Handleiding nieuwe account aanmaken op www.zorgneticuro.be

Surf naar www.zorgneticuro.be
Klik in de bovenste menublak, rechts op “aanmelden”
Klik op het tabblad “Nieuwe account aanmaken”.
U geeft hier de gebruikersnaam in waarmee u zich voortaan wil aanmelden en u vult de vereiste
basisgegevens in. Gegevens met een * zijn verplicht.

U dient ook aan te vinken welk type gebruiker u 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 u in de eerste plaats aangeeft bij welke voorziening u
werkt. Opgelet: we werken met een vaste lijst van leden-voorzieningen waaruit u
kan kiezen. Om aan te duiden bij welke voorziening u werkt, dient u een kernwoord
van de organisatienaam in te geven:
Werkt u bv. bij ‘Algemeen ziekenhuis/az Groeninge’, dan typt u best ‘Groeninge’ (en niet
az of algemeen ziekenhuis)
Werkt u bv. bij woonzorgcentrum/wzc Maria Boodschap, dan typt u best ‘Boodschap’
(en niet woonzorgcentrum, wzc of enkel ‘Maria’)

b) Per voorziening duidde de directie één of meerdere registratieverantwoordelijken
aan. Dat zijn de mensen die beslissen of u al dan niet toegang krijgt tot de
documentendatabank. U kunt hier aanduiden welke registratieverantwoordelijke
uw aanvraag dient goed te keuren.

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 dient u enkel aan te geven waarom u toegang wenst tot onze databank.

Wanneer u heeft aangegeven welk type gebruiker u bent, dient u uit veiligheidsoverwegingen de
captcha in te vullen. Slaagt u er niet in de letters te lezen, dan kan u een boodschap laten
voorlezen (door te klikken op het symbool van de volumeknop) die u vervolgens intypt.
Tot slot klikt u op ‘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 uw

voorziening. Zodra uw aanvraag werd goedgekeurd, krijgt u een bevestigingsmail met een link
die u toelaat de aanmeldingsprocedure af te ronden.
Eens u bent aangemeld, dient u bij uw account, onder het tabblad ‘Mijn meldingen’, expliciet
aan te vinken welke informatie (informatienota’s, expressen, omzendbrieven) u wenst te
ontvangen.

Hulp nodig?
Ondervindt u problemen met de registratie of vindt u iets niet duidelijk, contacteer dan onze
helpdesk (helpdesk@zorgneticuro.be of 02/507 01 60).

