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NICE2Share is een NICE Online applicatie die het mogelijk maakt om de NICE 

registratie data te delen t.b.v. netwerk-, regio-, of  andere samenwerkingsverbanden.

NICE2Share

Achtergrondinformatie

https://stichting-nice.nl/nice2share/index.html
NICE2Share


Uitgangspunten

Eén coördinator en één vervangend-coördinator per ziekenhuis die i) 

samenwerkingsverbanden kunnen aanmaken en ii) verantwoordelijk zijn 

voor:

• autorisatie van andere collegae binnen eigen ziekenhuis tot inzage gegevens;

• toestemming inzage data eigen ziekenhuis voor andere samenwerkingsverbanden.

Bij het aanmaken van een samenwerkingsverband, is het mogelijk om:

• per module aan te gegeven of deze beschikbaar wordt gesteld.

• de periode waarover de data beschikbaar wordt gesteld aan te passen.

Data wordt na toestemming beschikbaar gemaakt via Analyse Tool op NICE 

Online

Er wordt op ziekenhuisniveau een overzicht bijgehouden van de 

samenwerkingsverbanden waaraan is deelgenomen



Voorwaarden

Toegang tot NICE2Share indien:

– (vervangend-) hoofdcontactpersoon van het ziekenhuis, of 

– door de (vervangend-) hoofdcontactpersoon van het ziekenhuis benoemd tot NICE2Share 

coördinator.

Toegang tot NICE2Share en Analyse Tool indien: 

– Beschikking over een NICE Online account te beschikken. De (vervangend-) 

hoofdcontactpersoon van het ziekenhuis kan een account aanmaken via Accountbeheer in 

NICE Online. 

.



Inloggen

Log in op NICE Online 

met uw account

Alleen met een geldig NICE Online account kunt u gebruik maken van de functionaliteiten van 

NICE Online, zoals de Analyse Tool en Nice2Share. De (vervangend-) hoofdcontactpersoon van uw 

ziekenhuis kan een account voor u aanmaken via Accountbeheer in NICE Online en de juiste 

rechten toekennen. 



Inloggen 2

In NICE Online kiest u 

voor NICE2Share.



Overzichtsscherm NICE2Share

Initiëren en beheren 

van (nieuwe-) 

samenwerkings-

verbanden

Naar NICE Online 

met een overzicht 

van alle 

applicaties

Overzicht van alle lopende 

samenwerkingsverbanden 

voor uw ziekenhuis

Overzicht van alle 

deelgenomen 

samenwerkingsverbanden 

voor uw ziekenhuis per jaar

Autorisatie andere collegae 

binnen eigen ziekenhuis met 

een NICE Online account tot 

gedeelde data in Analyse Tool



Beheren 1

Initieer een nieuwe 

samenwerkingsverband

Via ‘Beheren’ kunt u een nieuw samenwerkingsverband initiëren en  krijgt u een overzicht van de lopende 
samenwerkingsverbanden die u heeft ingepland.



Beheren 2
Voer de volgende informatie in:

• Type samenwerkingsverband

• Naam/doel 

Inzageperiode van de data

• Modules die beschikbaar worden 

gesteld

Selecteer met      de deelnemende 

ziekenhuizen

Klik bevestigen en versturen om 

samenwerkingsverband aan te maken 

en de NICE2Share-coordinatoren van 

de geselecteerde ziekenhuizen een e-

mail te sturen. 

Meer informatie over de verschillende 

items kunt u vinden onder 

Bevestigen en bewaren



Na het bevestigen, is samenwerkingsverband aangemaakt en ook toegevoegd aan het overzicht  

Door te klikken op een item krijgt u een overzicht en kunt u aanpassingen maken zoals bv de 

modules aanpassen en/of deelnemers toevoegen verwijderen.

Organiseren/Beheren 4

Klik op de naam van 

samenwerkingsverband voor 

meer details en acties



Organiseren/Beheren 5

In dit overzicht kunt u een aantal acties uitvoeren zoals een herinneringsmail sturen naar de deelnemers die 
nog niet gereageerd hebben, het samenwerkingsverband annuleren en verwijderen, aanpassen  en/of de 
details kopiëren voor een nieuw samenwerkingsverband.

Details van  

samenwerkingsverband

Overzicht reacties

Mogelijke vervolgacties



Na het bevestigen, is de samenwerkingsverband aangemaakt en ook toegevoegd aan het overzicht 

“Mijn samenwerkingsverbanden”. Door te klikken op een item krijgt u een overzicht en kunt u 

aanpassingen maken.

Organiseren/Beheren 4

Klik op de naam van de 

samenwerkingsverband voor 

meer details en acties



Mijn samenwerkingsverbanden

Via ‘Mijn samenwerkingsverbanden’ krijgt u een overzicht van alle lopende bijeenkomsten van uw 
ziekenhuis. Ook voor de events die u zelf georganiseerd hebt. U kunt dus ook achteraf  ‘Beschikbaarheid en 
toestemming inzage data’  aanpassen voor uw eigen ziekenhuis.

Klik op event om toestemming 

inzage data aan te passen



Mijn samenwerkingsverbanden 2

Bepaal toestemming voor 

inzage data.



Historie

Bekijk per jaar een overzicht van de 

samenwerkingsverbanden  waaraan

is deelgenomen.



Toegangsrechten

Via ‘Toegangsrechten’ komt u in een scherm waar u als NICE2Share coördinator de autorisatie voor inzage van de NICE 
gegevens voor een event in  Analyse Tool regelt. Door deze rechten toe te kennen, kunnen de betreffende collegae via 
Analyse Tool de gegevens van de overige deelnemers die daartoe toestemming hebben gegeven, inzien. Echter, ze krijgen 
geen toegang tot NICE2Share applicatie en kunnen dus geen samenwerkingsverbanden organiseren en beheren.

autorisatie van andere 

collegae binnen eigen 

ziekenhuis tot inzage 

gegevens



Analyse Tool 1

Log in Analyse Tool om 

voor ziekenhuizen die 

daartoe toestemming 

hebben gegeven, de 

gegevens in te zien.

Alleen NICE2Share coördinatoren en collegae die via ‘Toegangsrechten’, extra rechten hebben toegekend gekregen, kunnen 
de NICE gegevens voor een  bijeenkomst via Analyse Tool inzien. .



Analyse Tool 2

Voor ziekenhuizen die 

daartoe toestemming hebben 

gegeven, kunt u en uw 

collegae die u toegang hebt 

gegeven, de gegevens inzien 

via de Analyse Tool.



Vragen of onduidelijkheden?

Stuur een e-mail naar: info@stichting-nice.nl

mailto:info@stichting-nice.nl

