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Informatie & korte handleiding

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
uw hemofilie behandelcentrum. Ook kunt u terecht 
bij Stichting HemoNED voor de meest actuele in
formatie en een uitgebreide VastePrik handleiding: 
www.hemoned.nl. 

Voor en door meerdere familieleden
VastePrik kan gebruikt worden om voor meerdere 
gezinsleden (bv. twee broers met hemofilie) te re
gistreren. Ook kunnen meerdere familieleden (bv. 
moeder en vader) gegevens registreren voor de
zelfde persoon. 

Privacy & Veiligheid 
VastePrik voldoet aan alle eisen van de Europe
se privacy wetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. MRDM en Brightfish, de 
firma’s die VastePrik hebben ontwikkeld en de ge
gevens opslaan, waarborgen de privacy en veilig
heid van alle gegevens die door gebruikers in 
Vaste Prik worden ingevoerd. Beide firma’s zijn 
NEN 7510:2011 en ISO 27001:2013 gecertificeerd.

Beheer gegevens VastePrik
VastePrik is een gezamenlijk initiatief van pati
enten en zorgverleners, uitgevoerd door Stich
ting HemoNED. Persoonsgegevens zullen nooit 
worden verstrekt aan andere partijen dan de 
zorgverleners van uw eigen HBC. De Stuur groep 
van HemoNED bepaalt wie toegang heeft tot wel
ke VastePrik gegevens. Die Stuurgroep bestaat uit 
een afvaardiging vanuit alle HBCs en vanuit de 
hemofilie verpleegkundigen en patiëntenvereni
ging. VastePrik is gekoppeld aan het Nederlands 
Hemofilie Register.

Hoe kunt u VastePrik gaan gebruiken?
Uw HBC nodigt u uit voor deelname aan het Ne
derlands Hemofilie Register en het gebruik van 
Vaste Prik. U ontvangt van hen een informatie
folder en toestemmingsformulier; deze kunt u 
ook down loaden op onze website. Zodra u het 
toestemmingsformulier heeft getekend neemt u 
deel aan het Register en ontvangt u per email uw 
inloggegevens voor Vaste Prik.

VERSIE JULI 2020



VastePrik app & online webpagina
U kunt de VastePrik app downloaden op uw smart
phone via de App Store (iOS) of Play Store (Android), 
zodat u de app altijd bij de hand heeft. Ook is Vaste
Prik online beschikbaar via een beveiligde webpa
gina: www.vasteprik.hemoned.nl, zowel voor het in
voeren als het bekijken van uw gegevens.

Inloggen
Gebruikers moeten bij VastePrik inloggen met 2fac
tor authenticatie: 1) emailadres en wachtwoord en 
2) een code die u via SMS ontvangt op uw mobiele 
telefoon. Hiervoor moeten zowel uw emailadres als 
uw 06nummer bekend zijn bij uw hemofilie behan
delcentrum (HBC). Na de eerste keer inloggen kunt u 
ook TouchID of FaceID login gebruiken.
 
Medicatie voorraad & barcode scannen
Bij het eerste gebruik van VastePrik start u met het 
invoeren van de medicatie voorraad die u thuis 
heeft. Met de app kunt u eenvoudig 
de QRcode op de medicatie verpak
king scannen. Via de webpagina kunt 
u handmatig de juiste producten/do
seringen instellen. U krijgt een seintje 

wanneer uw voorraad laag is of 
wanneer een product over datum 
is. 

Registreren van uw 
infusies
Om een infusie te registeren kiest 
u op het Activiteiten scherm 
voor ‘Infusie toevoegen’. Daar 
registreert u de datum/tijd en 
reden van infusie: 
• Profylaxe: infusie volgens uw profylaxe schema
• Risicomoment: extra infusie vanwege een risico 

verhogende activiteit
• Bloeding: eerste infusie bij een bloeding
• Nabehandeling: extra infusie na een bloeding of 

ingreep. 
Vervolgens scant u het gebruikte product of kiest u 
het product uit uw voorraadlijst.  

Herinnering instellen
Nooit meer uw profylaxe vergeten? Stel dan via het 
Activiteiten scherm > ‘Herinnering schema’ een 

herinnering in op de dagen dat u 
graag een seintje ontvangt voor 
het toedienen van een profylaxe 
infusie.

Registreren van uw 
bloedingen
Heeft u een bloeding? Dan kiest 
u bij reden van infusie voor 
‘Bloeding’. U kunt vervolgens 
de datum/tijd, ernst, oorzaak 
en locatie van de bloeding vast

leggen. De meest voorkomende bloedingslocaties 
kunt u selecteren op een pop. Verder legt u de eer
ste infusie na de bloeding vast. De tweede en vol
gende infusies na een bloeding registreert u als 
Nabehandeling. 
 
Registreren van bijwerkingen
Bij enkele nieuwe producten verschijnt de op
tie ‘Bijwerkingen vastleggen’ in het Activiteiten 
scherm. We vragen u dan om eventuele reacties op 
de prikplek en/of gewrichtspijn vast te leggen.

Rapportages
In het Dossier menu kunt u uw ingevoerde activi
teiten, zoals infusies en bloedingen, inzien en waar 
nodig wijzigen of verwijderen. U 
kunt ook selecteren op periode of 
type activiteit. Via het Dashboard 
menu vindt u uw infusies, bloedin
gen en bloedingslocaties overzich
telijk weergegeven in grafieken. 

Consult bij uw 
zorgverlener
De zorgverleners binnen uw HBC 
hebben ook toegang tot de Vas
tePrik webpagina. Zij kunnen 
direct alle gegevens inzien die 
u en andere patiënten van het behan
delcentrum hebben ingevoerd. U hoeft uw logboek 
dus niet meer door te sturen of te printen wanneer 
u voor consult naar uw behandelcentrum gaat. 
Bekijk samen met uw zorgverlener uw VastePrik 
gegevens om het verloop van de behandeling te 
bespreken.

Heeft u hemofilie of een andere 
bloedstollingsstoornis en gebruikt u hiervoor 
thuis medicatie? Gebruik dan de VastePrik 
app voor het bijhouden van uw infusies, 
medicatie voorraad en eventuele bloedingen. 

VastePrik is een gezamenlijk initiatief van 
patiënten en zorgverleners.


