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De

Ten Geleide
Na bijna 5 jaar een nieuwe editie van de HemoBase Nieuwsbrief! We hebben evenwel niet
stilgezeten zoals u zult begrijpen. Het 2e najaarssymposium van de WHF en het in gebruik nemen van
HemoBase 4.0 is nu meer dan voldoende reden een Nieuwsbrief uit te brengen. Er is veel gebeurd
afgelopen jaren, zie ook onze website www.hemobase.eu. Onze focus gericht op toegepast
wetenschappelijk onderzoek in plaats van streven naar een landelijke uitrol van HemoBase begint
e
zijn vruchten af te werpen. Het 2 symposium onderstreept het succes van deze strategie. De ITPBase is i.s.m. de NVVH ontwikkeld en sinds 2012 landelijk operationeel. Per 1 oktober is HemoBase
4.0 officieel in productie genomen. Deze versie is ontwikkeld met subsidie van De Friesland, St. Het
Diakonessenhuis en de Provincie Fryslân.

HemoBase 4.0
De doorloop tijd van de ontwikkeling van HemoBase 4.0 is langer geweest dan gepland en de
oorspronkelijke ambities moesten in de praktijk worden bijgesteld. Maar het resultaat mag er wel zijn.


Koppeling NAW gegevens aan Mirador (MCL); patiëntgegevens
worden automatisch bijgewerkt – proof of principle van HemoBase
als domein specifiek EPD aangesloten op een basis EPD.



Koppeling HemoBase aan eZIS (Nij Smellinghe); vanuit het eZIS
patiëntendossier kan de gebruiker het HemoBase dossier van de
patiënt openen – proof of principle.



Koppeling uitslagen M-proteine (MCL) en grafische
weergave van de follow up – proof of principle.



MyHemoBase via het HemoBase patiënten portaal krijgt de patiënt met een SMS token
toegang tot zijn HemoBase gegevens en kan gegevens uitwisselen met zijn behandelaar.



Verschillende functionele verbeteringen: herontwerp tabbladen voor registratie genetisch
onderzoek; verbetering registratie flowcytometrie monoclonale celpopulaties; info knoppen
voor trials (inclusie criteria, dosisreductie richtlijnen etc.)

Onder HELP vindt u de versie historie met een uitgebreide beschrijving van de nieuwe functionaliteit.

2e najaarssymposium woensdag 1 oktober
Onder het motto “Population Based Registries: registreren is leren!” is het 2 e najaarsymposium
gehouden. Thema’s van het symposium waren population based registry Friesland en multipel
myeloom, microcosting onderzoek en DLBCL, synergie van population based registry en basaal
onderzoek, en de toekomst van de hemato-oncologie in het Noorden.
Het symposium was tevens het officiële afscheid van Peter Joosten één van de grondleggers van
HemoBase. Peter Joosten is bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de WHF.
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