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Het PAZIO gezondheidsportaal vernieuwd
Het PAZIO gezondheidsportaal wordt in
een nieuw jasje gestoken! Tijd voor een
nieuwe look en feel, verbeterde snelheid en
eenvoudig gebruik, ook voor mobiele
devices. Een geheel vernieuwd portaal
uiteraard met behoud van het vertrouwde
herkenbare PAZIO concept! Over deze
vernieuwing zullen we onze klanten tijdig
informeren.

Klantportaal voor Jeugd en Gezin
Voor ouders in regio Gooi en Vechtstreek ontwikkelen we een klantportaal in opdracht van
Jeugd en Gezin. Op dit portaal kunnen ouders terecht voor het maken en wijzigen van
afspraken, het invullen van vragenlijsten en het inzien van groeicurves. In een latere fase
wordt dit portaal uitgebreid en zal het portaal ook voor kinderen van 16 jaar en ouder

Translate

toegankelijk zijn. Het klantportaal van Jeugd en Gezin sluit mooi aan op de al bestaande
online portalen voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek.

Check it community bijeenkomst
Vrijdag 2 juni was er een succesvolle
Check it community bijeenkomst bij PAZIO.
De projectleiders en -medewerkers van alle
Check it scholen hebben ervaringen met
elkaar uitgewisseld en ideeën opgedaan.
Als kers op de taart is deze middag een
online platform gelanceerd voor onderlinge
contentdeling en uitwisseling van tips en
informatie!

Na ROC de Leijgraaf, zullen binnenkort ook Drenthe College en ROC van Amsterdam
Check it aanbieden voor hun studenten. Hiermee is Check it inmiddels al beschikbaar
voor MBO studenten van zeven verschillende scholen door het hele land!

Stimulering opt-in LSP en medicatieoverzicht
Om de LSP opt-in te stimuleren zal op diverse PAZIO portalen een slimme link beschikbaar
komen voor patiënten waarmee zij eenvoudig toestemming kunnen geven voor de
desbetreffende zorgverlener. Naast de link wordt ook een video getoond waarin wordt
uitgelegd wat het LSP is en waar patiënten toestemming voor geven. De slimme link is een
eerste invulling van de samenwerking tussen PAZIO en VZVZ. Een verdere doorontwikkeling
van deze slimme link is de mogelijkheid om rechtsreeks in het PAZIO portaal toestemming
te geven.

Naast de stimulering van het LSP werken we momenteel ook aan de realisatie van
inzage in het actuele medicatieoverzicht voor de patiënt. Een mooie stimulans voor de
eigen regie van patiënten!

Pilot DigiD machtigen

Een mantelzorger machtigen voor toegang tot en het regelen van de online zorg en
welzijnsdiensten van de zorggebruiker. Met DigiD machtigen is het mogelijk. De
mantelzorger kan na een machtiging van de zorggebruiker met zijn of haar eigen
inloggegevens deze toegang verkrijgen en hiermee ook online zaken regelen en inzien. Bij
PAZIO starten we binnenkort met een pilot bij een van onze klanten.

PAZIO op 7e Nationale eHealth congres
10 november 2017 organiseert de Guus Schrijvers Academie het 7e Nationale eHealth
congres in Utrecht. Tal van actuele onderwerpen rond eHealth en innovatieve voorbeelden en
voorstellen uit binnen- en buitenland zullen aan bod komen. Het congres bestaat uit korte
voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en
vragen te stellen. PAZIO vertelt in een van de workshops over succesvolle toegankelijke
eHealth voor burgers. Wat zijn eHealth gebruik cijfers en hoe is het gebruik van eHealth bij
een combinatie van verschillende zorgvragen?
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