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Handleiding gebruik  website 
Kennisnetwerk CVA NL en beheer van 
het ketendeel door coördinator 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document bestaat uit twee delen: 

 
 

• Algemene toelichting 

• Handleiding 
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          Algemene toelichting 
 

A) Wat te doen bij vragen en doorgeven van wensen 
E-mail:     info@kennisnetwerkcva.nl  Telefoon: 06-10100742 (op maandag / dinsdag / 
donderdag bereikbaar van 9.00 - 17.00; indien niet bereikbaar kunt u voicemail inspreken of 
ons een email sturen dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op). 

B) De onderdelen van de website die voor jullie als coördinator met name van belang zijn: 
- Het Forum 
- De Kennisbank 
- Ketens en netwerken 

C) Uitleg beheer door coördinator 
Het enige wat jullie hoeven te doen qua beheer is: 
- Je persoonlijke gegevens aanvullen in je account (als deze nog niet compleet is) 
- Gegevens van je keten checken en waar nodig aanvullen of wijzigen (aangesloten 
organisaties en adressen en logo’s daarvan) 
- Keten-specifieke documenten 
- Members deactiveren als ze geen lid meer zijn van je keten 
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Handleiding 

 

 

1. Uitleg inloggen en nieuw wachtwoord opslaan  
Inloggen 
- Klik op oranje button 'inloggen' 
- Vul bij 'gebruikersnaam' je emailadres in (je emailadres is dus je gebruikersnaam op de 
nieuwe site) 
- Vul je wachtwoord in 
- Klik op 'inloggen' 
 
Tips voor het verwijderen van wachtwoorden zodat je nieuwe kunt opslaan 
- Bij sommige browsers laadt de site bij gebruikersnaam automatisch je oude gebruikersnaam 
van de oude website. In dat geval helpt het als je wachtwoorden wist zodat je nieuwe kunt 
opslaan. 
Op deze site staat per browser duidelijk uitgelegd welke stappen je volgt om dit te realiseren. 
 

Let op bij Chrome: 
Kies bij browsegegevens wissen éénmalig bij ‘periode’: ‘altijd’ 
(tip: zet het hierna weer uit indien je wachtwoorden erna wilt bewaren) 

2. Uitleg beheer van ketendeel / Ketens en netwerken 
Hoe plaats ik een informatieve tekst over mijn eigen keten? 
- Klik op Dashboard (beweeg je muis links boven in zwarte balk over ‘Kennisnetwerk CVA’) 
- Klik op Ketenmanagement 
- Klik op Edit 
- Plaats de tekst in het tekstveld 
- Klik op Update 
- Klik op OK 
 
 
Hoe vul ik de contactgegevens aan bij coördinator (van eigen keten)? 
- Log in op de site 
- Klik op 'Forum en leden' (blauwe blokje bovenaan de site) 
- Klik op ‘Account beheren’ 
- Vul je gegevens aan 
- Klik op ‘opslaan’ 
 
Onze keten heeft 2 coördinatoren; hoe kan ik dat laten zien op de ketenpagina? 
Op dit moment is het alleen mogelijk om één coördinator aan een keten te koppelen. 
 
Hoe pas ik gegevens aan van instellingen die zijn aangesloten bij mijn keten? 
- Klik op Dashboard (beweeg je muis links boven in zwarte balk over ‘Kennisnetwerk CVA’) 
- Klik op Insititute management 
- Klik bij de betreffende instelling op Edit 
- Vul gegevens aan of voer correcties door 
- Voeg logo toe door het klikken op ‘Bladeren’ 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-opgeslagen-wachtwoorden-wissen
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- Klik op Update 
- Klik op OK 
 
Hoe voeg ik een extra instelling of eerstelijnstherapeut toe aan mijn keten? 
- Klik op Dashboard (beweeg je muis links boven in zwarte balk over ‘Kennisnetwerk CVA’) 
- Klik op Insititute management 
- Klik Add a new institute 
- Vul gegevens in 
- Vink aan bij welke keten het hoort 
- Voeg logo toe door het klikken op ‘Bladeren’. NB: let op dat dit een jpg.bestand is (bij png 
wordt er soms een vreemde internetlink aan gekoppeld). 
- Klik op Save 
- Klik op OK 
 
 
Welke handleiding kan ik aan een nieuw lid van mijn keten geven om zich te registreren bij 
het Kennisnetwerk en daarmee toegang te krijgen tot de site? 
- Volg deze link  
- Vul daar je gegevens in (bij emailadres bij voorkeur je emailadres van je werk) 
- Klik op ‘Account registreren’ 
- Het bureau van het Kennisnetwerk CVA Nederland krijgt hiervan een bericht en zal indien je 
inderdaad aangesloten bent bij een keten je lidmaatschap activeren. 
- Hierna kun je inloggen op de site en heb je toegang tot de diepere laag die alleen door 
leden te zien is. 
 
Hoe beheer ik individuele leden (members)? 
I.v.m. privacy is er geen filmpje over beheren van individuele leden. 
Je ziet alleen alle members van instellingen die zijn aangesloten bij je eigen keten. 
In principe is het de bedoeling dat leden hun eigen account aanmaken (met hun email van de 
instelling) én zelf beheren. 
In de praktijk verwachten we dat als leden vertrekken bij hun werkgever ze zullen vergeten 
om hun account te deactiveren.  
Onze vraag aan jullie is om leden te deactiveren (Let op: NIET deleten)als: 
- de instelling waar het lid werkt niet meer aangesloten is bij de keten 
- een lid vertrekt bij een aangesloten instelling. 
 
Dit gaat als volgt: 
- Klik op Dashboard (beweeg je muis links boven in zwarte balk over ‘Kennisnetwerk CVA’) 
- Klik op Members management / 
- Klik op ‘Deactivate’ bij betreffende persoon 
- Klik op OK 

Hoe koppel ik de juiste gemeenten aan mijn keten? 
De juiste gemeenten koppelen aan keten zullen wij in de back-end doen. 
Van de ketens waar we reeds een reactie van hebben ontvangen staan de gemeenten 
gekoppeld, van de anderen horen we graag nog de informatie. 
Ook als er in de toekomst veranderingen optreden op het gebied van aangesloten 
gemeenten horen we dat graag. 

3. Hoe kan ik andere ketens en coördinatoren vinden? 
Het vinden van coördinatoren: 
- Log in op de site 

https://www.kennisnetwerkcva.nl/create-account/
https://www.kennisnetwerkcva.nl/create-account/
https://www.kennisnetwerkcva.nl/create-account/
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- Klik op 'Forum en leden' (blauwe blokje bovenaan de site) 
- Klik op leden (bovenste grijze balkje aan linkerzijde) 
- Vink 'Ketencoördinator' aan 
- Alle coördinatoren verschijnen op alfabet voornaam 
- In het zoekbalkje naast 'leden' kun je ook een naam invullen als je specifiek iemand zoekt 
 
Het vinden van andere ketens 
- Klik op 'Ketens en netwerken' (blauwe blokje bovenaan de site) 
- Typ een plaatsnaam in, bijv. Zwolle 
- De keten verschijnt inclusief de aangesloten instellingen en de gegevens van de 
coördinator. 
 
NB: 
- In de backend hebben we een totaaloverzicht staan met alle ketens. Deze is niet op die 
manier zichtbaar in de front-end. 
Mocht er bij jullie behoefte zijn om op de site ook een totaaloverzicht te hebben van alle 
ketens laat het ons dan a.u.b. weten. We kunnen dan kijken of we dit kunnen realiseren. 
 

Hoe lever ik documenten aan voor plaatsing in de kennisbank: 
- Stuur een mail naar info@kennsnetwerkcva.nl, met als bijlage het document 
- In de mail graag vermelden: titel tool, doel van de tool, contactgegevens 
 

4 Uitleg Forum 
Er zijn twee fora: één is voor alle leden (forum algemeen), de andere is specifiek voor 
knowledge brokers. 
 
Hoe kom ik bij het forum? 
- Als je inlogt op de site kom je automatisch terecht op het forum 
- Als je vanaf ander deel van de site naar het forum wilt: klik op 'Forum en leden' (blauwe 
blokje bovenaan de site) 
- Je ziet dan verschillende onderwerpen waar vragen over gesteld zijn. 
 
Hoe stel ik een nieuwe vraag? 
- Klik op het oranje balkje rechtsboven aan 'Stel een vraag' 
- Vul 'Topic title' in 
- Vul in het veld eronder je vraag in 
- Klik (indien je melding wilt krijgen als iemand gereageerd heeft op jouw vraag) onderaan 
het vinkje aan bij 'Notify me of follow-up replies via email.' 
- Klik vervolgens op 'Submit' 
 
Hoe zorg ik dat ik geattendeerd wordt als iemand anders een vraag stelt op het forum? 
- Klik op homepage op ‘Forum & Leden’ 
- Klik op ‘Account beheren’ 
- Scroll naar beneden. Daar zie je staan: ‘Forum updates ontvangen’. Hier kun je aanvinken of 
je dit dagelijks, wekelijks of nooit wilt ontvangen. 
- Klik op ‘Opslaan’ 
NB: de mails ontvang je tussen 17 u en 18 u. 
 
Hoe zorg ik dat ik geattendeerd wordt als iemand reageert op een door mijzelf aangemaakte 
vraag of op een antwoord die ik gegeven heb op een vraag? 

mailto:info@kennsnetwerkcva.nl
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- Klik op homepage op ‘Forum & Leden’ 
- Ga naar de betreffende forumdiscussie 
- Vink onderaan aan ‘Houd me op de hoogte van volgende reacties via e-mail’ 
 
Hoe reageer ik op een gestelde vraag 
- Klik op het betreffende onderwerp bijv. 'Barthel index' 
- Vul je antwoord in het tekstveld in 
-  Klik (indien je melding wilt krijgen als iemand gereageerd heeft op jouw 
antwoord) onderaan het vinkje aan bij 'Notify me of follow-up replies via email.' 
- Klik op 'submit'.  

5. Uitleg Agenda en Nieuws 
Als je een bijeenkomst hebt die relevant is om in de agenda op www.kennisnetwerkcva.nl te 
plaatsen stuur dan a.u.b. een mail naar info@kennisnetwerkcva.nl (graag met link erbij waar 
aangemeld kan worden). 
 
Ook relevant nieuws kan bij ons aangeleverd worden zodat we het op de site kunnen 
plaatsen. 
Veel succes! 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/
mailto:info@kennisnetwerkcva.nl

