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Introductie 

 
ProMISe (Project Manager Internet Server) is het systeem dat door de EBMT gebruikt wordt voor het MED-

AB project. Dit systeem werkt via een beveiligd internet verbinding. Het MED-AB project is ontwikkeld voor 

het verzamelen en analyseren van gegevens door EBMT registries. 

 

Het MED-AB project bestaat uit de EBMT transplantatie registry database, waarin de  gegevens worden 

opgeslagen. Het ProMISe systeem wordt gebruikt om de gegevens te beheren en toegang tot de database te 

verkrijgen. 

 

Alle ProMISe gebruikers hebben toegang tot dezelfde kopie van de online database met de optie om hun eigen 

data te downloaden naar verschillende programma’s (MS Access, Excel etc.). Deze data kan voor 

referentiedoeleinden gebruikt worden. Naast een statistisch overzicht van de gehele EBMT database zijn 

gebruikers in staat om data van hun eigen centrum te bekijken, invoeren en analyseren.  

 
Controleren of de computer ProMISe kan draaien 
 

Om ProMISe 2 te gebruiken heb je Internet Explorer nodig, een redelijk snelle processor en minimaal 256 MB 

geheugen voor MED-A; 512 MB voor MED-B. Raadpleeg voor verdere eisen de website: 

https://www2.clinicalresearch.nl/PROMISE/T/HEIT/GENERIC/CHECK/ 

 

Wachtwoord 
 

ProMISe wachtwoorden worden toegewezen door het EBMT Central Registry Office in Londen ( de ProMISe 

wachtwoorden zijn verschillend van het algemene website wachtwoord dat wordt verleend door het EBMT 

secretariaat in Barcelona). Er zijn twee verschillende niveaus van toegang: 

 

Gegevensinvoer: toegang tot alle functies: gegevensinvoer, statistische rapporten, patiënten rapporten en 

downloaden van gegevens van het centrum. Wij verlenen persoonlijke wachtwoorden aan diegenen die de 

gegevensinvoer verzorgen voor hun team (geautoriseerd door de prinicipal investigator). Wij verzenden 

wachtwoorden per aangetekende post na ontvangst van het ondertekende aanvraag formulier. 

 

Downloaden: toegang als bij gegevensinvoer, maar gegevens aanpassen is ontoegankelijk gemaakt. 

Persoonlijke wachtwoorden worden verleend en verzonden zoals hierboven is vermeld.  
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Wijzigen van je ProMISe wachtwoord 
 

Het aan jou toegewezen password kan gewijzigd worden om deze makkelijker te kunnen onthouden.  

Ga in ProMISe naar tabblad Help.  

Klik op + bij Current User & Password. 

Klik op Change Password. Vervolgens kan een nieuw password aangemaakt worden. 

 

 

Verlopen wachtwoord 
 

Als extra veiligheidsmaatregel verlopen wachtwoorden na een bepaalde tijd. Bij het inloggen verschijnt er dan 

een waarschuwing. Log in zoals altijd. Bij het laden van ProMISe verschijnt automatisch het Change Password 

scherm. (gebeurt dit niet ga dan via tabblad help etc. naar het Change Password scherm, zie vorige pagina)  

 

 
 

Volg de instructies op het scherm en kies een nieuw wachtwoord. Om verder te gaan moet ProMISe opnieuw 

opgestart worden. 
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Demo Versie 
 

Om de applicatie uit te proberen of om er mee te oefenen, is er een DEMO project aanwezig. Het DEMO 

project heeft dezelfde functies als het MED-AB project maar in plaats van toegang tot de EBMT registry 

database, is er toegang tot een database gevuld met nep gegevens. In het DEMO project kan, zonder 

beperkingen, geoefend worden met invoeren, verwijderen en aanpassen van gegevens.  

 

Ga naar http://www.ebmt.org/4Registry/registry4.html 

Klik op de link ProMISe demo. 

 

Selecteer de optie “Demo Session” uit de lijst onder “type of this session”. De procedure is automatisch, er is 

geen password nodig. Bij “ Scope of this session” staat automatisch [MED-A: all diseases and MED-B all 

malignancies except CLL] geselecteerd. Hier kan een andere selectie gekozen worden, b.v. [MED-A Only….] 

als alleen de MED-A invoer geoefend moet worden. Klik op [START SESSION] om te beginnen. In de Demo 

Sessie is het mogelijk om nep gegevens in te voeren en nep rapporten te maken.  

 

Het duurt enkele minuten voordat de sessie volledig geladen is. Als het langer dan enkele minuten duurt, kan 

het zijn dat de hardware specificaties niet goed zijn. Controleer deze (nogmaals) met de Browser Configuration 

Checker. Bij problemen neem contact met de national registry datamanager of de ProMISe Helpdesk 
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Opstarten database 
 

Om direct toegang te krijgen tot het MED-AB project is een wachtwoord noodzakelijk. Neem eerst contact op 

met de national registry datamanager of de EBMT Central Registry Office helpdesk om toegang te krijgen. 

 

  

 

 

De directe link naar ProMISe is: https://www2.clinicalresearch.nl/lnk2p2p.htm?T&EBMT&NEW&MEDAB 

 

Deze link kan toegevoegd worden als favoriet in Internet Explorer.  

Het is ook mogelijk om ProMISe vanaf de EBMT website te openen: 

 

Ga naar de website www.ebmt.org 

Ga naar Registry. 

Ga naar ProMISe: MED-AB. 

Klik op Start ProMISe 2 Project: MED-AB. 

 

Op de inlogpagina van ProMISe zijn twee pulldown keuzemenu’s. Deze keuzemenu’s bieden verschillende 

manieren van toegang tot het MED-AB project. Het doel van deze keuzemenu’s is om het aantal zaken, dat ge-

upload moet worden, te beperken waar mogelijk. Op deze wijze wordt de hoeveelheid geheugen die de browser 

nodig heeft gereduceerd en wordt ProMISe sneller. 

 

Standaard staat “MED-A: All diseases--- MED-B: All malignancies except CLL and CPL” geselecteerd. 

Met deze selectie kan voor alle ziekten MED-A ingevoerd worden en voor MED-B de meeste kwaadaardige 

ziekten. Er kan geen MED-B registratie gedaan worden voor CLL en CPL of voor niet-kwaadaardige ziekten.  

 

Als er alleen MED-A wordt ingevoerd, kies dan voor: “MED-A Only: All diseases + MED-A Appendix” 

 

Met de selectie “MED-AB: All diseases” kan alles ingevoerd worden. Dit betekent wel dat ProMISe trager 

wordt. 

 

Het is mogelijk om toegang te krijgen tot bepaalde ziektebeelden. ProMISe up-load dan alleen de items die 

noodzakelijk zijn voor de invoer van data of voor het maken van  een report voor dat ziektebeeld. (b.v. MED-

Controleer of de computer geschikt is en of de instellingen optimaal zijn voor het gebruik 
van ProMISe. Meer informatie: www.ebmt.org/4Registry/registry4.html#requirements 
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AB lymphoma, MED-AB Aplastic anaemia, etc.) Door gebruik te maken van de CTRL toets kunnen er 

verschillende sessies geselecteerd worden. (b.v. MED-AB lymphoma en MED-AB Aplastic anaemia) 

 

Let op: als er is ingelogd met een sessie anders dan de MED-A All diseases en er moeten gegevens ingevoerd 

worden die niet onder de gekozen selectie vallen, moet er uitgelogd worden en opnieuw worden ingelogd om 

vervolgens de gewenste sessie te kiezen.  

 

Als de juiste sessie is gekozen, voer dan de gebruikersnaam (username) en wachtwoord (password) in precies 

zoals in de brief is weergegeven ( of het wachtwoord dat is aangepast). Let goed op hoofdletters en kleine 

letters. 

 

Klik op START SESSION. 

 

Het kan een paar minuten duren voordat de sessie volledig geladen is. Als het langer dan een paar minuten 

duurt voor het initialiseren gereed is, kan het zijn dat de hardware specificaties niet goed zijn. Neem dan contact 

op met de national registry datamanager of de ProMISe Helpdesk. 
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Na het inloggen 
 

Direct na het inloggen, gaat ProMISe naar de Data Entry module. Eén van de volgende schermen verschijnt: 

Het “index scherm”: 

 
Of het “editor scherm”: 

 
 

In de linker bovenhoek van het scherm zijn een aantal tabbladen te zien: 
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Deze tabbladen geven de hoofdmodules van ProMISe weer. 

Onder deze tabbladen staat nog een rij tabbladen: 

 

 

 

 

 

 
Klik met de muis op een willekeurig tabblad in de bovenste laag (“Data entry”, “Report”, enz.) De tabbladen 

van de tweede laag variëren afhankelijk van de gekozen tabblad in de bovenste laag. Op deze manier kan er 

genavigeerd worden tussen de verschillende modules en de opties in elke module.  

Om verder te gaan met data entry. 

Klik op Data Entry tabblad. 

Klik op Index tabblad (als deze nog niet gekleurd is) . 

 

Lettergrootte 
 
Klik op de volgende knop als je een grotere of kleiner lettergrootte wilt hebben: 
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Shortcuts op toetsenbord 
 
 

 

 

 

De shortcuts die in het actieve scherm gebruikt kunnen worden, kunnen weergegeven worden door op de 

volgende knop te klikken of via Ctrl-0 (door nog een keer op de knop te klikken verdwijnt het scherm):  

 
Het is handig om een overzicht, voorbij de computer, te printen (het overzicht bij het editor-scherm bevat de 

meeste shortcuts). 
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Data Entry 
 

Het vinden en laden van een bestaande patiënt in Data Entry 
  

Het index scherm geeft een lijst weer van alle patiënten die zijn geregistreerd door je eigen centrum. 

 
Daar staan alle patiënten gesorteerd op UIC (Unique Identification Code). Er kan gekozen worden om op een 

van de andere voorgeprogrammeerde items te selecteren, zoals date of birth of graft date. Klik op titel van de 

betreffende kolom (b.v. date of birth). ProMISe past dan de sortering aan.  

Tip: Met Ctrl-F kan snel een patiënt gevonden worden. (b.v. als je het UIC weet) 

 

Het laden van een patiënt: 

 Er zijn een aantal manieren om een patiënt te laden: 

1. Ga naar de betreffende patiënt, klik met de rechter muisknop op het patiëntennummer. De patiënt wordt 

gelijk geladen. 

2. Ga naar de betreffende patiënt, klik met de linker muisknop op het patiëntennummer. Kies vervolgens 

links op het scherm: [Load into Data-Editor]. 

3. Klik op [Create/Load Patient record] (bovenaan lijst met patiënten), kies je centrumnummer en type het 

gewenste UIC nummer in, Klik op [Load existing patient].  

 

Klik met rechter 
muisknop om 
patiënt te laden 
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Het zoeken van patiënten met andere items: 

 

Het is mogelijk om een patiënt te zoeken met andere items (b.v. geboortedatum).  

Open “Build a Patient-index”door op + te klikken. Open “Search using Patterns in items” op dezelfde manier.  

  
Om een patiënt te zoeken op geboortedatum. Klik op de corresponderende “specify pattern #..” en voer de 

datum in met yyyy/mm/dd.  

 

Voorbeeld: een patiënt vinden met geboortedatum 02-01-1963 

Klik op “specify pattern #3” en voor de datum in: 1963/01/02 of 1963-01-02.  

Klik op “Search Using Patterns below”. 

% kan gebruikt worden als een soort joker als de datum niet geheel bekend is. B.v. 1963/01%.  

Als de index resultaten zijn geladen ( Er verschijnt [Found Cases n=x] in het centrale tabblad) kan de patiënt 

geladen worden in Data Entry Editor op de gebruikelijke manier door met de rechter muisknop op de patient ID 

te klikken of door met de linker muisknop te klikken en dan te klikken op [Load into Data Editor]. 
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Klik op [Get all cases (refresh)] om de oorspronkelijke index weer te krijgen na het zoeken van een patiënt of 

na het invoeren van een nieuwe patiënt. 

 

 
 

Andere items voor ‘Search by Pattern’: 

Een aantal standaarditems om te zoeken zijn voorgeprogrammeerd. Deze kunnen aangepast worden.  

Ga naar “Build a Patient index”  

Klik op [Searching using Patterns in items…]. 

Klik op de Item knop die moet worden veranderd.  

 

B.v. item #1 

 

 
 

De huidige lijst van items wordt weergegeven. Hierin kunnen items aan- of uitgeklikt worden. Klik op de 

itembeschrijving. Als het item geselecteerd wordt dan wordt het hokje blauw/paars. Door op een 

itembeschrijving te klikken die al geselecteerd is, wordt de selectie ongedaan gemaakt. De kleur verdwijnt.  

Klik op “Accept Selection”om door te gaan.  
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Er kan nu gezocht worden met het nieuwe item in de corresponderende “specify pattern # “. 

Klik op [Default Pattern Item(s)] om alle oorspronkelijke items terug te zetten.  
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Record filters: 

 

Er kan in de Data Entry ook een index worden gecreëerd voor een groep records. Bijvoorbeeld als gegevens 

voor een studie naar AML moeten worden ingevoerd, kan er gebruikt worden gemaakt van deze record filter 

selectie. Dit kan ook handig zijn om een selectie te maken tussen kinderen en volwassenen. Er kan handmatig 

een record filter gemaakt worden(zie Guide to Retrieving Data) of gekozen worden voor een opgeslagen 

selectie. Er zijn inmiddels heel veel record filters gemaakt dus meestal kunnen die gebruikt worden.  

Ga naar tabblad filter. 

Ga naar subtabblad records. 

Klik op + stored record filters. 

Klik op gewenste filter. 

Selecteer [Load into temporary criterion tree]. 

Execute. 

 

Ga naar tabblad Data Entry. 

Klik op + Build a patient index. 

Klik op [Search by record filter]. 

Alleen de patiënten die voldoen aan de criteria van de record filter worden weergegeven. 
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Navigatie 
 

Navigatie is de term die gebruikt wordt voor de beweging van de cursor tijdens data entry. Het MED-AB 

project is zo ontworpen dat de navigatie het MED-AB formulier zo nauwkeurig mogelijk volgt.  

 

De EBMT database is een relationele database met verschillende niveaus. Dit is de grootste verandering ten 

opzichte van de oude structuur. Hierin waren alle gegevens, met uitzondering van de follow-up informatie, 

opgeslagen in één tabel. 

 

Het document “The EBMT relational database” geeft meer inzicht over de navigatie tijdens het invoeren van 

gegevens. 

http://www.ebmt.org/4Registry/Registry_docs/ProMISe%20Docs/THE%20EBMT%20RELATIONAL%20DA

TABASE.pdf 

 

De basis (alleen MED-A) database structuur bevat 4-5 hoofdtabellen, namelijk:  

 

 
 

 
 

 
 

  (alleen bij allogene transplantatie) 
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Dit vereenvoudigde schema laat zien hoe de hoofdtabellen onderling in verband staan met elkaar:  

 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tabellen Diagnosis, Treatment en Assesment1 zijn geregistreerd met een datum. Gedurende het invoeren van 

gegevens komt de cursor terecht in”Record creation”velden. Als de records, die op dit moment moeten worden 

gemaakt, behoren bij een van de tabellen (zoals hierboven beschreven) dan verschijnt een notitie met een advies 

voor de te gebruiken datum, bijvoorbeeld diagnose datum, transplantatie datum. 

 

 

 Team X 

Patiënt 22

Diagnosis 1 Patiënt 22 Treatment 1 Patient 22 Assessment 1 Patient 22 

Assessment 2 Patient 22 

Diagnosis 2 Patiënt 22 Treatment 2 Patient 22 

Donor 1 

Tijd 
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Gebeurtenissen 
 

In de Data Entry Editor  is te zien dat er voor elk van de opgeslagen patiënten registratie een afkorting in het 

rechter gedeelte van de “Record Locator”, (‘Main, graft diagnosis’, ‘HSCT’, ‘Alive’, etc) staat.  

De afkortingen behorende bij de Diagnosis, Assessment1 of Treatment tabellen vertegenwoordigen een “event” 

die op de datum waarop de data verzameld moest worden plaatsvond. 

De “events” zijn: 

 

Code  Label 

1   Main indication diagnosis 

 2   Non graft treatment 

 3   Alive 

 4   Collection 

 5   Worst disease status 

 6   Staging 

 7   HSCT 

 8   Myelosuppression 

 9   GvHD 

 10   Relapse/progression 

 11   Dead 

 12   Study entry 

 13   Complication 

 15   Complete remission 

 16   Other, non indication diagnosis 

 17   DLI 

 18  Cell Therapy (non HSCT/DLI) 
 

 

 

De algemene informatie van elke andere tabel wordt in dat tabel opgeslagen en heeft een code die als unieke 

index sleutel fungeert. Bijvoorbeeld, “adriamycine” als label in de Record Locator zal corresponderen met een 

medicijn die de patient toegediend kreeg gedurende zijn of haar stamcel behandeling op een bepaalde datum 

(event “HSCT”) in de MED-AB:   
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Datums 
 
Zoals te zien is bij de ‘Record Locator’, worden alle records geïndexeerd op datum zodat elke type record uniek 

is. De gebeurtenissen worden chronologisch weergegeven.  

Wat gebeurt er als de juiste datum van een gebeurtenis niet bekend is? Hoe kan dan toch een nieuwe record in 

de ‘Data Entry’ worden gecreëerd? 

 

In ProMISe 2 kan aangegeven worden hoe nauwkeurig de datum is. Dit kan gebruikt worden als bij het maken 

van een nieuwe record voor een patiënt, de juiste datum niet bekend is. (het voorbeeld laat een ‘assessment 

date’ zien)  

 
Als de exacte datum niet zeker is, geef dan de beste inschatting. Voer de datum bij benadering in en geef aan 

‘this month ‘of ‘this year’ afhankelijk van de aanwezige informatie. 

Als er alleen bekend is dat de gebeurtenis in b.v. 2004 heeft plaats gevonden, dan raden wij aan om als datum 

2004/06/15 in te voeren en selecteer dan ‘this year’.  

Als er alleen bekend is dat de gebeurtenis in b.v. maart 2000 heeft plaats gevonden, dan raden wij aan om als 

datum 200/03/15 in te voeren en selecteer dan ‘this month’.  

Als helemaal geen datum beschikbaar is, maak dan een schatting op basis van de aanwezige informatie. 

Bijvoorbeeld een patiënt is geboren in 2000 en heeft een transplantatie gehad in 2004. Er is geen datum van 

diagnose bekend. Voer dan b.v. 2002/06/15 in en selecteer ‘within 5 years’. 

 

NB: dit concept helpt het probleem van onbekende/onvolledige datums maar men maakt zich wel zorgen over 

het te veel gebruik maken van deze mogelijkheid dan noodzakelijk. Als het datum niet exact is kan een patiënt 

op deze manier wel geregistreerd worden, maar de gegevens kunnen niet gebruikt worden voor statistische 

analyses. Denk hier aan en maak geen misbruik van deze mogelijkheid. 

 

Datums bij benadering moeten tot het minimum beperkt worden en alleen ingevoerd worden als het echt niet 

anders kan.  
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Itemfilters tijdens data invoer  
 

 
 

De itemfilters in ProMISe 2 zijn dynamisch. Dit betekent dat zodra een ‘main diagnosis’ of ‘type of graft’ voor 

een patiënt wordt ingevoerd, de filter automatisch onrelevante items uitsluit.  

De voorgeprogrammeerde cursorsprongen zijn zo ontwikkeld dat de MED-AB formulieren worden gevolgd. 

Bijvoorbeeld, als acute leukemie als diagnose wordt ingevoerd dan worden alleen items voor acute leukemie  

gefilterd. Alle items die gerelateerd zijn aan andere ziekten worden uitgesloten. Op dezelfde manier wordt de 

filter aangepast afhankelijk van de ‘type of graft’ of behandeling dat wordt ingevoerd. 

 

Door deze dynamische eigenschappen, is het niet langer noodzakelijk om handmatig een itemfilter toe te passen 

zoals in de vroeger ProMISe versie. Het zal opvallen dat items te voorschijn komen of verdwijnen afhankelijk 

van het type patiëntenrecord dat op dat moment wordt ingevoerd of geladen. Daarom is het niet noodzakelijk 

om handmatig itemfilters toe te passen in Data Entry. Om er zeker van te zijn dat de juiste dynamische filter 

voor of MED-A of MED-B, of day 100(first report) wordt gebruikt moet de eerste vraag in de ‘Data Entry 

Editor’: “Form about to be entered” altijd beantwoord worden. Meer informatie hierover staat op pagina 30. 

 

De dynamische filters kunnen aan- en uitgezet worden: 

Ga in menu naar + ‘Actions’ 

Klik op + ‘Visibility’ 

Selecteer ‘No DynFilters’ door op het vakje te klikken.  

 
Door op ‘Hidden items’ te klikken kunnen deze dynamische filters ook aan- en uitgezet worden. 
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Voorbeeld van een MED-B lymfoom met  dynamische filters:  

 

 
 

Voorbeeld van een MED-B lymfoom zonder dynamische filters: 

 

 

 

 
 

De dynamische filters worden automatisch toegepast, dus er hoeft niets handmatig gewijzigd worden als een 

MED-A of B formulier wordt gevolgd. De filters zijn zo ontwikkeld dat ze deze formulieren volgen. Als blijkt 

dat de cursor niet naar de juiste plaats springt, controleer dan of ‘No Dynfilters’ is aangevinkt.  

 

Onthoudt dat de Tab of Enter knop gebruikt moet worden om naar de volgende item te gaan in plaats van rond 

te klikken met de muis.  

 

Aantal verborgen  items 

Ziekte-specifieke 
filter 

Formulier 
filter 

DynFilters 
aan 

Aantal verborgen items: 0 

Geen 
ziekte-
specieke 
filter

Formulier filter 
wordt genegeerd 

DynFilters 
uit 
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BELANGRIJK: Wij raden aan om een formulier geheel in te voeren totdat er op het scherm het bericht 

verschijnt met de mededeling dat er moet worden opgeslagen. (zie pagina 36) Op deze manier is het zeker dat 

alle items zijn ingevoerd en dat berekeningen zoals leeftijd bij transplantatie automatisch worden gemaakt. Dit 

resulteert in betrouwbare data en voorkomt dat er in de toekomst gevraagd wordt naar missende gegevens. 

 

Soms is het noodzakelijk om de dynamische filters uit te schakelen. (Vooral als er data buiten de MED-AB 

moet worden ingevoerd) Meer informatie hierover is te vinden op pagina 59 “Creëren van records voor een 

bestaande patiënt”. 
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Gereduceerde labelsets 
 

De labelsets hebben hetzelfde dynamische gedrag als de itemfilters. 

 

Bijvoorbeeld: 

 

De volledige labelset bij de vraag  “Disease status” is zoals in de afbeelding hieronder: 

 

 
 

Maar als je, bijvoorbeeld, een patiënt met een solide tumor hebt geladen in de ‘Data Entry Editor’, dan zal de 

dynamische labelset een gereduceerd aantal opties laten zien afhankelijk van wat relevant is voor de ziekte:  

 

 
 

Hoe kan de volledige lijst van codes voor een item worden ingezien? 

 

Als een set van labels gekoppeld aan een item zijn gereduceerd, druk dan op ? voor een overzicht van de 

volledige labelset. (De cursor moet zich in de input box bevinden) 
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NB: Als er een code moet worden ingevoerd buiten de “gereduceerde” labelset, kan dit gedaan worden zolang 

deze code bestaat in de volledige labelset voor dat specifieke item. Maar als dit noodzakelijk is, adviseren wij 

contact op te nemen met de National Registry of de Helpdesk. (Zo ver wij weten, moeten de zichtbare codes 

afdoende zijn voor normale data invoer) 
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Het creëren van een nieuwe patiënt 
 

Om in de ‘Index screen’ de vrije patient ID’s te zien, die nog niet toegewezen zijn in de database, klik op de 

[Create/Load Patient record] tab in de ‘Index’. (De combinatie van jouw centrumnummer (CIC) en de 

patiëntnummer in de database vormen samen het database ID nummer.) 

 

Database ID nummer 
 

Als een nieuwe patiënt in de EBMT database wordt ingevoerd, kan er gekozen worden om een vrij nummer te 

kiezen die gesuggereerd wordt door de database of om een nummer naar keuze handmatig in te voeren. De 

database ID nummer is een unieke database sleutel en mag nooit veranderd worden. Alle gegevens voor één 

patiënt moeten onder een nummer ingevoerd worden, inclusief opvolgende transplantaties. Patiënten die 

overgeplaatst zijn naar een ander centrum voor verdere transplanties moeten hun oorspronkelijke nummer 

blijven behouden. Als de patiënt ergens anders eerder een transplantatie heeft gehad, neem dan contact op met 

de national registry office. 

 

Selecteer een vrije patiënten nummer (de nummers hoeven niet in chronologische volgorde gekozen te worden)  

en klik erop om een nieuwe lege patiënten formulier te creëren: 

 
 

Druk op [OK] ter bevestiging:  
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! BELANGRIJK: Als je een nieuwe patiënt in de database creëert die nog niet is geregistreerd, zorg er 

dan voor dat je een leeg formulier laadt. Overschrijf nooit details van een patiënt tenzij je correcties 

maakt voor bestaande patient record. 

 

Als je de voorkeur geeft om een eigen nummer handmatig in te voeren i.p.v. te kiezen uit de vrije nummers, 

selecteer dan je CIC nummer van de drop-down lijst aan de rechterkant. Voer het gewenste ID nummer in de 

patient box in en klik op [Create new Patient]: 

 

 

 
 

(Als blijkt dat de gekozen ID nummer al in gebruik is, verschijnt er een foutmelding.) 
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Beginnen met Data invoer 
 

Sommige items in het veld “Form about to be entered” moeten gelijk aan het begin worden ingevoerd, zodat er 

gelijk naar de juiste plaats wordt gegaan in het relationele database structuur. Een code invoeren in dit veld is 

van vitaal belang. Als dit wordt leeg gelaten, gaat de cursor niet naar de juiste plaats in het ‘data entry form’. 

Door het invoeren van de code voor een ‘first report’ of ‘follow up’(MED-A of B), volgt het geprogrammeerde 

navigatie het MED-A of B formulier. Irrelevante vragen voor deze specifieke patiënt worden overgeslagen. De 

gegevens in deze items moeten altijd worden overgeschreven met een nieuwe code als de omstandigheden 

veranderen.  

 

Notities tijdens Data Entry 
 

Bij bepaalde items is een groene ‘notitie’ gekoppeld aan de vraag. (Zie plaatje hier beneden) Aan de rechterkant 

staat een gedetailleerde uitleg. Lees alstublieft altijd de uitleg dat naast een item verschijnt, voordat je verder 

gaat. Deze bevat namelijk belangrijke informatie of hulp. 

 

‘Form about to be entered’ 
 

a) Voer code 11( MED-A ) of code 12 (MED-B) als een nieuwe transplantatie moet worden geregistreerd of 

het nu voor een nieuwe of bestaande patiënt is:  

 
 



Versie: 29-5-2009    ProMISe handleiding: MED-AB 

30 30

b) Het creëren van een volgende behandeling/transplantatie voor een bestaande patiënt: 

 

Controleer of de juiste patiëntrecord van de bestaande patiënt is geladen en begin opnieuw bij dezelfde vraag 

(Form about to be entered) en voer de juiste code voor MED-A of MED-B first report in. (Het kan zijn dat de 

bestaande code overschreven moet worden, of dezelfde code opnieuw moet worden ingevoerd, volgende 

transplantaties worden gezien als “first reports”at day 100.) 

 
 

Nadat het soort formulier is ingevoerd, wordt er gevraagd of de diagnose hetzelfde is als eerst –meestal is dit 

het geval-. Als dit zo is dan moet er met ‘yes’ geantwoord worden op de vraag “For subsequent transplant: 

Same diagnosis?”. Er wordt ook gevraagd of de transplantatie heeft plaats gevonden in hetzelfde centrum en 

door hetzelfde team. Bij het doorlopen van het formulier wordt er op een gegeven moment gevraagd de nieuwe 

behandeldatum in te voeren. 

 

Let op: Als de eerste transplantatie van de patiënt heeft plaats gevonden in een ander centrum, dan moet de 

nieuwe transplantatie geregistreerd worden onder het originele ID nummer in de database. Neem contact op met 

de national registry of de ProMISe helpdesk voordat de nieuwe transplantatie wordt ingevoerd in de database. 

Er wordt dan toegang gegeven aan de bestaande gegevens en ID nummer. Een formulier om een verzoek in te 

dienen is beschikbaar via:http://www.ebmt.org/4Registry/registry4.html#prior 

 

c) Het creëren van een volgende assessment/follow-up: 

 

Start met dezelfde vraag (Form about to be entered) en voer de juiste code in voor MED-A of MED-B follow-

up. (Het kan zijn dat dezelfde code weer moet worden ingevoerd) 
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Er wordt gevraagd naar de datum waarop de follow-up gegevens zijn verzameld en of de patiënt in een studie 

zit. Daarna gaat de cursor direct naar “Date last contact”.  

 

d) Het creëren van een tweede diagnose voor dezelfde patiënt: 

 

In zeldzame gevallen kan een patiënt een tweede diagnose hebben (NB het gaat om een nieuwe diagnose van 

een patiënt waarvoor deze is getransplanteerd. Het gaat niet om een ziekte die secundair is aan de primaire 

diagnose maar waarvoor niet is getransplanteerd).  

 

Start met dezelfde vraag (Form about to be entered) en voer de juiste code in voor data verzameling (zoals bij 

punt a). Als de patiënt een nieuwe diagnose heeft, moet erbij de vraag “For subsequent transplant: same 

diagnosis?” ‘no’ ingevoerd worden. Verder op zal er gevraagd worden om de diagnose datum in te voeren en 

een nieuw tabel {Diagnosis} zal worden gecreëerd. Hier kan informatie over de tweede diagnose worden 

ingevoerd. 

 

SHORTCUT: druk op [Crtl-Home] om terug te keren naar de vraag “Form about to be entered”. Dit kan altijd 

gedurende de data invoer. 
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Invoeren en aanpassen van Data 
 

Met de [Tab] of [Enter] knop kan gedurende de data invoer van item naar item worden gegaan . Op deze manier 

worden de eerder genoemde filters geactiveerd. Om data in te voeren bij gecodeerde items, kan het nummer 

handmatig ingevoerd worden of (als de lijst van codes er lang is om doorheen te scrollen) type de eerste letters 

van de label corresponderend met de code.  

 

Let op: voor alle tekstvelden b.v. commentaar, moet de [Tab] gebruikt worden om verder te gaan. 

 

Er kan ook met de muis geklikt worden op de gewenste label, automatisch wordt er verder gesprongen naar het 

volgende item.  

 

BELANGRIJK: Vermijdt het gebruik van de muis, om te springen van het ene item naar het andere, zo veel 

mogelijk omdat de voorgeprogrammeerde sprongen dan niet werken/ relevante vragen kunnen dan worden 

gemist. 

 

 
 

Een kleine selectie van shortcuts is beschikbaar tijdens de data invoer, b.v. voor “not applicable”, voer \\ in. 

 

 

 

 

Opties data-invoer: 
1.Type de code handmatig  
of 
2.Type de eerste letters (b.v. neg 
voor negative)  
Druk [Tab] of [Enter] om verder te 
gaan.  
of 
3.Klik met de muis op het 
gewenste antwoord (zonder op 
[Tab] of [Enter] te drukken) 
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Record locator, Chapter & Sections 
 

Soms is het noodzakelijk om de ‘Record Locator’ te gebruiken om een bestaande record te bewerken. 

Bijvoorbeeld om enkele items in te voeren die in eerste instantie onbeantwoord zijn. 

 

De interface van ProMISe 2 werkt als een boomachtige structuur. Aan de rechterkant van het data invoer 

scherm zijn twee boomachtige structuren te zien: de ‘Record Locator’ en de ‘Chapters & Sections’.  

 

In de ‘Record Locator’ is een volledige beschrijving van de patiënten records zichtbaar. Elke patiënt heeft één 

of meer records in elk van de hoofdtabellen. Elke record is uniek te identificeren aan de hand van de datum. 

Afhankelijk van de informatie die is opgeslagen, kunnen er ook records zijn in tabellen op een dieper niveau, 

zoals ‘Donor’ onder een ‘Treatment record’ deze zijn uniek te identificeren met een nummer of code. 

 

In ‘Chapters & Sections’ zijn alle items binnen het MED-AB project zichtbaar. Deze kunnen gevonden worden 

in het tabel waar de specifieke record bij hoort.  

 

Om verschillende fases en gegevens  van de patiëntenrecord te zien in de ‘Data Entry Editor’, kan er geklikt  

worden op een ‘tak’ van de ‘Record Locator’ en de gewenste ‘tak’ van de tabel wordt zichtbaar bij ‘Chapters & 

Sections’. 

 

Gebruik van muis:  

 

•  Open of sluiten van een tak door  te klikken op een – of  + icoon te klikken. 

 

 

Door met links te klikken op een datum of indexsleutel in de ‘Record Locator’ wordt er naar dat record gegaan 

in de Data invoer formulier. 

B.v. de pijl hieronder laten zien dat de gebruiker naar de HSCT van 1990/09/09 van deze patiënt is gegaan: 
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Records zijn weergegeven in oplopende 
volgorde van datum. 
Hier is te zien dat deze patiënt één 
transplantatie heeft gehad en dat er 
meerdere assessments hebben plaats 
gevonden.  
 
Daarom is het belangrijk om te kijken 
naar de gebeurtenissen b.v. [HSCT], 
[DLI] als er op een bepaald tijdstip 
gegevens moeten worden bekeken of 
aangepast. 
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Opslaan van Data 
 

Het advies is om, in de data entry mode, het werk regelmatig op te slaan. Dit kan door op de Save-knop te 

klikken of door het typen van Crtl-S.  

 

Als het einde van het formulier wordt bereikt en na de [Tab] bij de ‘additional comments field’, dan verschijnt 

er een bericht met de melding dat de MED-AB klaar is en dat er kan worden opgeslagen: 

 

 
 

Gebruik de shortcut Ctrl-S of klik op de volgende knop: 

 

 
 

De gegevens zijn opgeslagen op de computer als de ‘pending modifications’ teller terug gaat naar ‘000’nadat 

erop Save is geklikt. (Als de teller nog steeds een getal laat zien dan zijn de gegevens niet opgeslagen): 

 

 
 

 

Noodprocedure om op te slaan 
 

In het geval van per ongeluk sluiten/ of gedwongen sluiten van de ProMISe sessie voordat de aanpassingen zijn 

opgeslagen, zal een waarschuwingsboodschap verschijnen. Hiermee kunnen de gegevens alsnog opgeslagen 

worden. (De sessie moet wel weer opgestart worden na bevestiging van de noodprocedure) 
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Snapshots 
 

Deze functie geeft gebruikers de mogelijkheid om data op te slaan gedurende elk moment tijdens data invoer. 

Klik op [F12] in date editor. Er wordt een snapshot gemaakt van het huidige formulier op de lokale computer 

(saved data/pending modifications). 

 

 
 

NB: dit is bedoeld als tijdelijke back-up procedure, in geval van server onderbrekingen. De data van de 

snapshot wordt niet opgeslagen op de centrale server maar alleen op de locale computer. Deze functie gebruikt 

Active X en is alleen mogelijk als gebruikers Active X hebben geactiveerd tijdens het inloggen.  

 

Klik eerst op de [Save] knop of [Ctrl-S] als er nog ‘pending modificatons’ zijn en dan op [F12]. 

 

Klik op de database ID nummer/versie nummer in de tabel om de gegevens van de snapshot op te roepen: 

 

 
 

Klik op [OK] om te bevestigen: 
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Veranderingen aanbrengen in de gegevens 
 

In niet opgeslagen gegevens 
 

Er zijn verschillende manieren om, in Data Entry, items aan te passen voordat de gegevens zijn opgeslagen op 

de server. Een effectieve manier is het gebruik van de ‘Modifications’ link: 

 

 
 

Tijdens het aanpassen, kan er geklikt worden op ‘Modifications’ om de veranderingen te zien voordat ze 

worden opgeslagen op de server. Als er een specifiek item is dat herzien moet worden, klik dan op de gewenste 

label of code om direct terug te gaan dan de Data Entry Editor:  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Voorbeeld: 
Bekijk de aanpassingen: klik in 
het overzicht op code 2 
(Autograft) om direct naar de 
Editor te gaan en verander code 2 
in code 1 (Allograft) voor het 
opslaan van de gegevens 
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Teruggaan naar een vorig veld 
 

 
 

Shortcut knop: Ctrl-H = ga één stap terug (en bekijk een klikbare geschiedenis) 

 

De navigatie, geïmplementeerd om de MED-AB formulieren te volgen, kan een aantal items overslaan omdat 

deze niet relevant zijn. (b.v. verschillende vormen van conditionering als de vraag ‘conditioning’ is beantwoord 

met “no”) De stappen, die zijn genomen, kunnen worden teruggezien door de ‘History’ functie te gebruiken. 

 

Aan de rechterkant van de Data Entry formulier is een icoon van een kleine folder (met een spinnenweb er op, 

zie ook figuur hierboven)zichtbaar. Door hierop te klikken (of Ctrl -H) wordt er één stap in de geschiedenis 

terug gegaan; tegelijkertijd verschijnt een overzicht van de gehele geschiedenis sinds de laatste keer opslaan.  

 

 

 
 

 

Let op: 

Klik op de ‘history folder’ 
om een overzicht te 
krijgen van de genomen 
stappen sinds de laatste 
keer opslaan 
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De geschiedenis bevat alleen die items die ook zijn bezocht door de cursor. Het is alleen geldig voor de huidig 

actieve patiënt. Gebruik de shortcut [Ctrl-backspace] om item per item (inclusief de items die niet door de 

cursor zijn bezocht)terug te gaan. Wanneer de gegevens worden opgeslagen, wordt de geschiedenis automatisch 

geleegd. 

 

Door op het gewenste item te klikken in de “TraceBack of cursor movements”(zie hier boven) wordt er naar dat 

veld in het data entry formulier gegaan: 

 

 
 

Veranderingen aanbrengen in opgeslagen data 
 

De link ‘Saved data’ kan op dezelfde manier gebruikt worden als de ‘Modifications’ link. Met de link ‘Saved 

data’ wordt een compleet overzicht van de opgeslagen patiënten data weergegeven.  

Wij adviseren om de code in het eerste veld ‘Form about to be entered’ te controleren, als er met behulp van dit 

overzicht gegevens moet worden aangepast. (Shortcut om naar dit veld te gaan, ongeacht waar je bent in het 

formulier is Crtl-Home)  

Als bekend is dat het item dat moet worden aangepast, een MED-B item is, controleer dan of code 12 is 

ingevoerd in dit veld. Laat dit veld leeg als niet zeker is welke code er gebruikt moet worden. Alle items 

worden zichtbaar.  
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Om een opgeslagen item te bekijken of aan te passen klik op [Saved Data].  Na hierop te hebben geklikt, 

verschijnt automatisch het ‘Overview’ scherm. Een snelle manier om het betreffende item te vinden is het 

gebruik van [Ctrl-F] in plaats van te scrollen. Bijvoorbeeld: om Diffuse large B cell lymphoma te veranderen, 

klik op de code of label in het overzicht: 
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De cursor gaat naar het veld in de Data Entry Editor, waar de classificatie kan worden veranderd: 

 
 



Versie: 29-5-2009    ProMISe handleiding: MED-AB 

43 43

Navigeren door Chapters & Sections 
 

Door op een Record te klikken en daarna bij Chapters & Sections een keuze te maken, wordt er naar het 

gewenste veld gegaan. 

Bijvoorbeeld,  om de specificaties van de Diagnose classificatie te bekijken of aan te passen: 

- Klik met de linkermuisknop op de ‘Diagnosis record’ in de ‘Record Locator’(rechtsboven in het 

scherm) (wanneer geladen zal deze gemarkeerd zijn met een witte pijl op een blauw vlak): 

 

 
 

- Klik dan met de linkermuisknop op het plusje voor een relevante sectie in de Chapter/Section 

(rechtsonder in het scherm). In dit voorbeeld: ‘Lymphomas’ klik daarna op ‘Subclassification’. 
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Hiermee word er naar het gewenste deel van het formulier gegaan. 

Een tweede manier is: 

Klik met de rechter muisknop in de ‘Record Locator’ op het gewenste veld. Er verschijnt dan een 

minioverzicht. Ga dan gelijk naar het gewenste item door in het minioverzicht er op te klikken. 

 
Om bijvoorbeeld het TBI item te veranderen van ‘yes’ naar ‘no’.  

- Klik met de rechter muisknop op het ‘Transplant record’ in de ‘Record Locator’ (controleer op de juiste 

datum van transplantatie als er meerdere transplantaties zijn ingevoerd)  

- Klik op het item TBI in het minioverzicht.  Automatisch verschijnt het gewenste item in de ‘Data Entry 

Editor’. Hier kunnen de gegevens aangepast worden. 

 

De voorgeprogrammeerde navigatie (dynamische filter) wordt uit geschakeld, als blijkt dat het gekozen item 

oorspronkelijk verscholen was. Het filter kan naderhand weer ingeschakeld worden (zie pagina 48). 
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Zoeken van bepaalde Items 
 

 
Deze zoekoptie kan gebruikt worden om een specifiek item, in de hele database woordenboek, te vinden. 

 

Bijvoorbeeld: Jij wilt het item “engraftment” zoeken, maar je weet niet zeker waar je dit kan vinden in de Data 

Entry Editor. 

 

- Klik op bovenstaand icoon en druk op Ctrl-1 of klik op de knop [specify TEXT to search for…]   

- type het woord  in, bijvoorbeeld ‘engraftment’.  Als de naam van het item bekend is, b.v. ENGRAF dan 

kan dit ook ingetypt worden. (itemnamen zijn te vinden in de MED-AB handleiding. Neem contact op 

met de EBMT registry office, voor een apart overzicht met de itemnamen) 

- Druk vervolgens op Ctrl-2 om te zoeken in ‘Item Labels’(MED-AB questions) of klik op [SEARCH in 

Item Labels].  

- Met Ctrl-3 of klik op [SEARCH in Codes&Labels] wordt er gezocht in zowel de Labels als de codes. 

 

 
 

Het is dan mogelijk om gelijk naar dit item te gaan in de ‘Data Entry Editor’. Klik op de gewenste label (zie 

pijl): 
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De ‘Table/Chapter/Section’ titels in het ‘data entry’ formulier laten zien wat de locatie van het item is in de 

databasestructuur. In dit geval, is de locatie van het item ‘engraftment’ in: 

 

Record  - Assessment (transplant) 

Chapter - Engraftment & Chimaerism 

Section  - Myelosuppression & Engraftment 

 

Door op het gewenste item, in de zoekresultaten, te klikken, wordt er direct naar de juiste plaats in de ‘Data 

Entry Editor’gegaan. 

 

Let op: Als blijkt dat de cursor niet naar het juiste item springt, controleer eerst of het juiste record (en datum) 

is geselecteerd in de ‘Record Locator’ (b.v.)Diagnosis; Treatment of Assessment for Diagnosis, Transplant)  
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Het menu ‘Actions’ in het Data Entry scherm 
 

 
 

Visibility: 

 

 
 

Geen dynamische filters (No DynFilters) 
 

Itemfilters zijn dynamisch. Als er een patiënt wordt geladen met een bepaalde diagnose of type transplantatie, 

dan verandert het itemfilter automatisch afhankelijk van de patiëntselectie. Soms wil je de dynamische filter 

negeren. B.v. als er handmatig een record moet worden aangemaakt. Klik dan op ‘No Dynfilters’. Als het vakje 

gekleurd is, zijn de dynamische filters uitgeschakeld. (Ga voor algemene informatie over Itemfilters naar pag. 

23.)  

Door op ‘Hidden items’ te klikken kunnen de dynamische filters ook aan- en uitgeschakeld worden. 
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Itemnamen 
 

Het is mogelijk te kiezen om de itemnamen zichtbaar of onzichtbaar te laten zijn. In dit voorbeeld zijn de 

itemnamen zichtbaar (zie kolom hieronder). Deze functie kan in “Actions” in de ‘Data Entry Editor’ 

ingeschakeld worden als het nodig is om de itemnamen te zien. Bijvoorbeeld voor programmeren, data export, 

etc. 

 

 
 

 

 
Record Locator opties 
 

 
 

Er zijn 3 Record Locator opties. (vooral handig voor MED-B gebruikers) Soms kan de Record Locator erg lang 

worden, vooral als de patiënt een lange geschiedenis van behandelingen en follow-up heeft. Om de 

duidelijkheid te verbeteren en het scrollen te verminden, kan  [RecLoc at lvl=2] gebruikt worden. 
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RecLoc at lvl=2 
 

Door te klikken op [RecLoc at lvl=2] kunnen de “level 2 tabellen”, in de ‘Record Locator’, zichtbaar of 

onzichtbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld: 

 

‘Record Locator’ met [RecLoc at lvl=2]optie: uit 

 

 
 

‘Record Locator met [RecLoc at lvl=2]optie: aan 

 

 
 

Chapters & Sections gesloten  
 

Door op [Keep Chp& Sec closed] te klikken, kan er gekozen worden om de ‘Chapter & Sessions’ zichtbaar of 

onzichtbaar te laten zijn. Zie voorbeelden op de volgende pagina. 
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Met [Keep Chp&Sec closed] optie: uit 

 
Met [Keep Chp&Sec closed]: aan 

 
RecLoc 100% visible 
Met deze functie wordt de volledige ‘Record Locator’ zichtbaar. 
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Annuleren (Cancel), Veranderen (Change) of Verwijderen (Delete) 
 

 

 

 
 

Annuleren van ‘pending changes’ 
 

Met de knop [cancel changes] onder ‘actions’- ‘Cancel, Change, Delete’ of met de shortcut knop zoals 

hierboven is aangegeven kunnen, nog niet opgeslagen, veranderingen worden geannuleerd. Na bevestiging 

hiervan wordt er weer teruggegaan naar het hoofdscherm. 

 

Veranderen van datum/indexsleutel (date/index key) van een record van een patiënt 
 

Als het noodzakelijk is om de datum/indexsleutel van een record in een patiëntenrecord te veranderen (b.v. 

datum van diagnose, transplantatie of een chemotherapie code), dan kan dit alleen handmatig. NB: Eerst 

moeten alle ‘pending changes’ opgeslagen worden voordat een indexsleutel kan worden aangepast. Er 

verschijnt een melding dat wijzingingen opgeslagen moeten worden, als er nog, niet opgeslagen wijziging zijn. 

 

Indexsleutels en datums kunnen worden veranderd met gebruik van de ‘Record Locator’. Bijvoorbeeld: de 

juiste diagnosedatum moet 2000/03/15 zijn: 

 

 

Annuleren van 
modificaties 

Veranderen van Index 
Datum/sleutel 

Verwijderen  
Record 

1 stap terug 
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Kik op de corresponderende record in de ‘Record Locator’ (gemarkeerd met een witte pijl): 

 
- Klik in het “Actions” menu op [Change index]: 

  
- of klik op de shortcut: 

 

 
(Als er nog niet opgeslagen wijzigingen zijn, dan verschijnt er een melding dat de wijzigingen opgeslagen 

moeten worden.) 

 

Een andere manier is met [Ctrl-H] of View modifications/Saved Data zoals eerder beschreven. Er kan dan 

direct geklikt worden op de indexdatum in de ‘data entry form’ om dit te veranderen. Klik op de datum, het 

volgende boodschap verschijnt: 
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- Klik op [ok], om de diagnosedatum te veranderen. 

- Voer de correcte datum in de dialoog box  

- Klik op [ok] om te bevestigen. 

- Klik op [click here to recode the key of this record].  

- Klik weer op [ok] om te bevestigen. 

 
 

Let op de opmerking die verschijnt als er indexdatums worden veranderd: 

 
 

BELANGRIJK: Als er een andere record is gekoppeld aan de veranderde datum (b.v. een assessment voor 

diagnose), dan moet deze datum ook worden veranderd. Deze records worden automatisch gecreëerd bij het 

invoeren en krijgen dan automatisch dezelfde datum maar wijzigingen moeten voor alle records apart gedaan 

worden. Dit is altijd het geval bij veranderen van de transplantatiedatum en meestal bij het veranderen van de 

datum van diagnose of datums van verzamelen. 
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Als de gewijzigde datum bij benadering is, gebruik dan alstublieft bovenstaande codes. De code van de 

gebeurtenis (in dit voorbeeld, code 1: main graft diagnosis) moet deze handmatig ingevoerd worden. 

 

In dit voorbeeld, moet record 2001/03/15 [Asse1, main graft diagnosis] ook handmatig aangepast worden om 

dezelfde datum te krijgen als de gewijzigde diagnosedatum. 

 

  
 

 

Verwijderen van een patiënt of records van een patiënt 
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Het is mogelijk om een volledige patiëntenrecord of een deel van een record van een patiënt te verwijderen. 

Bijvoorbeeld als een patiëntenrecord per vergissing is ingevoerd. Dit kan door op de optie [delete records] te 

klikken in het menu “Actions” of door de shortcut te gebruiken:  

 

 
 

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met het verwijderen van records: alle records die behoren bij de 

tabellen die afhankelijk zijn van het verwijderde record (b.v. chemotherapy records zitten onder een treatment 

record) zullen voor die patiënt ook worden verwijderd. Daarom moet gecontroleerd worden welk record is 

geselecteerd in de ‘Record Locator’. Als de bovenste record (patient) is geselecteerd en er op [delete record] 

wordt geklikt, dan wordt de gehele patiënt verwijderd.  

 

Voorbeeld 1: 

 

 
 

Om een specifieke record van een patiënt te verwijderen, klik op het record dat verwijderd moet worden en 

volg de stappen zoals beschreven op pag. 55. (Onthoud dat ook het niveau eronder wordt verwijderd. 

Bijvoorbeeld: het verwijderen van het ‘Treatment’ record met medicijnen eronder geregistreerd, verwijdert 

zowel het ‘Treatment’ record als de medicijnen) 

 

 

 

 

 

 

Wanneer een record is 
geselecteerd dan wordt 
deze gemarkeerd met een 
witte pijl in een blauw 
vlak 
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Voorbeeld 2: 

Assessment 2001/08/04 is leeg en kan dus worden verwijderd: 

 

 
 

Verwijder dit assessment door dit record te selecteren en te klikken op de optie [delete record], of de shortcut 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer een record is 
geselecteerd dan wordt 
deze gemarkeerd met een 
witte pijl in een blauw 
vlak 
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Clipboard 
 

Om gegevens te kopiëren/plakken van de ene record naar een ander record kan de functie ‘Clipboard’ gebruikt 

worden. Om de gegevens te plakken in een nieuwe record, moet er eerst een record gecreëerd met de juiste 

datum of indexsleutel. (voor meer informatie over het handmatig aanmaken van records, zie pag. 59) 

 

Ga naar het menu: “Actions”:  ‘Clipboard’ (klik op +) 

 

 
 

Kopieer/Plak opties: 

 

[copy (fill+mod+erase)]: hiermee worden zowel gevulde en lege items gekopieerd en vervangen. 

[copy (fill+mod)]: hiermee worden alleen gevulde items gekopieerd en vervangen. 

[copy (fill)]:  hiermee worden alleen gevulde items gekopieerd en vervangen, maar alleen naar de 

lege velden in het nieuwe record. 
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Creëren van records voor een bestaande patiënt 
 

Het kan zijn dat een nieuwe record handmatig gecreëerd moet worden. Bijvoorbeeld om aanvullende of 

missende gegevens toe te voegen aan een bestaande MED-A of B registratie. Er kunnen ook records gemaakt 

worden om gegevens in te voeren welke niet gevraagd worden in de MED-AB formulieren. Bijvoorbeeld, de 

EBMT vraagt niet naar deze gegevens maar dit wordt geregistreerd voor eigen gebruik. Zolang de tabel bestaat 

in de databasestructuur kan deze handmatig gecreëerd worden.  

Let op, zodra er gebruik wordt gemaakt van de [Create new record] knop, worden alle dynamische filters 

uitgeschakeld. Dit betekent dat zelf naar de juiste plek in de databasestructuur gegaan moet worden. Wij raden 

aan om eerst de instructie op pag. 30 te volgen om meer data toe te voegen aan een bestaande patiënt. 

 

Bij genoeg ervaring in het vinden van de weg in de databasestructuur, kan een nieuwe record worden gemaakt 

door te klikken op de [Create new record] knop. Er verschijnt dan een boomachtige structuur in het midden van 

het scherm. Elk van deze tabellen in de structuur kan handmatig aangemaakt worden. (om tabellen op een 

dieper niveau te creëren, b.v. Cells, kan het zijn dat eerst een corresponderende ‘Treatment record’ aangemaakt 

moet worden). Voor het handmatig aanmaken van een record is het verstandig om ‘form filters’ uit te 

schakelen. (Ga met Ctrl-Home naar het eerste item ‘type of form being entered’ en verwijder de ingevoerde 

code) 
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Voorbeeld 1: toevoegen van een nieuw ‘treatment record’ 
 

- Klik op de [Create New Record] knop (zie hierboven) 

- Klik dan op de ‘Treat’ tabel: 

 
- Er wordt gevraagd om de behandeldatum (1) in te voeren.  

- Klik daarna op de [click here to create the record(s)] (2).  

 

Na het handmatig creëren van een record wordt er gevraagd of de datum exact of bij benadering is. Daarna 

moet de context van het record worden ingevoerd. Als een record handmatig wordt aangemaakt is het 

noodzakelijk dat deze code wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld, een nieuw record voor een pre-transplantatie 

behandeling krijgt de code ‘2’ non graft treatment: 

 
Daarna worden de ‘Treatment fields’ als normaal gevolgd. Druk op [Save] of Ctrl-S om de nieuwe 

veranderingen te bewaren. 
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Voorbeeld 2: toevoegen van een niet-transplantatie diagnosis record 
 

 
- Klik op de [Create New Record] knop (zie boven)  

- Klik dan op de ‘Diagn’ tabel: 

- Er wordt gevraagd de diagnosedatum (1) in te voeren.  

- Klik daarna op de [click here to create the record(s)] knop (2). 
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Na het handmatig creëren van een record, wordt er gevraagd of de datum exact is of bij benadering. Daarna 

wordt gevraagd om de context van de record in te voeren. Als een record handmatig wordt aangemaakt is het 

noodzakelijk dat deze code wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld, een nieuw record voor diagnose en dit is geen ‘main 

graft diagnosis, moet de code '16' Other, nog graft diagnosis krijgen:  

 

 
Daarna worden de ‘Diagnosis fields’ als normaal gevolgd. Druk op [Save] of Ctrl-S om de nieuwe 

veranderingen te bewaren. 

 

Voorbeeld 3: toevoegen van een cytogenetisch record voor een MED-A patiënt 
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- Klik op de [Create New Record] knop (zie boven)  

- Klik dan op ‘Asse1’ tabel: 

 

(Dit moet handmatig aangemaakt worden omdat er bij MED-A, in tegenstelling tot MED-B,  niet automatisch 

een assessment voor diagnose wordt gecreëerd) 

- Er wordt gevraagd om de assessment datum (1). 

Let op: de nieuwe assessment datum moet dezelfde datum hebben als de diagnose datum, omdat deze 

assessment gekoppeld is aan de diagnose. 

 
Na het handmatig creëren van een record, wordt er gevraagd of de datum exact is of bij benadering. Daarna 

wordt gevraagd om de context van de record in te voeren. Als een record handmatig wordt aangemaakt is het 

noodzakelijk dat deze code wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld, een nieuw record voor assessment bij diagnose 

moet gecodeerd worden met ‘1’Main, graft diagnosis: 
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Als de cytogenetica normaal is voor dit assessment record, kan dit ingevoerd worden door bij Chapters & 

Selections het volgende te selecteren: 

Chapter:  Diagnostics 

Section:  Cytogenetics and molecular markers 

Item:   Chromosome analysis 

 

Voer code ‘1’ voor normaal en klik op [Save] 

(Als dit item niet zichtbaar is, controleer dan  op het eerste veld “Type of form being entered” is leeggemaakt. 

Op deze manier zijn de dynamische filters van de formulieren niet van toepassing) 

 
Als de cytogenetica abnormaal is, klik dan nogmaals op [Create New Record]: 
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Creëer een nieuw cytogenetisch record door te klikken op “Cytog” tabel. Selecteer het type abnormaliteit van 

de lijst. (Als er meerdere abnormaliteiten zijn, type dan elke code in en druk dan op [Tab].)  

 

Druk op [Click here to create the records(s)] 

 
Voor elk cytogenetisch record kunnen nu de gegevens worden ingevoerd. Klik op [Save] als alles volledig is 

ingevoerd. 

  

Voorbeeld 4: Toevoegen van TBI gegevens aan een geregistreerde patiënt 
 

Als een MED-B formulier wordt ingevoerd, verschijnt er een notitie dat het mogelijk is om gegevens in te 

voeren in de “forms Appendix”. Als op dat moment ervoor gekozen wordt om deze formulieren niet in te 

voeren, is het mogelijk om naar de formulieren terug te keren op een later tijdstip. Dit is een snelle manier om 

dit te doen: 

 

Zorg ervoor dat het eerste veld “Form about to be entered” code 12 “MED-B First report” heeft.  

Ga naar het Treatment record in de Record Locator waarvoor de TBI moet worden ingevoerd. 

Begin opnieuw bij: 

Chapter:  Main treatment 

Section:  Drugs/chemo & TBI 

Field:   TBI 
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Positioneer de cursor  in het veld “TBI ” en voer de code 2 (yes) in.  

De vraag  “Click OK if you want to enter the TBI Form now, otherwise click Cancel” verschijnt. Kies hier 

‘OK’ en er kan verder gegaan worden met het invoeren van het TBI form data entry. 
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Bekijken en printen van individuele patiëntengegevens vanuit de Index 
 

Individuele patiëntenrecords, die opgeslagen zijn op de server,  kan bekeken en geprint worden vanuit de ‘Data 

Entry Index’. 

 

Data Entry – Index 

 

Het is mogelijk om gegevens te bekijken en te printen voor een enkele patiënt. Markeer de patiënt in de index 

door met de linker muisknop op de patiënt te klikken. Selecteer Status Report – Horizontal lay-out. 

  

   
 

 

 

 

Er verschijnt een overzicht van alle opgeslagen gegevens. Klik op het printicoontje of Ctrl-Alt-P om te printen. 

 

 

 

 

1. Klik op het ID 
nummer om de 
patiënt te markeren.  

2. Geadviseerd wordt om 
“show headers” te 
selecteren bij het bekijken 
van de patiëntengegevens. 

3. Klik op 
[Horizontal 
Layout] voor 
een overzicht 
van de 
geregistreerde 
gegevens van 
een patiënt 
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Het overzicht wordt, na het klikken op het printicoontje, overgeplaatst naar de ‘Output window’. Klik op 

[Direct Print]. (Selecteer [Print Preview] voor een printvoorbeeld) 
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Voor patiënten met veel Assessments enz, kan het zijn dat de settings voor de horizontale layout moet worden 

aangepast om alles op één pagina te krijgen.  

- Klik op [Change Layout]   

- Verander de ‘zoom factor’ naar 0.75.  

- Klik op “Adjust”  om de verandering te bevestigen: 
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Bekijken en printen van individuele patiëntgegevens vanuit de Editor 
 

Het is mogelijk om gegevens van een enkele patiënt  te bekijken en te printen vanuit de ‘Editor’ met gebruik 

van de volgende shortcuts: 

   
Klik op [Ctrl-2] of [Saved Data] om een overzicht, met horizontale layout, van de huidige patiënt te krijgen. 

 
 

Met Ctrl-6 krijgt het overzicht een ‘Record Locator’ layout. Dit kan gebruikt worden om verticaal te scrollen in 

plaats van horizontaal. (b.v. handig als er meerdere assessments zijn): 
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Het sturen van individuele patiëntengegevens via email 
 

Na het volgen van de instructies voor het bekijken en printen van individuele patiëntgegevens vanuit de Index 

of de Editor (zie hierboven), kunnen deze gegevens naar een html-file worden gestuurd. Deze file kan dan 

gemaild worden. Selecteer [Email…] in plaats van [Direct print]. 

 
 

Voer het gewenste emailadres in. Kies of de gegevens als html-email of apart, als bijlage, verstuurd moeten 

worden. Klik op [Send now]. 
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Printen van alleen MED-A of een selectie van items 
 

Het is mogelijk om van een patiënt, die met een MED-B formulier is geregistreerd, alleen MED-A items uit te 

printen. Hiervoor moet eerst het MED-A filter worden toegepast.  

- Ga hiervoor naar Filter-Items [Alt-1]- 

- Stored filters-Public-Management-[Appl#29]-MED-A: All diseases. (Voor meer informatie over het 

Filter-Items zie pagina 67) 

 
- Klik op de filtertitel  

- Kies ‘Load filter’(Execute).  

Ga naar de Data Entry – Index [Alt-I]  

- Markeer de patiënt (klik erop met linker muisknop)  

- Kies “Apply current item filter” en “show headers” (optioneel): 

 
 

Zie pagina 67 voor het printen van een MED-A overzicht. 
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Het is ook mogelijk om een kleine selectie van items te bekijken of te printen. Dit kan door de items handmatig 

te markeren in het Filter-Items scherm [Alt-1]. Bijvoorbeeld voor een selectie van items van het donortabel. 

Klik op de titels van de gewenste item. (vakje wordt paars/blauw) 

 
Markeer de gewenste patiënt in de Data Entry – Index [Alt-I] en selecteer “apply current item filter” en “show 

headers”(optioneel): 
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Bekijken van de Project Dictionary 

 
Het is mogelijk om de structuur van de database, gebruikt in ProMISe, te bekijken. Via het tabblad Filter kan er 

toegang gekregen worden tot de Project Dictionary. Klik in dit scherm op bovenstaande icoon om het item; 

code, beschrijving en label in de database te zien. 

Selecteer in het “Documentation” folder de gewenste items en de eigenschappen. Bijvoorbeeld: selecteer [12: 

MED-A All diseases] om alle items van het MED-A filter te bekijken. Scroll naar beneden en markeer “items 

en labels” onder “properties to be shown”(plus indien nodig andere eigenschappen) 

NB: klik nogmaals op bovenstaand icoon om de dictionary te activeren. 

Voorbeeld scherm van de online Project Dictionary: 

 

Markeer (voor 
kantoorgebruik) 

Item Label / Beschrijving Item Naam 

Veld Type 
B.v. I (Integer) – numerieke 
waarde; T(Text) 

Labelset nummer:  Klik 
hierop om de set van 
labels & codes te 
bekijken voor elk item. 
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Creëren van een eigen Item filter 
 

Het is mogelijk om zelf, gebruikmakend van de items beschikbaar in het MED-AB project,  een filter te creëren 

voor studie datamanagement. Gebruik voor registratie van MED-AB gegevens de automatisch 

geprogrammeerde data Entry. Zie voor meer informatie pagina 30. 

 

Klik op de [Filter] tab en dan op [Items]: 

 

 
 

De voorgeprogrammeerde itemfilters die gebruikt worden voor de MED-AB formulieren staan onder ‘Stored 

Item Filters- Management- Appl #29’ aan de rechterkant van het scherm. Andere itemfilters, die 

voorgeprogrammeerd zijn voor algemeen gebruik, staan in de ‘Public folder’( bijvoorbeeld ‘Study item filters’) 

Na het creëren van eigen item filters worden deze opgeslagen onder “Center”- you own selections”.  

Klik op een titel van een filter uit de Public/Management folder, om deze te laden als een tijdelijke selectie. 

 

Het is mogelijk om een eigen itemfilter te creëren om deze te gebruiken in Data Entry en Reports. 

Markeer de gewenste items in de ‘Item tree’, of laad een bestaande filter en selecteer items of maak de selectie 

van items ongedaan door te klikken op de vakjes naast het item (of op de titel).  

Voor eigen gebruik kunnen bestaande selectie van project filters worden gereduceerd of gecombineerd.  

 

Bijvoorbeeld: voor een MED-A data voor een specifieke lymfoom studie, kan een MED-A lymfoom itemfilter 

worden gemaakt. 
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Ga naar [Filter] – [Items] tab om een nieuw itemfilter te maken.  

 

Een efficiënte manier om een combinatiefilter te maken van bestaande selecties, is te klikken op de volgende 

knop. Er verschijnt een overzicht van de itemsfilters en de items die per filter worden weergegeven: 

 

Bijvoorbeeld: markeer MED-A en Lymphoma (designer filters voor MED-AB formulieren staan in het rood op 

het scherm) door op het gele vlakje eronder te klikken. (dit kan lang duren) 

 
 

Klik voor de 2 gemarkeerde filters op [show union] aan de linkerkant van het scherm: 

 
Om de combinatiefilter te activeren, klik op de optie: 

 

Bovenstaande procedure kan worden gevolgd om alle bestaande itemfilters naar wens te combineren.  
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Eenmaal geactiveerd op de server, verschijnt het tabblad filteritems met {Combination of one or more filters}. 

Om de combinatie of elk nieuw gemaakt itemfilter op te slaan voor eigen gebruik, klik op de optie of Ctrl-S: 

 

 
 

- Voer een titel in en druk op [OK]. 

- Ga naar Stored Item filters  

-  

Eenmaal opgeslagen kan aan een combinatiefilter  extra filters toegevoegd worden. Bijvoorbeeld: er is een 

MED-A + lymphoma en een MED-A + CLL filter opgeslagen. Met behulp van de optie “OVERLAY filter” 

kan een filter voor “MED-A + lymphoma & MED-A + CLL” gemaakt worden. 

 

 
 

Activeren van een eigen Itemfilter in de Data Entry 
 

Volg eerst de instructies over het maken en opslaan van een eigen filter zoals hierboven beschreven.  

Daarna moet de itemfilter in de Data Entry Editor worden toegepast voordat er gegevens worden ingevoerd. 
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Om de actieve filter in Data Entry toe te passen, markeer  in  “Actions – Visibility” {Apply Item Filter}: 

 

 
 

Itemfilters kunnen ook worden toegepast in data reports. (Voor meer informatie over reports zie Data Retrieval 

documentatie) 
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Appendix 
 

Technische eisen 

 

Scherm resolutie:  absolute minimum 1024*768; aangeraden wordt 1280*1024 

Monitor:   ideaal is 17 inch of meer 

Processor:  1Ghz (of 500Mhz voor alleen MED-A) 

Geheugen:  512Mb (of 256Mb voor alleen MED-A) 

Internetconnectie: bijvoorkeur ISDN of sneller 

 

 

Controle compatibiliteit “automatic compatibility checker” 
 

Alle nieuwe gebruikers (of gebruikers die technische problemen hebben) worden geadviseerd om de volgende 

link te gebruiken om de compatibiliteit met ProMISe te controleren: 

https://www2.clinicalresearch.nl/PROMISE/T/HEIT/GENERIC/CHECK/ 

 

Druk op de [Run the Tests] knop. Als er veel vraagtekens verschijnen, kan het zijn dat de ActiveX eerst moet 

worden geactiveerd om de test te kunnen doen. 

 

Gebruik onderstaande link voor instructies over het activeren van ActiveX: 

https://www2.clinicalresearch.nl/PROMISE/T/HEIT/GENERIC/CHECK/ActiveX.htm  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Let op Internet explorer7 gebruikers: het kan zijn dat het Internet Explorer scherm moet worden ontgrendeld 

om de ActiveX opties te wijzigen. 

 

Klik op Tools – IC shield: 

 
Zorg ervoor dat er aan de linkerkant geen vinkje staat bij “Lock IE settings” . 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadat de ActiveX opties zijn geactiveerd, klik nogmaals op [Run the Tests] om de resultaten te bekijken. 

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van de testresultaten. De “Minimal Required Value” kolom laat de 

minimum eisen zien die zijn gegeven door de ProMISe ontwikkelaars. De “Detected Value” kolom laat zien 

wat  er aanwezig is op de computer. 
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Besteed aandacht aan de volgende symbolen in de status kolom: 

  
Als er bijvoorbeeld bij ActiveX een vraagteken staat, klik dan op de link in de rechterkolom voor instructies 

over het veranderen van de huidige settings. 

  
Als dit symbool verschijnt, dan moet de browser worden geüpgrade, meer geheugen worden geïnstalleerd of in 

het slechtste geval: gebruik/upgrade naar een krachtiger computer. 

Voorbeeld van test resultaten: 

 

Klik op deze link om 
te zien hoe ProMISe 
kan  worden 
toegevoegd aan 
vertrouwde sites 
(Trusted Sites)  
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Neem contact op met de national registry, ProMISe helpdesk of de lokale IT ondersteuning als er vragen zijn op 

de compatibiliteit of over deze testen.  

 

 Trusted Site (vertrouwde pagina) optie 
 

De ProMISe webadres moet worden geïncludeerd als vertrouwde pagina (Trusted Sites) in de Internet Explorer 

veiligheidssettings. Op de volgende link staan geïllustreerde instructies: 

https://www2.clinicalresearch.nl/PROMISE/T/HEIT/GENERIC/CHECK/TrustedSite.htm 

 

Instructies: 

- Open Internet Explorer 

- Ga naar menu Tools – Internet Options 

- Selecteer de ‘Security’ tab 

- Klik op de Trusted Site Option 

- Klik op de [Sites…] knop 

- Type in het eerste vakje: *.clinicalresearch.nl 

- Zorg ervoor dat er geen spaties staan achter het adres 

- (Zorg ervoor dat de “server verification” vakje niet is geselecteerd) 

- Klik op [Add] en [OK] en sluit dan de browser 

 

Bij de volgende keer inloggen in ProMISe, verschijnt rechts onderaan op het scherm het volgende symbool. Op 

deze manier kan gecontroleerd worden of de website goed is toegevoegd. 

 

De server is zeer goed beschermd en toevoegen aan “Trusted Sites”  heeft geen invloed op de veiligheid op 

welke manier dan ook. 
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Opschonen van de Cache 
 

Gebruikers kunnen de opdracht krijgen om de ‘Cache’ op te schonen als er technische problemen zijn of bij een 

grote update van het programma: 

 

Volg dan de volgende stappen: 
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Veiligheid issues 
 

ProMISe is een webapplicatie dus alle informatie loopt via webpagina’s. De URL of adres https:// dat getoond 

wordt boven aan het scherm, geeft aan dat de data tussen de PC en ProMISe veilig is. (Er verschijnt een 

symbool van een slot aan de onderkant). Onze veilige server site gebruikt state-of-the-art encryptie om te 

voorkomen dat iemand toegang heeft tot de online patiëntengegevens.  

Bij het inloggen wordt altijd gevraagd om de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te 

krijgen tot de patiëntengegevens. 

 

Omdat de technologie continue verandert, zal de ontwerper continue zorgen voor verbeteringen van de 

beveiliging. 

 

Op verzoek kan er een overzicht gestuurd worden waarin de ProMISe ontwerper beschrijft welke 

veiligheidsmaatregelen er zijn genomen. Als er specifieke vragen zijn, neem dan contact op met de national 

registry of de ProMISe Helpdesk. 
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Verklarende woordenlijst 
 

INDEX KEY:  Identificeert de records in een tabel. In de EBMT database meestal een datum of een 

nummer. Bijvoorbeeld 1999/05/05 [Transplant] of 2000/09/09 [Transplant] en Donor 1 

en Donor 2 helpen bij het identificeren van meerdere records van hetzelfde type. 

 

VELD:  De locatie van een stukje gegevens in de database (de kolommen in een tabel) 

 

ITEMNAAM: Afkorting van een veld in de database. Bijvoorbeeld PATSEX is de itemnaam voor 

“Patient Sex”, “Geslacht van de patiënt”. 

 

LABELS: Elk veld heeft zijn eigen set labels. Bijvoorbeeld de labels voor veld “Donor Sex” en 

“Patient Sex”zijn: “male”, “female”, “unknown”. 

 

QUERY(Vraag): Een verzoek tot informatie van de database. Queries bestaan uit vragen die worden 

gesteld aan de database in een format dat vooraf is bepaald. 

 

RECORD: In een relationele database corresponderen record met de rijen in een tabel. 

 

TABEL: In een relationele database is een tabel een vooraf bepaalde gegevensstructuur welke de 

informatie, over één onderwerp, organiseert in rijen en kolommen. 
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ProMISe Helpdesk 
 

Neem voor vragen, problemen en commentaar contact op met de national registry of de Helpdesk van de 

Central Registry Office: 

 

Dutch National Registry, HOVON Data Centre 

ErasmusMC- Daniel den Hoed 

Kamer: G0-08 

Postbus 5201 

3008 AE Rotterdam 

Bezoekadres: Groene Hilledijk 301 

Telefoon:  010-7041560 

Fax:   010-7041028 

Email:   m.groenendijk-sijnke@erasmusmc.nl 

 

 

EBMT Central Registry Office 

12th Floor 

Tower Wing 

Guy’s Hospital 

Great Maze Pond 

LONDON SE1 9RT  

UK 

Telefoon: (+44)(0) 20 7188 8409 

Fax:  (+44)(0) 20 7188 8411 

Email:   registryhelpdesk@kcl.ac.uk 
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