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Check it ROC de Leijgraaf live
Een goede start van 2017 voor leerlingen van
ROC de Leijgraaf. Sinds 23 januari 2017 is
Check it ook voor hen beschikbaar met
informatie en communicatiemogelijkheden
over studieloopbaan, psychosociaal
welbevinden en leefstijl. Ook benieuwd naar
ons portaal voor studentenwelzijn? Check it
hiernaast in onze video over Check it!

Ook voor zorg en welzijn is sinds kort weer een nieuw portaal live: Gezondheidscentrum
Binnenstad in Utrecht. Zij maken gebruik van onze rechtstreekse koppeling met Promedico,
welke sinds 2016 beschikbaar is voor de diensten eAfspraak, eConsult en eRecept.

Samenwerking VZVZ voor LSP opt-in

PAZIO gaat in samenwerking met VZVZ de LSP opt-in stimuleren in regio Utrecht. In PAZIO kan de
patiënt binnenkort single sign on toestemming geven met ikgeeftoesteming.nl. De
Patiëntenfederatie Nederland zal ondersteuning bieden bij heldere informatie en communicatie voor
de patiënt. De patiënt zal binnen PAZIO deze online dienst kunnen beoordelen om de informatie
blijvend te verbeteren.

Aan de slag met eHealth: 9 inzichten van PAZIO
eHealth in de zorg en het sociale domein, hoe
werkt dat?! Lees het in onze online publicatie.
Aanleiding van deze publicatie was de
nationale eHealthweek van 2017, een mooi
initiatief om te laten zien wat eHealth is en hoe
het werkt. In de publicatie vind je een overzicht
van onze activiteiten en inzichten.

3 april: de (zorg)professionals bij elkaar voor Utrecht Vitale Regio
Op 3 april aanstaande is weer een bijeenkomst van Utrecht Vitale Regio met
verschillende (zorg)professionals. Utrecht Vitale Regio heeft zich
ontwikkeld tot een informeel en praktijkgericht platform waar projecten uit
de regio besproken worden en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan op het
gebied van zelfmanagement en eHealth.

Meer weten over Utrecht Vitale Regio? Kijk op www.utrechtvitaleregio.nl of meld je aan voor de
bijeenkomst van 3 april.

PAZIO lijnoverstijgend | klinkende cijfers uitgelicht
Sinds september 2016 is het PAZIO portaal uitgebreid met de online diensten van het UMC Utrecht.
Zo hebben bijna 1.300 gebruikers van PAZIO zichzelf al aangemeld voor het patiëntenportaal van het
UMC Utrecht. Hierdoor kunnen zij vanuit het portaal van het gezondheidscentrum direct doorklikken
naar het portaal van het UMC Utrecht zonder opnieuw in te loggen. Zo ontstaat per patiënt een
lijnoverstijgende gezondheidsomgeving, een mooie basis voor eigen regie.

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

