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VastePrik app bijgewerkt!
Op maandag 21 maart is de VastePrik app
bijgewerkt.
Wat is er veranderd in deze versie?
Dashboard:
De grafieken laten de infusies en
bloedingen over de afgelopen 7 dagen en
afgelopen 2 maanden weer juist zien.

Dossier:
Bij sommige gebruikers was de januarimaand dubbel zichtbaar in het dossier, dit
is opgelost.
De details van een nieuw ingevoerde
infusie worden direct correct weergegeven
in het dossier.
Bij sommige gebruikers was de dossiertekst wisselend in het Nederlands en
Engels, dit is opgelost.
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

VastePrik accounts
opgeschoond
De VastePrik accounts worden
momenteel goed opgeschoond, dat
was hard nodig. Nieuwe accounts
worden aangemaakt, achterstallige
wijzigingen in e-mailadres en/of 06-

Evaluatiesessies
VastePrik
Stichting HemoNED organiseert
samen met Brightfish, de
ontwikkelaar van VastePrik,
regelmatig een evaluatiesessie met
VastePrik gebruikers. Tijdens de
laatste sessie op 7 maart hebben we

nummer worden doorgevoerd en
oude accounts worden geblokkeerd.
Klopt uw VastePrik account (nog)
niet? Neem dan contact op met
uw Hemofilie Behandelcentrum.

enthousiaste en soms ambitieuze
ideeën voor VastePrik besproken.
Heel inspirerend!
Wilt u ook meedenken? Meld u
dan aan via info@hemoned.nl.

HemoNED presenteert op Europees congres
Het jaarlijkse congres van de European Association for Haemophilia
and Allied Disorders (EAHAD) was dit jaar van 2-4 februari 2022
(virtueel).
HemoNED gaf tijdens het congres een korte presentatie over het gebruik van
emicizumab in Nederland. Cijfers vanuit het HemoNED Register en de
VastePrik app laten o.a. zien dat 28% van de mensen met Hemofilie A op
profylaxe zijn overgestapt naar het gebruik van emicizumab. De overstap is
het grootst in de jongere leeftijdsgroepen. De reden voor overstap is
voornamelijk 'voorkeur van de patiënt'.
Download de presentatie
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