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Nieuwsbrief september 2016

In deze nieuwsbrief: 

Portaal voor inwoners Gooi en Vechtstreek

UMC Utrecht aangesloten op PAZIO portaal

ZonMw traject opschaling PAZIO afgerond

GGZ diensten Therapieland gekoppeld

Check it in een nieuwe look & feel!

Uniek eHealth portaal regio Gooi en Vechtstreek

PAZIO ontwikkelt in samenwerking met de Regio Gooi en Vechtstreek een inwonerplatform om de

(digitale) informatiepositie van inwoners te versterken. Het is de verbinding tussen inwoners, aanbieders

van zorg en ondersteuning, gemeenten, samenwerkende partners en de regio. Via het platform krijgen

inwoners via één digitale voordeur veilig toegang tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Voor de

270.000 inwoners zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om bij de gemeente hun toewijzing in te zien en een

waardering en/of beoordeling te schrijven. In de toekomst zal het aanbod van online diensten verder

worden uitgebreid met diensten die het inzien van informatie, interactie en het uitwisselen van ervaring

faciliteren. Hiermee wordt er een grote stap gemaakt in het realiseren van meer sturing/eigen regie door

de burger.

Patiëntenportaal UMC Utrecht beschikbaar via PAZIO

De koppeling met het patiëntenportaal van het UMC Utrecht is een feit! Patiënten kunnen nu ook vanuit

het PAZIO portaal gebruik maken van Mijn UMC Utrecht, zonder hiervoor opnieuw te hoeven inloggen.

Via PAZIO kunnen patiënten dus niet alleen veilig en gemakkelijk de online diensten van huisartsen,

apothekers en wijkteams gebruiken, maar nu ook van het UMC Utrecht. Mijn UMC Utrecht biedt de

mogelijkheid om bijvoorbeeld de medicatielijst, uitslagen en geplande afspraken in te zien. Patiënten
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worden op de hoogte gebracht van deze nieuwste koppeling door middel van een bericht in PAZIO. Neem

contact met ons op voor meer informatie of lees hier meer over Mijn UMC Utrecht. 

ZonMw traject 'De Zorg Ontzorgd met ICT' afgerond

Gezamenlijk met VitaValley, Saltro en GCM heeft PAZIO een ZonMw traject afgerond, gericht op

opschaling van PAZIO. De conclusies zijn positief. PAZIO bewijst zich als landelijk platform: het bereik is

gegroeid tot meer dan 225.000 gebruikers, een toename van 185%. Het aantal unieke gebruikers per

maand is vervijfvoudigd met 334%. Uit de cijfers bleek dat het eHealth gebruik het grootst is bij chronisch

zieken van 65 tot 75 jaar. Eén van de aanbevelingen voor eHealth opschaling is dan ook de focus op de

stimulering van het gebruik bij chronische patiënten. Er is een whitepaper uitgebracht, dat opgevraagd

kan worden bij PAZIO of VitaValley. 

Aanbod GGZ eHealth diensten verder uitgebreid

Naast de diensten van Mental Share Direct, zullen deze maand ook de GGZ diensten van Therapieland

beschikbaar komen in PAZIO. Therapieland biedt diensten voor de POH-GGZ, basis GGZ en

specialistische GGZ. De inzet van eHealth voor de GGZ vergroot de zelfredzaamheid van cliënten en

biedt hen bijvoorbeeld de mogelijkheid zich beter voor te bereiden op gesprekken. Neem contact met

ons op om ook uw eHealth aanbod in PAZIO uit te breiden met deze diensten!

Check (d)it: het portaal voor studentenwelzijn is vernieuwd! 

Check it, het portaal voor studentenwelzijn is in een nieuw jasje gestoken. Check it is hét portaal in het

onderwijs voor het aanbieden van eSupport voor studenten. Zij kunnen op Check it terecht voor

(anonieme) online ondersteuning en betrouwbare informatie over studieloopbaanvragen, psychosociaal

welbevinden en leefstijl. Op deze manier ontstaat een laagdrempelige toegang tot hulp en kan snel en

adequaat gereageerd worden op de hulpvraag van studenten. Benieuwd naar de nieuwe look & feel van

Check it? Neem contact met ons op!

Check it in het nieuws! Eind augustus
is een artikel over Check it bij ROC
Midden Nederland gepubliceerd in
Trouw en op nu.nl, lees het hier!
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Bekijk deze video over Check it bij

ROC Midden Nederland! 
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