 Besparen van tijd
“Naar schatting, hoeveel tijd (minuten/week) spaar ik, als arts, uit door het gebruik van CoZo?”

Specialist: 60 min.

uitgespaarde tijd/arts/week = 123 miljoen euro per jaar
meer productiviteit voor artsen in Vlaanderen

Huisarts: 50 min.

Bron: studie Evelien Bauwens, Labo UZ Gent



Financiële implicaties en impact van CoZo
op de volksgezondheid

 Vermijden van dubbele beeldvorming
“Naar schatting, hoeveel dubbele onderzoeken worden er vermeden met beeldvorming (per week) in uw 
artsenpraktijk door het gebruik van CoZo?”

Specialist: 3 per week Huisarts: 1,5 per week 

181.700.000 euro per jaar
kosten beeldvorming vermeden voor Vlaanderen

+ stralingsbelasting, behandeltijd, extra consult etc.

Bron: studie Evelien Bauwens, Labo UZ Gent



Financiële implicaties en impact van CoZo
op de volksgezondheid

 Uitsparen van nodeloze labo-onderzoeken
“Naar schatting, hoeveel dubbele onderzoeken worden er vermeden met betrekking tot het lab (per week) 
in uw artsenpraktijk door het gebruik van CoZo?”

Specialist: 5 per week Huisarts: 3 per week

255.500.000 euro per jaar
nodeloze kosten labo vermeden voor Vlaanderen

+ niet prikken, geen extra consult, etc.
Nodeloze kost voor patiënt: 52.000.000 euro remgeld vermeden…

Bron: studie Evelien Bauwens, Labo UZ Gent



Conclusie



CoZo heeft massieve blijvende impact op de 
gezondheidszorg in Vlaanderen

 Recurrent vermijden van minimaal  0,5 miljard euro per jaar aan directe en indirecte 
kosten

 Vermijden voor de patiënt van nodeloos stralingsrisico, prikken voor bloedafnames en 
nodeloze kosten (remgeld)

 Snellere diagnostiek en opvolging door vermijden van extra onderzoeken en noodzaak van 
terugkom-consultaties

 Ondertussen massief gebruikte toegangspoort voor patiënten tot eigen dossier of dat van 
hun naasten

 Allemaal zonder enige subsidie aan CoZo door Vlaamse of nationale overheid, en gratis 
voor zorgverstrekkers en patiënten.

 Alle werkingsmiddelen worden betaald door de leden van vzw CoZo Vlaanderen zelf.



Q&A


