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Het Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen (CoZo) en Dobco Medical Systems zijn verheugd om
een samenwerking aan te kondigen waarbij het PACSonWEB platform van Dobco Medical Systems
centraal geïntegreerd zal worden met het CoZo platform en zo met eHealth .
Het PACSonWEB platform is reeds jarenlang in Vlaanderen ingeburgerd om op een makkelijke, veilige
en laagdrempelige manier radiologische beelden en verslagen aan te bieden aan patiënten,
huisartsen en specialisten via het web.
Dankzij deze centrale integratie betekent dit dat alle artsen in Vlaanderen die gebruik maken van
CoZo vanuit hun huisartsenpakket, specialistisch pakket, webinterface of EPD binnenkort de
PACSonWEB viewer als geprefereerde ZFV (Zero Footprint Viewer) kunnen gebruiken om
radiologische beelden te bekijken én tegelijkertijd de voordelen van het PACSonWEB platform mee
te nemen: namelijk het snel zien én vergelijken van meerdere onderzoeken van dezelfde patiënt
waar ook afgenomen in een entiteit die aangesloten is op het PACSonWEB platform en die
toegetreden is tot CoZo . Met de 122 Vlaamse ziekenhuizen en radiologische privé-kabinetten die
reeds verbonden zijn met PACSonWEB en zo zonder bijkomende zware implementatie en dus zeer
beperkte investering kunnen deel uitmaken van eHealth betekent dit een ruime spreiding over
Vlaanderen.
Deze belangrijke ontwikkeling past volledig in het kader van de doelstellingen van het Belgische eGezondheid plan, en in het bijzonder voor Actiepunt 5: Gegevens delen via het systeem hubs &
metahub voor algemene en universitaire ziekenhuizen dat verplichte aansluiting op eHealth voorziet
en deling van beelden en protocols voor alle radiologische praktijken in België.
Dankzij deze unieke integratie van het PACSonWEB en het CoZo platform wordt de service naar
verwijzende en raadplegende zorgverstrekkers toe merkelijk verbeterd en zo de zorg voor de patiënt
verder geoptimaliseerd. Zo kunnen ook de patiënten vanuit het CoZo patiëntenportaal een
completer overzicht krijgen van hun beeldvorming. Deze pragmatiek sluit perfect aan bij het valuedriven Healthcare model dat Minister De Block introduceerde tijdens deze legislatuur.
Over COZO: CoZo Vlaanderen maakt deel uit van het federale eHealth-HUB-metaHUBsysteem en is
met 76 aangesloten instellingen (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra,
poliklinieken, labs) de grootste hub in Vlaanderen. Patiënten moeten via een 'informed consent'
uitdrukkelijk de toestemming geven om hun gegevens te delen. De zorgverlener krijgt toegang tot
het dossier als er een geldige therapeutische relatie is.
Over Dobco Medical Systems: Dobco is een internationaal softwarebedrijf dat specialiseert in
webgebaseerde oplossingen voor medische beeldvorming. Het innoverende bedrijf wordt
geadviseerd door vooruitstrevende artsen, arts-specialisten en experten in verschillende business
domeinen. Dobco Medical Systems is marktleider in België met het veelzijdig PACSonWEB platform
op het vlak van webgebaseerd delen van radiologische beelden.

