Water voor zorg
en welzijn
Hoe PAZIO overal kan komen (voor gegevensuitwisseling),
iedereen kan verbinden (voor digitale communicatie)
en alles kan meevoeren (voor databeschikbaarheid)

Het tij mee
Als het coronajaar 2020 iets heeft laten zien, is het wel het (levens-)
belang van digitale communicatie, gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid en van een efficiënt opererende en snel schakelende
gezondheids- en welzijnszorg. Precies waar PAZIO voor bedacht is.
We hebben het tij dan ook meer dan mee om samen nieuwe stappen
te kunnen zetten.
Terwijl zorg- en welzijnswerkers het afgelopen jaar in de frontlinie bergen hebben
verzet, hebben we met PAZIO áchter de schermen keihard gewerkt om het
platform naar het volgende niveau te brengen. Voor onze eigen regio in het kader
van het bereikbaar maken van gezondheid en geluk voor iedere Utrechter in 2030.
En – waar gewenst – voor heel Nederland.
Alle reden om in deze nieuwjaarsreflectie even terug te kijken, maar vooral vooruit
te blikken. Naar een toekomst met PAZIO als het platform voor zorg en welzijn waar
iedereen, inwoners van regio Utrecht en organisaties als de uwe, wel bij vaart.
Als het water waarmee je overal kan komen, iedereen kan verbinden en alles kan
ontsluiten.

De vijf ankers van PAZIO
1	PAZIO is de digitale zorg- en welzijnsomgeving waar élke inwoner van de regio
Utrecht baat bij heeft.
2	Met welk informatiesysteem de zorg- of welzijnsverlener ook werkt, we kunnen het
op het platform aansluiten en ontsluiten.
3	De gebruiker hoeft maar één keer in te loggen (bijvoorbeeld via DigiD) voor
toegang tot ál zijn data bij aangesloten zorg- en welzijnsconnecties.
4	We zijn sterk in digitale communicatie, gegevensuitwisseling in de zorg en het
beschikbaar stellen van data, niet door het zelf op te slaan maar door te
connecten met de bronsystemen.
5	Wat we doen doen we zonder winstoogmerk in het belang van de aangesloten
inwoners én hun zorg- en welzijnsverleners.

Het nut van je eigen digitale binnenplaats voor zorg en welzijn
De opmars van e-health is niet te stuiten. Zorg en welzijn varen steeds beter op digitale gronden.
PAZIO is de oplossing om alle e-health- en welzijnsdiensten op één plaats te integreren. Hiermee
heb je als inwoner je eigen digitale binnenplaats voor zorg en welzijn. Een binnenplaats, omdat
alleen de deuren van jouw connecties erop uitkomen. Jij bepaalt óf ze opengaan en hoe ver, zodat
er over en weer gecommuniceerd kan worden, data kunnen worden ontsloten en gegevens kunnen
worden uitgewisseld.

Meer regie, betere kwaliteit, lagere kosten, minder tijd
Ieder z’n PAZIO dus: één online omgeving waar elke inwoner eenvoudig terecht kan voor alle
zorg- en welzijnsdiensten, van herhaalrecepten aanvragen, behandelafspraken maken en je
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) checken tot Wmo-gegevens raadplegen en dossiers
inzien. Goed voor meer regie bij inwoners en uiteindelijk (daar draait het natuurlijk om) voor een
betere kwaliteit van zorg en welzijn in minder tijd tegen lagere kosten.

Perfecte inbedding aan basis van succes
Betere kwaliteit, lagere kosten, minder tijd en meer regie zijn niet alleen mooie woorden, het is
ook de praktijk bij alle betrokkenen die al met PAZIO werken. Van huisartsen en ziekenhuizen tot
buurtteams en gemeentelijke jeugd- en gezinscentra. PAZIO zorgt voor de perfecte inbedding,
van advies en implementatie tot een helpdesk voor raad en daad waar maar nodig. Alles voor de
verbetering van het werk van zorg- en hulpaanbieders en de gezondheid en het welzijn van
zorg- en hulpontvangers.

Wat we in 2020 hebben bereikt
•	Samenwerkingsintentie met VZVZ om landelijke en regionale projecten te definiëren,

te beproeven en te implementeren.
•	Samenwerking met portaal van Pharmeon voor o.a. afspraken, herhaalmedicatie
en e-consult.
•	Samenwerking met OZOverbindzorg.
•	Samenwerking met diverse huisartsen- en ziekenhuisinformatiesystemen.
•	Samenwerking met Institute for Positive Health en ontsluiting op het platform.
•	Samenwerking met PsyNet en oriëntatie met Trimbos.
•	Samenwerking met diverse PGO’s: Quli, Gezond.nl, Curavista en Ivido.
•	Samenwerking met Logius voor beproeven en implementeren veilige inlogmethoden.
•	Deelname aan landelijke proeftuinen als PROVES en Inzicht.
Met wie we overleg voeren om verder in zee te gaan
•	VZVZ voor landelijke proeftuinprojecten.
•	Trijn voor implementatie zorgadresboek in de regio.
•	HINQ en DXC in DVZA-rol (dienstverlener-zorgaanbieder) voor projecten met eerste
en tweede lijn.
	
• IRMA PoC (Proof of Concept) met HINQ.
•	PGO’s voor ontsluiting en ‘vulling’.
•	Babyconnect voor onderzoek naar rol PAZIO-platform.
•	Wijkinitiatieven.

Wat er gloort aan de horizon: PAZIO Perspectief 2025
•	Intensieve samenwerking met Trijn, met PAZIO als het standaard platform voor zorg

en welzijn.
•	PAZIO als het white label c.q. meta communicatieplatform in de regio.
•	Data-uitwisseling en communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorgverleners en
overige multidisciplinaire professionals, gemeente en welzijnsorganisaties (JGZ, GGD).
•	Samenvoeging van zorgdata, beschikbaarheid en uitwisseling uit meerdere bronnen
tot Value Added Services voor de burger.
•	Structurering van zorgdata vanuit diverse gezichtspunten, bijvoorbeeld
zorgprogramma’s (protocollen), monitoring en dashboards.
•	Real-time, interactief gebruik van sensoren en e-health.
•	Toepassing van machine-learning voor intelligente monitoring, signalering en
patiëntondersteuning.
	
• Identificatie en authenticatie op een veel hoger beveiligingsniveau.
•	Organisatiebeheer vanuit PAZIO voor regioprojecten als Data delen MN.

Onze bakens in vogelvlucht
	Ontwikkeling tot uitvoerende organisatie voor de regio voor bestaande en nieuwe,

innoverende toepassingen.
	Ontwikkeling tot dé digitale werkplek zorg en welzijn voor inwoners in regio Utrecht.
	Realisatie nieuwste innovaties voor communicatie tussen en van eerste en tweede lijn,
voor inzage dossiers en voor digitaal bellen tussen zorgverleners en met patiënten.
	Ontsluiting zorgdata van burgers voor derden via machtigingen.
	Integratie van diverse informatiesystemen in de regio met PAZIO aan het roer als
integrator en presentator onder het motto Connecting worlds.
	
 Integratie laatste ontwikkelingen in veilige gegevensuitwisseling, maar altijd met
behoud van eenmalige identificatie en authenticatie voor toegang tot alle
achterliggende diensten.
	Verbreding pallet van toepassingen en samenwerkingen in overleg met de
stakeholders.
	Ontwikkeling ‘Utrecht gezond en wel’ voor de DigiD-toegangsdeur.
	Optimale facilitatie van voorzieningen voor zelfregie van de inwoner gericht op
zorg en welzijn i.s.m. de gemeente.

Connecting worlds – PAZIO maakt het mogelijk

Alles voor het platform voor zorg en welzijn
waar iedereen - ook u - wel bij vaart
pazio.nl
info@pazio.nl
Groenekanseweg 70
3732 AG De Bilt
088 755 86 48

Goed om te weten:
PAZIO werkt altijd conform
alle landelijk bepaalde
standaarden en privacy- en
veiligheidseisen.

