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PAZIO actief voor buurtteams
In samenwerking met diverse partijen zal het PAZIO portaal in Overvecht ook ingezet worden voor de
wijkteams. In het sociale domein kan eHealth veel voordelen opleveren zoals het maken van een
afspraak, beeldcommunicatie op afstand en het doen van een online consult. Stichting Overvecht Gezond
ziet deze kans en zal starten met een wijkportaal voor de huisartsenzorg en het buurtteam. De
gezamenlijke uitdaging is om laagdrempelige eHealth diensten aan te bieden.

Check it, het onderwijsportaal van PAZIO, heeft nu ook een eigen Twitter account!

Online MDO voor chronisch zieken en ouderen
Eén communicatieplatform voor meerdere zorginstellingen en disciplines, inclusief de patiënt en de
mantelzorger. Dat is Zorgverband, een software systeem dat het netwerk ondersteunt van iemand die
(chronische) zorg nodig heeft. PAZIO koppelt met Zorgverband, zodat ook deze dienst aangeboden kan
worden in het portaal. De dienst is met name interessant voor chronisch zieken en ouderen, omdat zij

relatief veel zorg nodig hebben van veel verschillende zorgverleners. Een mooie toevoeging voor het
portaal!

Nieuw: training eHealth en learning communities
Ik ben doktersassistent of POH maar hoe moet ik omgaan met eHealth? Wat zijn de lessons learned en
wat is juist een absolute aanrader? De wereld van eHealth heeft behoefte aan opleidingen, kennisdeling
en begeleiding. Daarom biedt PAZIO trainingen aan voor zorgverleners en organiseren we learning
communities. 30 juni vond de eerste learning community plaats voor eHulpverlening in het onderwijs.
ROC Midden Nederland, Zadkine, MBO Utrecht en het Albeda College waren hierbij aanwezig
om informatie en kennis met elkaar te delen en om samen verder te komen met eHealth. Gebruik die
kennis en ervaring en leer van elkaar!

Utrecht Vitale Regio: invitational zelfmanagement
Samen met de Economic Board of Utrecht (EBU) en GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM)
organiseert PAZIO een invitational, om Utrecht neer te zetten als modelregio voor
zelfmanagement. EHealth biedt uitgelezen mogelijkheden voor zorg op maat die
24/7 bereikbaar is, maar wordt vooralsnog separaat aangeboden. Om van een 'eigen
digitale strategie' naar een 'digitale common ground' te komen voor de burger in
Utrecht, is een gemeenschappelijke infrastructuur en dus cocreatie van essentieel
belang. Het doel van de invitational is het creëren van commitment en een concreet
actieplan. Alle partijen uit de eerstelijn, het sociale domein en ziekenhuizen zijn enthousiast over dit
initiatief en hebben aangegeven hierbij aanwezig te willen zijn. Lees hier meer over de invitational.

Game Jam: PAZIO in de jury
In het weekend van 13 juni zijn Utrechtse studenten van ROC Midden Nederland, HKU, HU en UU aan de
slag gegaan om binnen 48 uur games te ontwikkelen rondom het thema 'lekker slapen'. Vanuit Check it,
het PAZIO portaal voor het onderwijs, maakte PAZIO deel uit van de jury. De winnaar van zowel de
publieksprijs als van de juryprijs was Team Restless Wrestlers. Zij ontwikkelden een virtual reality-ervaring
die de gebruiker helpt om tot rust te komen. Mogelijk is dit een mooie toevoeging voor het Check it
portaal.

PAZIO groeit! Nieuwe medewerkers
De interesse voor PAZIO groeit en dat is te merken! Daarom heeft PAZIO besloten uit te breiden en zijn in
april drie nieuwe medewerkers gestart. Ter ondersteuning van de klantportefeuille zijn Yvette Piscaer en
Joyce Mantjes in dienst getreden als projectmanagers. Ter ondersteuning van de helpdesk is Richard
Venema begonnen als servicedesk medewerker. Hij zal een belangrijke rol spelen in de ondersteuning
voor eindgebruikers. Bekijk hier het gehele team van PAZIO.
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