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Vandaag: Mijn gezondheid in Overvecht met buurtteams live!
Een digitaal bewonersplatform in Overvecht voor zorg en welzijn.

Utrecht Vitale Regio
Op vrijdag 9 oktober jl. organiseerde PAZIO samen met GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) en de
Economic Board Utrecht (EBU) een invitational om Utrecht neer te zetten als modelregio voor
zelfmanagement. Deze zelfmanagement invitational was onderdeel van de Get Connected bijeenkomst
van de EBU. Wij kijken terug op een zeer geslaagd programma met inspirerende presentaties van
Machteld Huber (Institute for Postive Health) en Gré Conradi en Eugen Zuiderwijk (GCM). Om te komen
tot concrete acties en de uitkomsten van 9 oktober structureel te borgen zullen nog drie vervolgsessies
worden georganiseerd. Kijk voor mee informatie of voor aanmelding op www.utrechtvitaleregio.nl.

Samenwerking Evean en PAZIO
Ook in Noord-Holland wordt PAZIO actief. Zorgaanbieder Evean gaat het PAZIO platform implementeren
om zo haar ambitie te verwezenlijken om de cliënt, burger en ouderen ook digitaal toegang te geven tot
zorg en welzijn. De ambities van Evean sluiten naadloos aan op de mogelijkheden van PAZIO. Evean
loopt hiermee voorop in de gedachtegoed van de transitie in het sociaal domein waarin van cliënten wordt
verwacht dat ze zo veel mogelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid.

Communicatie diensten: direct mee aan de slag
Beschikt de leverancier van uw informatiesysteem niet over online diensten? PAZIO heeft hiervoor de
oplossing en biedt nu online diensten aan voor uw patiënten en cliënten. Het aanbod bestaat uit stand
alone diensten die u per direct kunt gebruiken: online afspraak, eConsult, chat (zowel anoniem als nietanoniem) en beeldcommunicatie. Deze diensten kunt u tegen een betaalbare prijs via uw PAZIO portaal
veilig aanbieden, passend bij de zorgbehoefte van uw doelgroep. Zo kunt u snel, flexibel en onafhankelijk
van uw systeem direct online communiceren met u patiënten en cliënten. Meer weten? Neem contact op.

Check it lespakket
Om zelfredzaamheid onder studenten te vergroten, heeft PAZIO in samenwerking met Zadkine een online
lesmodule ontwikkeld voor Check it. In de lesmodules krijgen studenten opdrachten, (gesproken) teksten
en filmpjes om zo spelenderwijs zelfstandiger te worden. Onderwerpen die aan bod komen worden ook
uitgediept in Check it – Zadkine zelf. Zoals het aanvragen van een zorgverzekering, de effecten van
middelengebruik en het omgaan met een dipje of depressie. De lesmodule wordt via Check it aangeboden
en biedt de loopbaanbegeleiders de mogelijkheid om de module te integreren in hun lessen. Meer weten?
Neem contact op.

Inzage van medische gegevens: via welk portaal?
Om zorgverleners te ondersteunen bij hun keuze voor een portaal, heeft Nictiz een marktscan
gepubliceerd met hierin een overzicht van alle portalen voor het inzien van medische gegevens. Het
PAZIO portaal is uniek en krijgt in deze scan een prominente plek door het lijnoverstijgende karakter en
de veelvoud aan koppelingen. Bekijk de marktscan hier.

Werkplaats eHealth implementatie Vilans: PAZIO denkt mee
Hoe ziet de ideale eHealth implementatie er uit? Wat zijn de ervaringen van deskundigen, waar loopt men
tegenaan en hoe lossen we dit op? Vilans organiseert in opdracht van ZonMw een werkplaats voor
eHealth implementatie om te komen tot een kennisproduct ter bevordering van implementaties en

opschaling. PAZIO deelt graag de opgedane ervaringen en tips met de overige deelnemers. In
gezamenlijkheid wordt tijdens meerdere sessies gekeken naar de ervaringen, inzichten, kansen en
oplossingen voor een eHealth implementatie. Zo kan ehealth nog beter geïmplementeerd worden.
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