Handleiding www.zorgneticuro.be
1. Aanmelden
Surf naar www.zorgneticuro.be
Klik in de bovenste menubalk, rechts op “aanmelden”

Vul uw accountgegevens in (Gebruikersnaam en Wachtwoord)

Klik op “Aanmelden”
Bij een correcte aanmelding verschijnt bovenaan in het menu “Welkom, <gebruikersnaam>”

2. Wat doe je bij een foute aanmelding of als je jouw gebruikersnaam/wachtwoord niet meer
weet?
Als je een verkeerde gebruikersnaam of paswoord gebruikt, krijg je de volgende boodschap:

Klik in het voorgaande dialoogvenster ofwel, bij een foute aanmeldpoging op Bent u uw
wachtwoord vergeten? in de roze balk, ofwel op de link Wachtwoord vergeten? naast de
Aanmelden-knop.
Vul in onderstaand dialoogscherm je emailadres of gebruikersnaam (emailadres als je de
gebruikersnaam niet meer weet) in, voor de CAPTCHA uit en klik op “Nieuw wachtwoord
aanvragen”.

Je zal enkele ogenblikken daarna een mail ontvangen met de link in waarmee je het paswoord
opnieuw kan instellen.

Nadat je op de link hebt geklikt, kom je op de pagina “Mijn account” terecht. Dat is de pagina
van je account met bovenaan je accountnaam (als je die was vergeten, vind je hem daar terug).
In de velden Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen vul je twee keer je nieuw gekozen
wachtwoord in waarna je op Opslaan klikt.

Je wachtwoord is nu opnieuw ingesteld.

3. Hoe maak ik een account aan?
Klik op de Aanmelden-knop. In het daaropvolgende dialoogvenster klik je onderaan het scherm
op Nog geen account?

Je ziet de registratiepagina voor je accountgegevens.
Je geeft hier de gebruikersnaam in waarmee je je voortaan wil aanmelden en vult de vereiste
basisgegevens in. Gegevens met een * zijn verplicht.

Je moet ook aanvinken welk type gebruiker je bent. We voorzien drie categorieën van
gebruikers:
1) Ik wil mij enkel registreren als bezoeker van deze website. Zo kan ik evenementen toevoegen
aan de kalender en reageren op blogs of nieuwsberichten.
Deze rubriek is nieuw. Wie geen toegang kan krijgen tot de documentendatabase van
Zorgnet-Icuro, maar wil toetreden tot de community van Zorgnet-Icuro , kan hier terecht.
2) Ik werk bij een organisatie die lid is van Zorgnet-Icuro. Ik vraag toegang aan tot de volledige
documentendatabase en ontvang meldingen wanneer nieuwe documenten worden

gepubliceerd.

a) Hier is het noodzakelijk dat je in de eerste plaats aangeeft bij welke voorziening je werkt.
Opgelet: we werken met een vaste lijst van leden-voorzieningen waaruit je kan kiezen.
Om aan te duiden bij welke voorziening je werkt, moet je een kernwoord van de
organisatienaam ingeven:
Werk je bv. in ‘Algemeen ziekenhuis/AZ Groeninge’, dan typ je best ‘Groeninge’ (en niet
az of algemeen ziekenhuis)
Werk je bv. in woonzorgcentrum/wzc Maria Boodschap, dan typ je best ‘Boodschap’ (en
niet woonzorgcentrum, wzc of enkel ‘Maria’)

b) Per voorziening heeft de directie één of meerdere registratieverantwoordelijken
aangeduid. Zij beslissen of je al dan niet toegang krijgt tot de documentendatabank. Je
kan hier aanduiden welke registratieverantwoordelijke jouw aanvraag moet goedkeuren.

3) Ik werk niet bij een organisatie die lid is van Zorgnet-Icuro, maar vraag toch toegang tot de
volledige documentendatabase. Dit is voorbehouden voor beleidsmakers en
partnerorganisaties van Zorgnet-Icuro.
Hier moet je enkel aangeven waarom je toegang wenst tot onze databank.
Als je hebt aangegeven welk type gebruiker je bent, moet je uit veiligheidsoverwegingen de
captcha invullen.

Tot slot klik je op “Nieuw account aanmaken”.
Op de homepage verschijnt onderstaande melding

Bij gebruikers van categorie 3 wordt de account gevalideerd door Zorgnet-Icuro. Bij categorie 2
wordt de aanvraag voor goedkeuring bezorgd aan de ‘registratieverantwoordelijke’ van jouw
voorziening. Zodra jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een bevestigingsmail met een link
die je toelaat de aanmeldingsprocedure af te ronden.
4. Hoe kan ik mijn accountgegevens zien/wijzigen?
Dat kan uiteraard alleen maar als je bent aangemeld.
Als je goed bent aangemeld, staat er bovenaan Welkom, <je gebruikersnaam> .
Beweeg daarover de muis en er verschijnt een uitvalmenu met twee menu-items:
- Ledenzone
- Mijn Account
Klik op Mijn Account en de pagina met je accountgegevens wordt getoond.

Er wordt een pagina getoond met vier tabbladen:
- Mijn account
- Mijn persoonlijke gegevens
- Nieuw wachtwoord aanvragen
- Mijn meldingen
4.1. Mijn Account
Je kan hier jouw Gebruikersnaam, Emailadres en Wachtwoord wijzigen.
Het wachtwoord wijzigen doe je door de velden Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen
te wijzigen (het veld Huidig wachtwoord hoef je niet te wijzigen).
4.2. Mijn persoonlijke gegevens
In dit tabblad kan je Voornaam, Naam, Telefoonnummer en Afbeelding wijzigen.
4.3. Nieuw wachtwoord aanvragen
Hiermee kan je de procedure voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord opstarten.
Maar aangezien je je paswoord ook kan wijzigen via het Mijn account tabblad raden we aan
om dat op die manier te doen.
4.4. Mijn meldingen
In dit tabblad kan je instellen voor welke documenttypes en voor welke sectoren je
meldingen wil krijgen in jouw mail. Belangrijk is dat je zowel documenttype als sector
aanduidt. Wanneer je bijvoorbeeld enkel documenttype en geen sector hebt aangeduid, zal
je geen meldingen ontvangen.

5. Hoe schrijf ik mij in voor de nieuwsbrief?
Om in te schrijven voor de nieuwsbrief klik je bovenaan op het menu-item “Inschrijven voor de
nieuwsbrief”. Dan zie je een pagina waar je jouw emailadres kan ingeven.

6. Hoe ga ik naar de ledenzone?
Daarvoor moet je aangemeld zijn.
Als je goed bent aangemeld, staat er bovenaan Welkom, <je gebruikersnaam> .
Beweeg daarover de muis en er verschijnt een uitvalmenu met twee menu-items:
- Ledenzone
- Mijn Account
Klik op Ledenzone en de pagina met toegang tot de documentendatabank wordt getoond.

7. Hoe kan ik zoeken op de site?
De Zoek-functie vind je altijd rechts bovenaan. De werkwijze is altijd dezelfde, ongeacht of je
bent aangemeld of niet.

Je vult een zoekterm in in het Zoeken-veld en klikt op het vergrootglas. Daarna opent de
geavanceerd zoeken-pagina met aan de linkerkant jouw zoekterm ingevuld en aan de
rechterkant de lijst met gevonden pagina’s. Bovenaan die lijst staat ook het aantal gevonden
pagina’s. In het linkse blok heb je nog de mogelijkheid om jouw resultatenlijst verder te filteren
voor een bepaalde periode en/of type pagina. Zie je in de lijst items met een slotje voor, dan zijn
dat beveiligde documenten waartoe je geen toegang hebt.
De zoekresultaten staan standaard gesorteerd op relevantie. Je kan de sortering wijzigen door op
de titels van de kolommen te klikken.

8. Hulp nodig
Ondervind je problemen met de registratie of vind je iets niet duidelijk, contacteer dan onze
helpdesk (helpdesk@zorgneticuro.be of 02/507 01 60).

