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Uitbreiding PAZIO buiten Utrecht
Steeds meer zorginstellingen buiten Utrecht vinden hun aansluiting bij het PAZIO portaal. Huisartsen
Amersfoort Zuid, Eerstelijns Centrum Maarssenbroek en Gezondheidscentrum De Nije Veste (Nijkerk)
bieden binnenkort ook toegang tot al hun diensten via PAZIO, zodat patiënten maar één inlog nodig
hebben en hiermee diverse diensten en zorgverleners kunnen bereiken. Door de continue aansluiting van
meer zorginstellingen wordt het concept van PAZIO (één toegang tot alle zorg) steeds krachtiger en komt
zelfmanagement voor patiënten snel dichterbij.

Medisch Centrum Dorp eerste GZC werkzaam met PAZIO en MicroHis
Medisch centrum Dorp heeft PAZIO gekozen om de online diensten te ontsluiten aan haar patiënten. Via
het online gezondheidsportaal van Medisch Centrum dorp kunnen patiënten online een afspraak maken,
een korte vraag stellen, herhaalmedicatie aanvragen en Saltro labuitslagen inzien. Ingevoerde data komt
direct binnen in MicroHis (het huisartsen informatie systeem) zodat eHealth ook voor de zorgverlener
toegankelijker wordt. De ambities gaan verder dan het bovenstaande eHealth aanbod: in de toekomst
wordt het portaal uitgebreid met meer zorgdiensten. Werkt u ook met MicroHis en bent u benieuwd naar
de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Eerste vervolgsessie Utrecht Vitale Regio
18 januari heeft de eerste vervolgsessie van Utrecht Vitale Regio plaatsgevonden. Op 9 oktober vorig jaar
hebben partijen hun commitment kunnen uitspreken over het manifest ter stimulering van
zelfmanagement in de regio Utrecht. De grote opkomst van 18 januari toont het enthousiasme en de
betrokkenheid van de deelnemers, waaruit blijkt dat we met elkaar toe zijn aan een
volgende stap als het gaat om eHealth en zelfmanagement. Naar aanleiding van de
vervolgsessie zijn voor alle pijlers van het manifest (Digital Common Ground, Het
Nieuwe Zorgwerken, Duurzame bekostiging & borging) werkgroepen gevormd om zo
concrete invulling te kunnen geven aan de gestelde visies en bijbehorende doelstellingen. Lees hier het
verslag van 18 januari.

@PAZIO_portaal mooi voorbeeld van doorbraakproject ICT zorg
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Eerste eHealth intervisie voor zorgverleners
Eind november heeft PAZIO de eerste eHealth intervisie bijeenkomst georganiseerd voor haar
eerstelijns klanten. Tijdens deze bijeenkomst waren verschillende klanten aanwezig die zich elk in een
ander stadium van hun eHealth implementatie bevinden. De aanwezigen konden over en weer van
elkaars ervaringen in eHealth implementatie leren. Gezien het succes en de toegevoegde waarde van de
bijeenkomst, zal PAZIO in het voorjaar een volgend intervisie moment organiseren.

Training voor patiënten over het portaal
Om patiënten te ondersteunen bij het portaalgebruik is PAZIO begonnen met het geven van
gebruikerstrainingen voor patiënten van Gezondheidscentra Maarssenbroek. Deze individuele trainingen
vinden plaats bij de patiënten thuis. Zo wordt de patiënt getraind op de apparaten en systemen waar ze
normaal ook mee werken. Het doel van de training is om het gebruik van het portaal en de
zelfredzaamheid van de patiënten te vergroten. Heeft u interesse in patiënten trainingen voor uw portaal?
Neem dan contact met ons op.

Adviesraad
Sinds de zomer van 2015 heeft PAZIO een adviesraad voortkomend uit het bedrijfsleven, de overheid en

het onderwijs. De leden van de adviesraad hebben diverse en rijke ervaringen binnen de domeinen van
zorg en welzijn ons kunnen ondersteunen. Ze geven advies over de strategie en door ontwikkeling aan de
directie en zijn sparring partner op andere belangrijke keuzes en trajecten. Daarnaast zijn de leden voor
ons belangrijke ambassadeurs van PAZIO. Bekijk hier de leden van de adviesraad.
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