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Verbeterde versie VastePrik live!
Op maandag 22 november is er een verbeterde
versie van de VastePrik app live gezet!
Wat is er veranderd in deze nieuwe versie?
U kunt zelf gemakkelijk en snel een nieuw
wachtwoord aanvragen.
Uw gebruikersnaam blijft opgeslagen na de
eerste keer inloggen.
Het invoeren van een SMS-code in verband
met 2-factor authenticatie is niet elke keer
nodig.
Het scannen van de QR-code op de
medicatie verpakking gaat veel sneller en
gemakkelijker.
De lay-out is vernieuwd.
Klik op de button hieronder voor tips,
handleidingen & meest gestelde vragen over
VastePrik.
Problemen? Bel/mail de MRDM servicedesk:
E-mail: servicedesk@mrdm.nl
Telefoon: 088 - 5700 030.
Tips & handleidingen bij VastePrik

Dashboard zorgverleners
verbeterd!
Er zijn een paar verbeteringen
doorgevoerd in het VastePrik
dashboard voor de zorgverleners. Zo
is de synchronisatie tussen de app en
het dashboard nu veel sneller en
accurater. Dit betekent dat wanneer
een gebruiker van de app een infusie
of bloeding invoert dit binnen 5-10

Praat mee over
VastePrik:
evaluatiesessie 7
december
Stichting HemoNED organiseert
samen met Brightfish, de
ontwikkelaar van VastePrik, een
evaluatiesessie. Praat mee over
VastePrik: wat gaat er goed en wat

minuten te zien is op het
zorgverlener dashboard.

kan beter?
Datum: dinsdag 7 december 2021
Tijd: 19.30-20.30uur
Aanmelden: info@hemoned.nl
(u ontvangt dan een link voor de
online meeting).

Verduurzamen kwaliteitsregistraties
Stichting HemoNED is samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS)
gestart met het traject 'Verduurzamen Kwaliteitsregistraties'. Het doel is om
de registratielast van registers zoals het HemoNED Register te verminderen.
De FMS gaat samen met hemofilie zorgverleners kritisch bekijken wat er
wordt geregistreerd, waarom dit moet worden geregistreerd en op welke
punten registraties slimmer gebruik kunnen maken van data
die gestructureerd vastgelegd worden in elektronische patiëntendossiers.
Filmpje FMS over kwaliteitsregistraties

Leuk weetje
Wist u dat u op de HemoNED website kunt zien hoeveel register deelnemers
er zijn? En hoeveel infusies zijn vastgelegd in VastePrik?
HemoNED in cijfers
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