
Welkom bij het PAZIO Webinar!

§ Uw microfoon is gedempt
§ Vergeet niet om uw camera uit te zetten
§ Het Webinar wordt opgenomen
§ Stel uw vragen in de chat
§ Geef een ‘duimpje’ aan een vraag die u interessant vindt

We beginnen om 16.00 uur



Wanneer Wat Duur
16.00 uur Welkomstwoord vanuit PAZIO. 5 min.
16.05 uur PAZIO nu en onze richting.

Successen, wat hebben we bereikt.
PAZIO in de wereld van portalen, 
apps en PGO.

10 min.

16.15 uur Floortje Scheepers (Hoogleraar 
Innovatie in de GGZ) over het 
coronavirus, uitwerking op 
psychische gezondheid en online 
tools die kunnen helpen.
Vragen?

20 min.

16.35 uur Karolien van den Brekel (huisarts) 
over positieve gezondheid en wat dat 
kan opleveren voor de patiënt en 
zorgprofessional.
Vragen?

20 min.

16.55 uur Afsluiting vanuit PAZIO. 5 min.
Totale duur: 1 uur

Het programma



• Onderwijs, Zorg en welzijn platform
• Zelfregie van individu centraal
• Project- beheerorganisatie
• Platform voor zorg EN welzijn leveranciers onafhankelijk
• Platform voor inwoners van de regio Utrecht
• GEEN leverancier met commerciële doeleinden
• Afdeling binnen UMC Utrecht
• Platform destijds ontwikkelt om in te zetten in de regio
• UMC Utrecht is bereidt platform en beheerorganisatie 

ten behoeve van de regio in te zetten voor gegevens 
uitwisseling, communicatie en databeschikbaarheid
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PAZIO wie en wat zijn we nu?
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De Digitale toegangsdeur
Utrecht gezond en wel
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Utrecht gezond en wel: voorportaal



Portalen, PGO’s en andere toepassingen
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Jeugd en Gezin



Wijkmogelijkheden
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DE digitale toegangspoort voor zorg & welzijn



• META platform door ontwikkelen vanuit ambities in de regio
• Voor en door de zorg in de regio Utrecht: geen winst oogmerk
• Project uitvoering/ living lab in regio en landelijk VZVZ (ZAB)
• We lopen op met landelijke ontwikkelingen
• Inzetten op pijler communicatiedata uitwisseling 1e en 2e lijn 
• Ontwikkelingen positieve gezondheid ook voor Check it!
• Rol als verbinder technisch, organisatorisch en in actualiteit
• PAZIO maakt netwerkzorg mogelijk
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PAZIO koers: Utrecht gezond en wel



• Hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg 
at UMC Utrecht
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Floortje Scheepers



• General Practitioner and consultant prevention/positive 
health on local, regional and national level
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Karolien van den Brekel - Dijkstra



• Vragen?

• Animatie Check it: https://www.checkitonline.nl
• Animatie PAZIO: https://www.pazio.nl/over-

ons/#Ambitie
• Nieuwjaarsreflexie: https://www.pazio.nl/pazio-verbindt-

connecting-worlds/
• Aanmelden nieuwbrieven Zorg en Welzijn en Check it

• Demo of andere toelichting: info@pazio.nl
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Afsluiting

https://www.checkitonline.nl/
https://www.pazio.nl/over-ons/
https://www.pazio.nl/pazio-verbindt-connecting-worlds/

