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De wind in de zeilen 

De ‘patiënt’ aan zet 

eHealth is primair bedoeld voor de (zorg)gebruiker die steeds

belangrijker wordt in het zorgproces. Patiënten hebben behoefte

aan meer regie, zodat zij een volwaardig partner kunnen zijn in de

relatie met zorgverleners. Daarom vinden we het belangrijk dat

gebruikers actief worden betrokken bij de ontwikkeling en

implementatie van eHealth. 

Nieuwe release

In de nieuwe release van het PAZIO platform is de feedback van

PAZIO gebruikers meegenomen. Deze nieuwe functionaliteiten

bieden nog meer mogelijkheden om eHealth diensten

multidisciplinair binnen één portaal aan te bieden met één

gemakkelijke login. 

Panel bijeenkomst

Naast gebruikerservaringen van onze eigen gebruikers zijn we altijd

benieuwd naar algemene ervaringen en wensen op het gebied van

eHealth. Ons gebruikerspanel heeft hiervoor waardevolle input

gegeven. 

Toekomst

Door de komst van eHealth veranderen de werkzaamheden binnen

de zorg. Om toekomstige zorgprofessionals te voorzien van de

juiste competenties moet eHealth ook in het zorgonderwijs een
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plaats krijgen. Daarom zijn we met innovatieve partners, zoals het

ROC Midden Nederland gestart met een eHealth onderwijsmodule

voor middelbaar beroepsonderwijs.

De komende periode staat er weer interessante zaken op de

agenda. Met de wind in de zeilen varen wij op koers naar een

veelbelovende eHealth zomer! 

Namens het PAZIO team, 

André Dekker

PAZIO feed

Eerste PAZIO / Promedico praktijk.
Website van PAZIO vernieuwd.
Implementatie van het Saltro uitslagenportaal in PAZIO.
Het PsyNet portaal (netwerkzorg rondom psychiatrisch patiënt) in testfase.

eHealth tip: WID controle
Hoe zit het ook alweer met BSN in de zorg? Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet
gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) Vanaf 1 juni 2009 is het voor zorgaanbieders verplicht
om het BSN te gebruiken bij uitwisseling van gegevens, ook digitaal. 

Om zeker te zijn dat het BSN bij de juiste persoon hoort, moeten zorgverleners voldoen aan de volgende
twee eisen: 

De identiteit van de patiënt moet worden vastgesteld.
Het BSN van de patiënt moet worden opgevraagd of geverifieerd.

Deze eisen zijn ook van belang bij de implementatie van eHealth, het gaat immers om elektronische
communicatie met de patiënt. Het vooraf uitzoeken of de WID controle voor alle patiënten gedaan is kan
zodoende een belangrijke rol spelen in de implementatiesnelheid van een patiënt portaal of eHealth
dienst. 

Nieuwe release PAZIO
Sinds begin april is een nieuwe versie van PAZIO beschikbaar: release 4.3.2.4 De ervaringen uit de
praktijk zijn gebruikt voor nieuwe functionaliteiten in het PAZIO beheer. Deze nieuwe functionaliteiten
bieden meer mogelijkheden om eHealth diensten multidisciplinair binnen één portaal aan te bieden met
één gemakkelijke login. De eHealth diensten kunnen afkomstig zijn van verschillende leveranciers. Lees
meer>>

Impressie panelbijeenkomst 25 februari
Op welke manier kun je het gebruik van eHealth verhogen? Deze vraag werd onder andere voorgelegd
tijdens de PAZIO panel bijeenkomst eind februari. Belangrijkste wensen zijn een persoonlijk dossier en
de ‘funfactor’. Lees meer >>

Van doktersassistent tot eHealth assistent
Door de komst van eHealth veranderen de werkzaamheden van de eerste lijns zorg. De ervaring leert dat
medewerkers onbekend zijn met eHealth in de werkprocessen, wat vaak tot weerstand kan leiden. Het
opnemen van eHealth in het zorgonderwijs is een manier om eHealth effectiever en efficiënter te
implementeren. Daarom slaan ROC Midden Nederland, Gezondheidscentrum Maarssenbroek, ZonMw
en PAZIO de handen ineen om een eHealth onderwijsmodule te ontwikkelen. Lees meer >>

PAZIO ‘good practice’ in onderzoek Dutch Healthcare: An Overview and Application
PAZIO is opgenomen als ‘good practice’ in het lopende onderzoek: Dutch Healthcare: An Overview and
Application. In dit onderzoek is o.a. gekeken naar de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg,
wat de knelpunten zijn en zijn stakeholders geïnventariseerd. Lees meer>>
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