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Multidisciplinair succes
If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.
Innovatie in de zorg kenmerkt zich vaak door lange looptijden. Dit
geldt ook voor eHealth: succesvolle inzet van eHealth vraagt om
een lange adem. Co-creatie kost tijd, resultaten worden minder snel
gerealiseerd dan gehoopt. Als de co-creatie slaagt, levert dit wel

HealthePortal: Online
hartrevalidatie via PAZIO
PAZIO multidisciplinair:
Online vragenlijsten
FysioManager in PAZIO

hele duurzame resultaten op.
Krachtig 2014
In deze nieuwsbrief staan enkele resultaten vermeld. Zo is onlangs
het eerste multidisciplinaire PAZIO portaal met onder andere
diensten van FysioManager geïntroduceerd en zijn we trots op de

Nieuwe samenwerkingen
tussen ROC en PAZIO
Patiënten aan het woord
tijdens ‘Time to go online’
event van GCM

oplevering van nieuwe portalen zoals het online
hartrevalidatieportaal van zelfstandig behandelcentrum
Hearts4People in Amsterdam. Daarnaast zijn we druk met een
aantal mooie nieuwe projecten.
Klanten centraal; GCM congres ‘Time to go online’

Uitnodiging symposium
Netwerkaanpak
psychiatrische patiënten
Patiënt panel bijeenkomst op
25 februari 2014

De eindgebruikers, patiënten of cliënten worden nog wel eens
vergeten bij eHealth. Binnen PAZIO werken we daarom nauw
samen met eindgebruikers. Ons panel en de live demo van cliënten
op het congres ‘Time to go online’ van Gezondheidscentra
Maarssenbroek zijn hier mooie voorbeelden van.
We hopen samen met onze relaties een bruisend voorjaar in te
gaan!
Namens het PAZIO team,
André Dekker

HU Klinieken in PAZIO Portaal
De klinieken Huidtherapie, Logopedie, Mondzorgkunde, Oogzorg (Optometrie en Orthoptie) en
Tandprothetiek (HU Klinieken) hebben gekozen voor een eHealth portaal binnen PAZIO. Een mooie
nieuwe stap voor PAZIO binnen het onderwijs en zorgveld.
Lees meer op onze website>>
HealthePortal: Online hartrevalidatie via PAZIO
Binnen het CardioVitaal programma van zelfstandig behandelcentrum Hearts4People is begin 2014 het
HealthePortal live gegaan. Dit portaal binnen PAZIO biedt cliënten onder andere de mogelijkheid tot
online zelfmanagement alsook een online leefstijlcursus.
Lees meer op onze website>>
PAZIO multidisciplinair: Online vragenlijsten FysioManager in PAZIO
Het PAZIO portaal is onlangs uitgebreid met een nieuwe eHealth koppeling: MijnZorgtoegang.nl van
FysioManager. Cliënten van Mijn GCM, het online portaal van Gezondheidscentra Maarssenbroek (GCM)
behoren tot de eerste groep die gebruik kan maken van MijnZorgtoegang via het PAZIO portaal. Met
deze nieuwe eHealth dienst is blended care voor de fysiotherapie een feit: cliënten worden actief en
online betrokken bij hun behandeling. Zorgverleners kunnen voorafgaand en tijdens de behandeling
vragenlijsten aan patiënten aanbieden.
Lees meer op onze website>>
Nieuwe samenwerkingen tussen ROC en PAZIO
Na het succes van het Check It Portaal is ook vanuit andere ROC’s interesse getoond in een digitaal
zorgportaal en ontstaan vele andere creatieve samenwerkingsvormen zoals een eHealth module voor de
opleiding doktersassistent.
Lees meer op onze website>>
Patiënten aan het woord tijdens ‘Time to go online’ event van GCM
Het congres Time to go online dat GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) op 28 januari 2014
organiseerde in Nieuwegein was een groot succes. Meer dan 150 deelnemers uit diverse betrokken
sectoren beleefden een inspirerende en informatieve middag. Er was een belangrijke rol weggelegd voor
vier patiënten die live een demo gaven van ‘MijnGCM’, ontwikkeld door PAZIO.
Lees meer op onze website>>
Uitnodiging symposium Netwerkaanpak psychiatrische patiënten
PAZIO staat voor co-creatie. Een van onze bijzondere samenwerkingen is met het UMC Utrecht
Hersencentrum - PsyNet; een portaal dat een netwerkaanpak voor ernstig psychiatrische patiënten
mogelijk maakt. Op donderdag 27 maart 2014 organiseert het UMC Utrecht Hersencentrum in
samenwerking met het Landelijk Platform GGz een minisymposium over PsyNet.
Lees meer op onze website>>
Panel bijeenkomst
Op 25 februari 2014 van 18.00 uur tot 19.30 uur vindt de eerste patiënt panel bijeenkomst plaats in het
UMC Utrecht. Deze bijeenkomst staat in teken van kennismaking met elkaar, PAZIO en eHealth. We
gaan tijdens deze bijeenkomst onder andere in op diensten en portalen; aan welke diensten en
organisaties heeft de gebruiker behoefte? Indien u nog niet aangemeld bent en deel wilt nemen aan de
bijeenkomst kunt u zich voor vrijdag 21 februari nog aanmelden bij Lisa van Blokland. Bent u niet in de
gelegenheid om 25 februari deel te nemen aan de panel-bijeenkomst, en wilt u wel meedenken over de
gebruiksvriendelijkheid van eHealth diensten? Dan horen we ook graag van u. Via dit formulier kunt u uw
gegevens achterlaten.
Demo
Benieuwd naar wat PAZIO voor u kan betekenen? Vraag hier een demo aan!
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