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Webinar HemoNED & VastePrik 10
juni
In samenwerking met de NVHP organiseert
HemoNED op donderdag 10 juni van 20.0021.00uur een webinar. Geertje Goedhart van
Stichting HemoNED en Mariëtte Driessens van de
NVHP zijn de sprekers tijdens deze avond. Tijdens
de webinar krijg je meer uitleg over de vernieuwde
VastePrik app, waarom het verzamelen van
gegevens via de app en het HemoNED register zo
belangrijk zijn en voor welke doelen deze data
worden gebruikt.
Klik hier om je aan te melden

VastePrik: geplande
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 geplande wijzigingen. Zo wordt
o.a. het probleem met voorraadbeheer opgelost en de snelheid van
de app verbeterd.
Geplande wijzigingen

Tips voor VastePrik
Het kan helaas gebeuren dat u tegen
een (technisch) probleem aanloopt
met de VastePrik app en/of
webpagina, zoals problemen met
inloggen. Dit is erg
vervelend! Stichting HemoNED heeft
samen met de ontwikkelaar enkele
tips opgesteld wanneer u tegen een
probleem aanloopt, onder andere
welke informatie de Servicedesk nodig
heeft wanneer u een probleem meldt.
Download Tips

Feedback VastePrik

Patiëntenpanel
Op 1 juni heeft HemoNED samen met de
ontwikkelaar en een patiëntenpanel de VastePrik
app geëvalueerd. Dit heeft veel waardevolle tips
opgeleverd waar de ontwikkelaar van de app
verder mee aan de slag kan!
'Rondje' ziekenhuizen
In mei & juni 2021 maakt HemoNED een digitaal
'rondje' langs de ziekenhuizen om het gebruik van
VastePrik en het HemoNED register in de hemofilie
behandelcentra te evalueren.
Feedback doorgeven
Ervaart u problemen met de app of heeft u
suggesties voor verbeteringen? Geef dit dan door
aan Stichting HemoNED en/of de MRDM
Servicedesk:
MRDM Servicedesk
E-mail: servicedesk@mrdm.nl
Telefoon: 088 - 5700 030
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