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Time to move on!
Nieuwe stek

In deze nieuwsbrief:
Nieuwe locatie PAZIO

Een belangrijke stap in de verzelfstandiging van PAZIO: een
nieuwe locatie. Vanaf 10 juli jl. zijn wij te vinden in de Bilt op de
Dorpsstraat 12-14. Benieuwd naar onze nieuwe locatie? U bent van

PAZIO live in Oog in Al

harte welkom, de deuren staan open!

eHealth & politiek

PAZIO live in Oog in Al
Sinds kort is er weer een PAZIO portaal live!
Bij Gezondheidscentrum Oog in Al is PAZIO in gebruik genomen
waarbij er een koppeling is met Promedico en Pharmeon. We zijn
trots op deze HIS-koppeling en zijn druk met de voorbereidingen bij
andere Promedico praktijken.
VWS
Ook in het politieke landschap staat de behoefte aan goede
eHealth initiatieven op de agenda. Begin juli publiceerde Minister
Schippers een kamerbrief met diverse concrete plannen en eHealth

ambities. Daarnaast is een afvaardiging van het Ministerie van
VWS en Volksgezondheid Gemeente Utrecht onlangs op
werkbezoek geweest bij Gezondheidscentrum Maarssenbroek. Het
doel van het bezoek was het bekijken van ehealth in de praktijk,
een patiënt heeft live gedemonstreerd hoe zij het portaal van Mijn
GCM gebruikt.
Namens het PAZIO team,
André Dekker

PAZIO feed
Na de zomer eerste PAZIO portaal in regio Leiden
Eerste pilot-patiënten PsyNet loggen in via PAZIO
In september gaan de eerste Albeda studenten het Check it portaal gebruiken
eHealth Tip: 5 Misvattingen bij de implementatie van eHealth
“ Niemand wil gedoe maar eHealth raakt alle hoeken v/d organisatie”
E-health-initiatieven zijn er genoeg, maar het zijn vooral pilots. Veel organisaties hebben moeite om de
stap van pilot naar opschaling te maken. Saskia Timmer verzamelde vijf misvattingen bij implementatie
trajecten.

Nieuwe locatie PAZIO
Een belangrijke stap in de verzelfstandiging van PAZIO: een nieuwe locatie!
Vanaf 10 juli jl. zijn wij te vinden in de Bilt op de Dorpsstraat 12-14. In het gebouw
waar voorheen de Huisartsenopleiding gevestigd was en momenteel ook het
Prinses MaximaCentrum te vinden is. Benieuwd naar onze nieuwe locatie? U bent
van harte welkom, de deuren staan open!
Gezond Oog in Al live
Een enthousiaste huisarts met voldoende eHealth ambitie, een gezondheidscentrum dat goed op elkaar
ingespeeld is en drie ‘technische’ partijen; voeg daar een goede dosis geduld aan toe, mix het met wat
co-creatie en het resultaat is een digitaal gezondheidscentrum. Lees meer>>
eHealth & politiek
eHealth; soms geen kwestie van willen, maar van kunnen. De behoefte aan eHealth zowel vanuit
zorgconsumenten als professionals neemt alsmaar toe. Het juiste ‘landschap’ en de tools zijn echter niet
altijd voorhanden. Vanuit PAZIO proberen we hier in positieve zin aan bij te dragen door eHealth
initiatieven te bundelen. We kunnen dit echter niet alleen en zijn ook erg blij met de concrete ambities die
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onlangs publiceerde. Lees meer>>
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