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Feestelijke opening
Om onze verhuizing naar De Bilt te vieren hebben we in november

Stuur door naar een
relatie

samen met een aantal relaties geproost op onze nieuwe locatie. Het werd
een avond waarin we goed hebben bijgepraat met elkaar en waar ook
weer diverse nieuwe verbindingen zijn ontstaan. Benieuwd naar de
foto’s? Klik hier.

Huisartsen en Saltro ontwikkelen samen patiëntenuitslagenportaal
In deze nieuwsbrief:
1. De feestelijke opening in
De Bilt

Het innovatieve diagnostische centrum Saltro ontwikkelt samen met
huisartsen een portaal waar patiënten zelf de uitslagen van hun
laboratoriumonderzoeken kunnen raadplegen. Dit portaal is nu gekoppeld
met PAZIO zodat zorgverleners bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen

2. Samenwerkingsverband
huisartsen en Saltro
3. Ondersteuning opschaling

kunnen aanbieden naast diensten vanuit het HIS, KIS en dergelijke. De
huisartsen zijn reeds gestart met het gebruik van het portaal voor
laboratoriumuitslagen. Lees meer.

PAZIO door ZonMw
ZonMw ondersteunt opschaling PAZIO
4. Samenwerking met
Economic Board Utrecht
5. Durf te investeren in een
patiëntenportaal

De opschaling van PAZIO tot regionaal portaal is één van de vier
initiatieven die de komende periode ondersteund worden door ZonMw om
digitale zorg dichter bij de burger te brengen en zelfredzaamheid te
ondersteunen. Redenen hiervoor zijn dat PAZIO goed aansluit bij de
doelstellingen uit de kamerbrief van het Ministerie van VWS over eHealth

6. Beste leerbedrijf in de
commerciële sector
7. PAZIO in de praktijk:
Promoteam Philip & Richard
8. Ehealth tip

en zorgverbetering. Lees meer.

Samenwerking met Economic Board Utrecht
Get Connected, het magazine van de Economic Board Utrecht, besteedt
in het januarinummer uitgebreid aandacht aan PAZIO. Het digitale portaal
wordt daarin beschreven als een 'game-changer' en de 'Interpay van de
gezondheidszorg'.

De Economic Board Utrecht (EBU) stimuleert innovatie en samenwerking
in de regio, met als doel het aanjagen van de economische ontwikkeling.
Get Connected magazine wijdt in het januarinummer twee pagina's aan

PAZIO. Lees meer.

Durf te investeren in een patiëntenportaal
“Starten met eHealth is een kwestie van durven” zegt Eugen Zuiderwijk,
huisarts in Maarssenbroek. Op Kennisplein Chronische Zorg verscheen
een leuk artikel over de implementatie van patiëntenportalen zoals
PAZIO. Lees meer.

Beste leerbedrijf in commerciële sector
We waren al trots op onze stagiaires en dat zijn we nóg meer nu we
mede dankzij hen door ECABO uitgeroepen zijn tot beste leerbedrijf voor
het MBO in de commerciële sector. Tijdens een bruisende middag zijn we
flink in het zonnetje gezet en hebben we onze trofee in ontvangst
genomen. Bekijk hier de foto’s.

PAZIO in de praktijk: Promoteam Philip & Richard
Bij PAZIO lopen diverse studenten stage om werkervaring op te doen.
Vanuit deze stages maken zij o.a. deel uit van het PAZIO (eHealth)
promotieteam. Het promotieteam gaat langs diverse organisaties om daar
voorlichting te geven over PAZIO en het gebruik van eHealth/eSupport
portalen en zo aanmeldingen te genereren. Lees meer.

Namens het PAZIO team,
André Dekker

Ehealth tip
eHealth & veiligheid wordt vaak in één adem genoemd. Is het gebruik van
eHealth wel veilig en wat doen leveranciers om dit te garanderen? Goede
vragen die continue gesteld moeten worden. Daarnaast heb je als
eindgebruiker ook een verantwoordelijkheid: wat doe jij eigenlijk zelf om
de veiligheid te borgen? Is je device bijvoorbeeld ‘boef-proof’. Kijk eens
op veiliginternetten.nl een gezamenlijk initiatief van het ministerie van
Economische Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie / Nationaal
Cybersecurity Centrum, ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en
het bedrijfsleven. Lees meer.
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