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Ook regio Leiden haakt aan
Het succes van PAZIO voor patiënten is deels de regionale

Stuur door naar een
relatie

inbedding. Daarom proberen we op te schalen vanuit regiokernen.
Naast Utrecht, Rotterdam en Amsterdam is nu ook regio Leiden
een feit: twee praktijken uit Voorhout zijn gestart met PAZIO en

In deze nieuwsbrief:

hebben grote plannen voor de toekomst.

1. Voorhout Zorg(t) Online
met PAZIO

ONVZ innoveert met PAZIO
Zorgverzekeraars zijn belangrijk bij het stimuleren van eHealth.

2. ONVZ en PAZIO samen in
eHealth
3. Is PAZIO het beste
leerbedrijf van 2014?
4. eHealth module voor
doktersassistenten in spe

Daarom zijn we trots op de goede samenwerking met ONVZ. De
eerste verzekeraar die PAZIO ondersteunt en zijn online diensten
via PAZIO aanbiedt.
PAZIO genomineerd!
De stagiaires van de ROC’s doen goed werk bij PAZIO en onze
klanten en dat wordt erkend. PAZIO is uit circa 150 inschrijvingen
genomineerd als Beste leerbedrijf van het jaar. Met PwC als
winnaar van vorig jaar kijken we met spanning uit naar de uitslag
op 13 november.
Ehealth module voor dokters assistent
Wat ooit begon met een PAZIO portaal voor het ROC Midden
Nederland is inmiddels een samenwerking die steeds nieuwe
vormen aanneemt. Van portaal, tot promotie-team en van stage tot
eHealth module: we zetten concrete stappen om eHealth in de
(onderwijs)praktijk in te bedden.
Namens het PAZIO team,

André Dekker

PAZIO feed
County Council Stockholm 8 oktober op werkbezoek bij UMC Utrecht incl. presentatie PAZIO
Voorbereiding koppeling met Personal Health Assistant van VitalinQ gestart
Uitbreiding zelfmanagment modules binnen PAZIO (o.a. VitalHealth Software, Kleur je Leven)
eHealth Monitor
De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek (NIVEL/Nictiz), dat beschikbaarheid en
gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Zo blijkt dat 93% van de
zorggebruikers internet gebruikt maar slechts 9% zelf online gegevens bijhoudt over de gezondheid.
Meer conclusies zijn te vinden in de handige infographic: eHealth Monitor 2014 (pdf download).
Voorhout Zorg(t) Online met PAZIO
Vanaf 12 september kunnen patiënten van
de huisartsenpraktijken Hoogh Teylingen en Oosthout in Voorhout ook via
PAZIO online een afspraak maken bij hun huisarts. Dit is het begin van een
uitgebreider pakket online zorgdiensten in een beveiligde omgeving. Bijzonder
aan het traject is dat patiënten een actieve bijdrage aan het project hebben
geleverd. Lees meer op onze website>>
ONVZ en PAZIO samen in eHealth
“Kunnen patiënten zorgverzekeraars benaderen via PAZIO?” Een vraag die regelmatig gesteld wordt en
prima past in het concept van PAZIO. We voeren enthousiaste gesprekken met vele zorgverzekeraars.
Dan heb je altijd een eerste innovator nodig die samen met je het diepe inspringt. En die hebben we
gevonden bij ONVZ Zorgverzekeraar. Bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg heeft een helder idee over
eHealth en draagt dit ook regelmatig uit. Lees meer op onze website>>
Is PAZIO het ‘beste leerbedrijf’ van 2014?
Trots zijn we! PAZIO is uit circa 150 inschrijvingen genomineerd als Beste
leerbedrijf van het jaar. Vorig jaar won PwC in Amsterdam deze mooie prijs van
ECABO en ook dit jaar bevinden zich sterke concurrenten zoals ING Bank
Deventer, Kadaster Groningen en het Rijksmuseum Amsterdam. Lees meer op
onze website >>
eHealth module voor doktersassistenten in spe
Sinds 1 oktober biedt PAZIO ook een eHealth onderwijsmodule aan. Het doel van deze module is dat
studenten leren werken met eHealth en dat hiermee ook de weerstand en / of onbekendheid met eHealth
vermindert. De module kan ingezet worden binnen de MBO opleiding doktersassistent, niveau 3-4. Lees
meer op onze website >>
Panel
Kent u of bent u iemand die graag meedenkt over gebruiksvriendelijkheid van eHealth diensten? We
doen graag een beroep op uw expertise om onze producten en diensten te verbeteren.
Lees meer op onze website>>
Demo
Benieuwd naar wat PAZIO voor u kan betekenen? Vraag hier een demo aan!
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