
Bekĳ k de informatie in je Sumehr met je 
huisarts. 

Ontbreekt er iets? Heb je liever dat er iets niet in 
je Sumehr staat? 
Spreek erover met je huisarts. 

Een Sumehr met juiste en volledige info is 
belangrĳ k voor jouw gezondheid.

 Wil je jouw Sumehr inkĳ ken? 

Dat kan op CoZo.

* Log in op www.cozo.be met je 
identiteitskaart, je eID, of met itsme. 

* CoZo bestaat ook als app op je 
smartphone.

* Op CoZo vind je ook andere 
medische info zoals verslagen van 
het labo, röntgenfoto’s, medische 
ontslagbrieven...

* CoZo is veilig! Alleen jĳ  en de artsen bĳ  
wie je in behandeling bent, kunnen de 
info inkĳ ken.

Vragen over CoZo? 
Ga naar www.cozo.be/patient. 
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 Wat is je Sumehr? 

Je huisarts houdt je medisch dossier bĳ . 
Daarin staat: 

* Welke ziektes en klachten heb je gehad? 

* Welke behandelingen heb je gekregen? 

* Welke medicatie neem je? 

Een Sumehr is een samenvatting van 
je medisch dossier. 

Sumehr staat voor: ‘Summarized Electronic 
Health Record’.

Hoe gebruiken artsen je Sumehr?
Je huisarts kan jouw Sumehr delen met 
andere dokters of specialisten. 

Alleen artsen kunnen een Sumehr 
maken, inkĳ ken en delen met 
andere zorgverstrekkers.

* Dat kan alleen als ze 
jou behandelen. 

* Dat kan alleen als je 
daarvoor toestemming 
hebt gegeven. 

 Waarom is je Sumehr belangrĳ k? 

Je Sumehr kan ervoor zorgen dat jĳ  snellere 
en betere zorg krĳ gt. Andere artsen kunnen 
makkelĳ k de info over jouw gezondheid 
opzoeken. Ook wanneer jouw huisarts niet 
bereikbaar is. 

Moet je bĳ voorbeeld onverwacht naar het 
ziekenhuis? Of moet je in het weekend naar 
de dokter van wacht? Dan is het belangrĳ k 
dat de spoedarts, de specialist of de dokter 
van wacht meteen alle nodige info over 
jouw gezondheid heeft. 

De juiste en volledige info is belangrĳ k voor 
jouw gezondheid.

 Welke info staat er in je Sumehr? 

* Je naam, geboortedatum, adres…

* Heb je allergieën, intoleranties…?

* Welke ziektes, klachten of 
behandelingen heb je nu?

* Welke ziektes, klachten of 
behandelingen heb je vroeger gehad?

* Welke medicĳ nen neem je?

* Welke vaccins heb je gehad?

* Je contactpersonen: een familielid, een 
wettelĳ ke vertegenwoordiger…

 “Op de spoedafdeling zien we vaak patiënten die 

 ons niet kunnen vertellen wat hun medische 

 voorgeschiedenis is of welke medicatie ze nemen. 

 Een Sumehr komt dan echt goed van pas.” 

Elke Rimbaut, spoedarts AZ Jan Palfĳ n Gent
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 “Mĳ n huisarts kent mĳ n gezondheidstoestand het 

 best. Maar dankzĳ  de Sumehr zĳ n ook specialisten 

 direct op de hoogte, moest dat nodig zĳ n.” 

Jean-Pierre, 72 jaar


