Samenwerking in zorg en wetenschap

Registreren op de UKON-website

Registratie is nodig als u de toetsen van de modules Doen bij Depressie wilt maken. U moet hiervoor een
gebruikersaccount (zie A) en een profiel aanmaken (zie B). Bent u lid van een UKON-werkgroep dan
heeft u alleen een gebruikersaccount nodig om toegang te hebben tot de documenten.
A.

Het maken van een nieuw gebruikersaccount
1. Ga naar www.ukonnetwerk.nl
2. Kies in de rechterkolom voor ‘Nieuw account aanmaken’.
3. Kies een gebruikersnaam en vul deze in het bovenste vak in.

De gebruikersnaam gebruikt u straks om te kunnen inloggen. U kunt bijvoorbeeld uw voor- en
achternaam als gebruikersnaam kiezen.
4. Vul in het tweede vak uw e-mailadres in.
5. Kies nu een wachtwoord en vul dit in het derde vak in. Herhaal het wachtwoord in het vierde
vak. Het is belangrijk dat u beide keren precies hetzelfde wachtwoord invoert, anders kunt u niet
verder.

Het wachtwoord gebruikt u straks samen met de gebruikersnaam om in te loggen.
Aan de balk ‘wachtwoordveiligheid’ kunt u zien hoe sterk of zwak uw wachtwoord is. Een sterk
wachtwoord is minder makkelijk door anderen te raden, waardoor uw account beter beschermd
is.
6. Om geautomatiseerde spam te voorkomen moet u vervolgens antwoord geven op een
eenvoudige rekensom.
7. Klik nu op de groene knop: ‘Nieuw account aanmaken’.

Lukt dit niet, kijk dan onderaan deze instructie voor oplossingen voor mogelijke problemen.
8. U bent nu geregistreerd en ingelogd op de UKON-pagina.
9. U kunt zien dat u bent ingelogd als de menubalk van de website grijs gekleurd is. Als deze oranje
gekleurd is, dan bent u niet ingelogd.

B.

Het aanmaken van een profiel
10.
11.
12.
13.

Ga via het tabblad ‘Producten’ naar de pagina ‘Doen bij Depressie’ en klik op ‘E-learningmodules’
Klik in het volgende scherm op ‘Naar de modules’
Vul nu de gebruikersnaam en het wachtwoord in wat u hierboven gekozen hebt.
U komt nu bij een uitgebreid formulier waarmee u uw profiel kunt aanmaken. Dit hoeft alleen de
eerste keer dat u inlogt. De volgende keren verschijnt dit formulier niet meer.
14. Om verder te kunnen moet u alleen de vakjes waar een rood sterretje bij staat invullen.
Dus:
o Voornaam
o Achternaam
o Plaats
o Land
o Functie (hiermee bedoelen we de functie die u in de zorginstelling heeft, zoals
verpleegkundige, verzorgende, voedingsassistent, enz.)
15. De overige vragen mag u ook invullen, maar dit is niet verplicht.
16. Klik nu onderaan op ‘Wijzig het profiel’.
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17. U heeft nu succesvol uw profiel gewijzigd en heeft nu ook toegang tot de toetsen van de
e-learningmodules van Doen bij Depressie.

Komt u niet verder na punt 14, dan heeft u waarschijnlijk één van de verplichte velden niet
(juist) ingevuld. Controleer nogmaals of u alle velden met een rood sterretje heeft ingevuld.

C. Uitloggen en terugkeren naar de UKON-website
18. Om uit te loggen na het maken van de toetsen moet u de oranje tekst (Klik hier om uit te
loggen) links- of rechtsboven op de pagina aanklikken. De UKON-website wordt nu opnieuw
geladen in een nieuw scherm. U kunt de pagina van de modules nu wegklikken m.b.v. het zwarte
kruisje rechtsboven op de pagina.

Als u de link ‘log uit’ in het midden onderaan het scherm gebruikt, dan wordt u niet uitgelogd.

Oplossingen voor mogelijke problemen bij het maken van een nieuw gebruikersaccount
-

-

-

De door u gekozen gebruikersnaam is al door iemand anders gekozen  verander uw
gebruikersnaam. Dit kan bijvoorbeeld door een getal toe te voegen. Vul opnieuw uw wachtwoord
in.
De door u gekozen gebruikersnaam bevat illegale karakters  verander uw gebruikersnaam en
maak hierbij alleen gebruik van letters, cijfers, spatie, punt, koppelteken (-), aanhalingsteken (‘)
of onderstrepingsteken(_). Vul opnieuw uw wachtwoord in.
Het door u opgegeven e-mailadres klopt niet  controleer het e-mailadres dat u heeft
opgegeven. Vul daarna ook opnieuw uw wachtwoord in.

Komt u nog een ander probleem tegen? Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het UKON via ukon.elg@radboudumc.nl.
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