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Jaarrapport 2020 gepubliceerd!
Stichting HemoNED heeft het jaarrapport 2020 gepubliceerd met daarin de
nieuwste cijfers en trends vanuit het Nederlands Hemofilie Register en de
VastePrik app! Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel vrouwelijke deelnemers
HemoNED heeft? Of hoeveel bloedingen er geregistreerd zijn in VastePrik?
Download dan het rapport.

Download jaarrapport 2020

Hemlibra: monitoren van
gebruik via HemoNED &
VastePrik
Op verzoek van het ministerie van
VWS wordt het gebruik van het
nieuwe geneesmiddel emicizumab
(Hemlibra®) gevolgd vanuit het
HemoNED register en de VastePrik
app. Zo wordt onder andere
bijgehouden hoeveel mensen starten
met Hemlibra, hoe vaak ze een infusie
toedienen en of het middel werkt. Eén
tot twee keer per jaar doet HemoNED
hier verslag van, download het eerste
rapport hieronder. Bent u ook (recent)
overgestapt op Hemlibra? Dan is het
belangrijk dat u uw infusies en
eventuele reacties op de prikplek of
gewrichtspijn registreert in VastePrik.
Download Hemlibra rapport

VastePrik app
Wijzigingen
De VastePrik app blijft steeds in ontwikkeling.
Dankzij feedback van de gebruikers worden er
fouten uitgehaald, handige items toegevoegd of
dingen verbeterd. Op onze website vindt u een
overzicht van de laatste wijzigingen en problemen.
Probleem voorraadbeheer
Verschillende gebruikers hebben een probleem

gerapporteerd met het voorraadbeheer. De
voorraad blijkt niet netjes te dalen na het
registreren van een infusie, maar te stijgen of gelijk
te blijven. Dit is enorm vervelend! De ontwikkelaar
hoopt dit probleem snel te kunnen oplossen.
Feedback doorgeven
Ervaart u problemen met de app of heeft u
suggesties voor verbeteringen? Geef dit dan door
aan de MRDM Servicedesk. Voor de ontwikkelaar
helpt het enorm wanneer u zo specifiek mogelijk
uw probleem omschrijft, bij voorkeur met een
filmpje en/of screenshots erbij.
MRDM Servicedesk
E-mail: servicedesk@mrdm.nl
Telefoon: 088 - 5700 030
Meest gestelde vragen & antwoorden
VastePrik
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