Privacy & Veiligheid
VastePrik voldoet aan alle eisen van de nieuwe Europese Privacy wetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. MRDM, het bedrijf dat VastePrik heeft gebouwd en de gegevens opslaat, waarborgt de privacy en veiligheid van alle gegevens die
door gebruikers in VastePrik worden ingevoerd. Dit
heeft MRDM door middel van verwerkersovereenkomsten met de ziekenhuizen, waarin de hemofilie
behandelcentra gevestigd zijn, afgesproken. MRDM
is NEN 7510:2011 en ISO 27001:2013 gecertificeerd.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
uw hemofilie behandelcentrum. Ook kunt u terecht
bij Stichting HemoNED voor de meest actuele informatie: www.hemoned.nl.

Informatiefolder

Beheer gegevens VastePrik
VastePrik is een gezamenlijk initiatief van patiënten en zorgverleners, uitgevoerd door Stichting
HemoNED. Persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan andere partijen dan de zorgverleners van uw eigen hemofilie behandelcentrum.
De Stuurgroep van HemoNED bepaalt wie toegang
heeft tot welke VastePrik gegevens. Die Stuurgroep
bestaat uit een afvaardiging vanuit alle hemofilie
behandelcentra, de hemofilie verpleegkundigen,
en de hemofilie patiëntenvereniging. VastePrik is
gekoppeld aan het Nederlands Hemofilie Register
(HemoNED register).

Hoe kunt u VastePrik gaan gebruiken?
Uw hemofilie behandelcentrum nodigt u uit voor
deelname aan het HemoNED Register en het gebruik
van VastePrik. U ontvangt van hen een informatiefolder en een toestemmingsformulier. Zodra u het
toestemmingsformulier heeft getekend neemt u deel
aan het Register en ontvangt u per e-mail uw inloggegevens voor VastePrik. Geen e-mail ontvangen?
Ga naar de VastePrik webpagina www.hemoned.nl/
vasteprik en kies voor Wachtwoord vergeten. Als uw
e-mailadres wordt herkend (en u dus geregistreerd
staat in het Register) kunt u een wachtwoord aanmaken en VastePrik gaan gebruiken.

www.hemoned.nl
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Heeft u hemofilie of een aanverwante
bloedstollingsstoornis en gebruikt u
hiervoor thuis medicatie? Gebruik dan nu
de VastePrik app voor het bijhouden van
uw infusies en bloedingen!
VastePrik is een gezamenlijk initiatief
van patiënten en zorgverleners.

VastePrik app & online webpagina
U kunt de VastePrik app downloaden op uw
smartphone via de App Store (iOS) of Play Store
(Android), zodat u de app altijd bij de hand heeft. Ook
is VastePrik online beschikbaar via een beveiligde
webpagina: www.hemoned.nl/vasteprik, zowel voor
het invoeren als het bekijken van uw gegevens. De
gegevens die u invoert in de app zijn direct zichtbaar
in de online webpagina en vice versa.

Registreren van uw infusies
Gebruikt u profylaxe? Stel dan eerst bij de Instellingen
van de app het profylaxe menu in als uw
startscherm, en voer uw Standaard
medicatie in. Na het instellen van uw
standaarddosering
profylaxe kunt u
via het Profylaxe
in 2 klikmenu
ken uw profylaxe
infusie invoeren. U
kunt ook een Herinnering instellen
voor vaste dagen
en tijdstippen dat u

graag een herinnering ontvangt voor het toedienen
van een profylaxe infusie. Zo vergeet u nooit meer
uw profylaxe.

Registreren van uw bloedingen
Voor het invoeren van een infusie in het kader
van een bloeding, risicomoment of nabehandeling
gebruikt u het Infusie menu . Bij
het vastleggen van een Bloeding
selecteert u het soort bloeding,
en geeft u op het poppetje de
locatie aan van de bloeding. In het
volgende scherm vult u details
in over de ernst, oorzaak en
behandeling van de bloeding.

Rapportages
In het Rapportage menu
van de app vindt u
een chronologische lijst van uw laatste ingevoerde
infusies en bloedingen. Via de VastePrik webpagina
kunt u al uw ingevoerde gegevens terugzien, zowel
in een lijst als in een overzichtelijke grafiek. Ook
kunt u zien op welke plaatsen in het lichaam u de
meeste bloedingen heeft gehad.

Gegevens direct zichtbaar
voor uw zorgverlener
De zorgverleners binnen uw hemofilie behandelcentrum hebben ook toegang tot de VastePrik webpagina. Zij kunnen direct alle gegevens inzien die
u en andere patiënten van het behandelcentrum
hebben ingevoerd. U hoeft uw logboek dus niet
meer door te sturen of te printen wanneer u voor
consult naar uw behandelcentrum gaat.

Voor en door meerdere
familieleden
VastePrik kan gebruikt worden
om voor meerdere gezinsleden
(bv. twee broers met hemofilie) tegelijk te registreren. Ook
kunnen meerdere familieleden (bv. moeder, vader, opa,
oma) registreren voor dezelfde persoon.

VastePrik 2.0
We streven er naar de app steeds te verbeteren
en aan te passen naar de wensen van de gebruiker. Zo zal VastePrik worden uitgebreid met het
scannen van de barcode op de verpakking. Hiermee wordt het invoeren van infusies nog gemakkelijker. Ook zal de functie Voorraadbeheer
worden toegevoegd aan de app. U kunt dan uw
medicatie voorraad bijhouden en een herinnering instellen wanneer het tijd wordt om nieuwe
medicatie aan te vragen.

