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PAZIO faciliteert ouderenzorg
Mensen worden steeds ouder en hebben langer zorg nodig. Om de zorg
toegankelijk te houden en de zelfredzaamheid te ondersteunen is digitale
toegang tot zorg essentieel. PAZIO heeft samen met een aantal partners
financiering van ZonMW (stimuleert gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie) gekregen voor de versnelling van de opschaling van
PAZIO in de regio Utrecht. Hierbij ligt de focus op het stimuleren van de
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digitale ouderenzorg. Lees meer.

PAZIO faciliteert
ouderenzorg

Gezondheidscentra Houten, Utrecht en de Bilt starten met
PAZIO

Gezondheidscentra Houten,

Medisch Centrum Dorp in Houten heeft onlangs besloten met PAZIO te

Utrecht en de Bilt starten

gaan werken. In Houten zullen eHealth diensten van MicroHIS via PAZIO

met PAZIO

worden aangeboden. In Utrecht zijn huisartsenpraktijk De Dame en
Gezondheidscentrum Ondiep onlangs met PAZIO begonnen. Naast

Quli en PAZIO gaan

eHealth van Promedico wordt ook de Saltro labuitslagen dienst

krachten bundelen

aangeboden. Gezondheidscentrum de Bilt start ook met PAZIO. eHealth
wordt breed ingezet: van huisarts tot fysio, van apotheker tot GGZ.

PAZIO in het onderwijs:
Check it in de lift

Quli en PAZIO gaan krachten bundelen
Quli en PAZIO delen dezelfde zorgvisie, namelijk het stimuleren van de
eigen regie en zelfredzaamheid van de burger. Door de krachten te
bundelen kan de zorgconsument al haar online diensten binnenkort op
een eenvoudige manier raadplegen. Quli en PAZIO gaan gezamenlijk
diensten in het sociale domein aanbieden. Door het delen van kennis,
kan de klantvraag zo goed mogelijk bediend worden in de versnipperde
eHealth markt. Quli en PAZIO zullen hun platformen koppelen, zodat
zorgverleners en zorgconsumenten de gebundelde functionaliteiten
kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld het aanbieden van een persoonlijk
gezondheidsdossier, het ontsluiten van meerdere zorgverleners en
generieke diensten zoals eConsult en beeldbellen.

PAZIO in het onderwijs: Check it in de lift
Check it, het PAZIO portaal voor het onderwijs, is verbeterd en nu ook
toegankelijk zonder DigiD authenticatie. Studenten kunnen via hun
elektronische leeromgeving direct Check it raadplegen. Lees meer.

Lancering Check it
Op 10 maart is Check it officieel gelanceerd. Bij deze feestelijke kick-off
op het Albeda College waren studenten, docenten en
schoolmaatschappelijk werkers aanwezig. Carla Kathmann (directeur
Trajectbureau) nam als startschot een foto van Check it op canvas
in ontvangst.

MBO Utrecht
MBO Utrecht is ook volop aan de slag met Check it. Voor de zomer zal
Check it worden aangeboden aan de studenten van de Utrechtse
Zorgacademie. Vanaf september kan iedere student van MBO Utrecht
gebruik maken van Check it.

De week van Check it
PAZIO heeft samen met ROC Midden Nederland “De Week van Check it”
georganiseerd. Onze stagiaires Peeke en Minouc hebben Check it volop
gepromoot d.m.v. flyers, presentaties, muziek en het informeren van
zowel docenten als studenten. Bovendien heeft Staatssecretaris Jetta
Klijnsma (ministerie SZW) Check it gezien tijdens “De week van
het Geld”. Ook zij was erg enthousiast over Check it.
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