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Wist u dat...Meer dan 120 huisartsen het PAZIO portaal aanbieden voor hun patiënten?

Idensys pilot
PAZIO loopt voorop met de innovatie van authenticatie methoden en biedt nu naast DigiD ook Idensys
aan om veilig te kunnen inloggen. Idensys is de nieuwe manier voor online identificatie in het burger- en
consumentendomein. Overheid en bedrijfsleven werken samen aan één standaard voor online
identificatie waardoor burgers en bedrijven op dezelfde manier kunnen inloggen. Hierbij kan zelf gekozen
worden voor een van de inlogmiddelen die onder Idensys vallen. Lees hier
meer of bekijk de video.

Bijna 32% van Utrechtse (stad) inwoners heeft toegang tot PAZIO!
Ook Gezondheidscentrum Mariahoek en Gezondheidscentrum
Binnenstad van Stichting Binnenstad GEZond! zien de toegevoegde
waarde van PAZIO en bieden binnenkort een patiëntenportaal aan
namens het gehele gezondheidscentrum!

Wist u dat...Alle informatie over Check it nu via www.checkitonline.nl beschikbaar is?

Nieuw aanbod eHealth diensten
PAZIO is continue bezig met het aansluiten van nieuwe eHealth diensten voor uw patiënten. PAZIO is
bezig met het koppelen van Therapieland, Intramed, CGM en Incura. Neem hierover contact met ons op.
VitalinQ
VitalinQ is een dienst waarmee patiënten hun individuele doelen en wensen kunnen formuleren met
betrekking tot eten en bewegen. De patiënt wordt op een laagdrempelige manier op weg geholpen naar
een gezonde leefstijl.
Vragenlijsten
Zorgdraad is een toepassing waarmee u als zorgverlener gevalideerde vragenlijsten kunt aanbieden aan
uw patiënt. Denk hierbij aan een vragenlijst over urinewegincontinentie, klanttevredenheid of een preconsult ter voorbereiding op een fysiek consult.
GGZ diensten
Kleur je leven was al een dienst in het PAZIO portaal, maar Mental Share Direct heeft haar aanbod
uitgebreid. Via het Mental Share Direct kunnen nu meerdere GGZ interventies worden aangeboden, zoals
Kleur je Leven, Zelfhulpwijzer, Psyfit en Minderdrinken.nl.
KSYOS
KSYOS TeleMedisch Centrum biedt TeleConsultatie diensten zoals TeleDermatologie, TeleOogheelkunde,
TeleCardiologie en TelePulmonologie. Patiënten hebben vanaf nu ook de mogelijkheid om hun
TeleConsultatie diensten dossier in te zien via het PAZIO portaal van het gezondheidscentrum.

Wist u dat...Bij een aantal gezondheidscentra al meer dan 25% van de patiënten zich heeft
aangemeld voor het PAZIO portaal?

Enthousiasme Utrecht Vitale Regio is groot!
Utrecht Vitale Regio (UVR) is een samenwerkingsverband, dat is ontstaan op initiatief van PAZIO. Binnen
deze samenwerking kunnen diverse zorgpartijen uit Utrecht elkaar ontmoeten om zo zelfmanagement
voor patiënten in de regio te stimuleren en te faciliteren. UVR richt zich hierbij op de behandelrelatie
tussen de patiënt en de zorgverlener (de 'front office’) en niet primair op de techniek (de ‘back office’).
11 april jl. heeft weer een sessie plaatsgevonden waarin is besloten het vervolg van UVR op de volgende
manier vorm te geven:
Bespreken van lopende projecten op het gebied van zelfmanagement voor de patiënt;
Werkgroepen voor het opzetten van concrete stappen/projecten.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de website www.utrechtvitaleregio.nl, dus houdt
deze goed in de gaten voor meer informatie!

Geef eHealth implementatie een boost! Help mee aan de
bewustwording van eHealth en like de Facebookpagina ‘Oh is dat
eHealth’. Deel je ervaring met eHealth en maak kans op een
Smartwatch!

Online coachen bij ROC Midden Nederland
Naast de succesvolle chat module via Check it kunnen studenten van ROC Midden Nederland ook een
online coachingstraject volgen bij medewerkers van het Studie & Loopbaancentrum. Studenten kunnen
hier terecht voor al hun vragen over school, werk, stage, geld en hun privé-leven. PAZIO heeft deze dienst
ontwikkeld en zet deze ook in voor het gehele sociale domein. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem
contact met ons op!

Wist u dat...Het PAZIO portaal het meest gebruikt wordt door patiënten van 50 tot 80 jaar oud?

eHealth intervisie over online MDO
Half april heeft de tweede "Learning Community" plaatsgevonden voor zorgprofessionals werkzaam met
PAZIO. Dit keer stond de sessie in het teken van het Multidisciplinaire Overleg (MDO). Een MDO biedt de
mogelijkheid om de behandelrelatie tussen zorgprofessional - mantelzorger en cliënt te ondersteunen en
verbindt de maatschappelijke- en medische zorg.

Klik hier om u uit te schrijven. Wijzig hier uw e-mailadres.

