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Nieuwsbrief oktober 2017

Ons laatste nieuws:
Officiële lancering inwonersportaal
Nieuw: inloggen met de DigiD app
Aanbod Check it trainingen
Utrecht Vitale Regio zet zich voort
Onderzoek: eHealth voor de POH

Inwonersportaal Gooi en Vechtstreek officieel geopend
Op 28 september vond in Hilversum het
gezondheidsfestival Gooi en Vechtstreek
plaats. Met André Kuipers als inspirerende
spreker werd het online inwonersportaal
van de regio officieel gelanceerd. Via één
digitale voordeur krijgen inwoners veilig
toegang tot al hun online zorg- en
welzijnsdiensten van de gemeente. Ook
het ziekenhuis (Ter Gooi) en andere
zorgaanbieders sluiten snel aan.

Nieuw: inloggen met de DigiD app
Sinds kort is het mogelijk om met de DigiD
app in te loggen op de PAZIO
portalen. Eindgebruikers kunnen de
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gewenste inlogmethode selecteren.
Standaard is inloggen via de app, waarmee
je op je telefoon een QR code scant.
Bekijk hier meer informatie over
inloggen met de DigiD app. Naast de
app blijft inloggen met sms-code gewoon
beschikbaar.

Huisartsenpraktijk Gagelhof, onderdeel van Mijn Gezondheid in Overvecht, biedt sinds
kort online diensten aan via PAZIO. Patiënten van deze praktijk kunnen nu onder
andere online afspraken maken, een eConsult doen en hun labuitslagen en dossier
inzien. Zijn zij ook patiënt bij het UMC Utrecht? Dan linken zij via PAZIO eenvoudig
door naar de online diensten van het ziekenhuis. Meer weten? Neem contact op!

Aanbod Check it trainingen
Check it, het online portaal voor studentenwelzijn, wordt op steeds meer scholen ingezet.
Een bewezen voordeel van Check it is de laagdrempelige mogelijkheid voor studenten om
contact op te nemen met een hulpverlener van school. Dit kan bijvoorbeeld middels een
contactformulier, chat of online coachingsmodule. PAZIO biedt trainingen aan voor scholen
om hen kennis te laten maken met deze communicatiediensten en hen op weg te helpen
met de inzet hiervan. Benieuwd naar deze trainingen? Neem contact op!

Met Check it bereiken we inmiddels bijna 25% van alle mbo-studenten in Nederland.
Deze studenten hebben toegang tot betrouwbare informatie over uiteenlopende
onderwerpen zoals studie, geld, piekeren en seksualiteit. Bovendien hebben zij de
mogelijkheid om eenvoudig (en anoniem) contact op te nemen met hulpverleners van
school.

Utrecht Vitale Regio zet zich voort
Op 18 september zijn de deelnemers van Utrecht Vitale Regio weer bijeengekomen. Dit
keer gefaciliteerd door Psynet (UMC Utrecht). Behalve interessante presentaties van
Elisabeth Vonk (Psynet) en Frank Kraaijeveld (Karify), is de insteek en het vervolg van
Utrecht Vitale Regio met elkaar besproken. Het initiatief wordt door de deelnemers als

waardevol beschouwt, waarin nieuwe en bestaande eHealth initiatieven met elkaar
uitgewisseld en besproken worden. Kortom: een mooi platform om te halen en brengen en
waar mogelijk de samenwerking op te zoeken. Meer informatie over Utrecht Vitale Regio?
Bekijk de website!

De inzet van eHealth voor POH-somatiek
'Zeg eens @@@' is de titel van het onderzoek, uitgevoerd door drie HBO-V studenten van
Hogeschool Viaa: Lisa Gardebroek, Ilse Bakker en Geja van Luit. Zij onderzochten wat nodig
is voor praktijkondersteuners om eHealth toe te kunnen passen bij Chronisch zieke
zorgvragers. Een interessant resultaat was de positieve houding van praktijkondersteuners
over de inzet van eHealth voor deze doelgroep. Wat echter nog ontbreekt is bekendheid en
voldoende scholing over eHealth. Benieuwd naar de huidige eHealth mogelijkheden voor de
POH? Wij denken graag mee!
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