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Deze handleiding is bedoeld om u te ondersteunen bij het inloggen op NKRWeb voor het project ‘Registratie van
haaruitval’. Om deze handleiding te doorlopen heeft u de inloggegevens uit de begeleidende mails ‘Welkom op
NKRWeb’ en ‘Welkom op NKRWeb vervolg’ nodig.
Wanneer u de eerste keer inlogt op NKRWeb zult u een aantal extra stappen moeten doorlopen. Deze stappen zijn
in de ‘Instructie eerste gebruik SMS token’ beschreven.
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3. Pincode SMS token voor NKRweb vergeten
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Let op: indien u te vaak probeert in te loggen met onjuiste gegeven, wordt uw account geblokkeerd. Neem voor
deblokkeren contact op met secretariaat van IKNL locatie Eindhoven: 088-2346768 of z.ikz@iknl.nl.

1 Inloggen op de IKNL portal
Nadat u een PIN code heeft aangemaakt volgens de ‘Instructie eerste gebruik SMS token’ kunt u gebruik maken van
de IKNL SMS token.
1 Ga naar http://nkrweb.iknl.nl
2 Vul uw gegevens in op de inlogpagina
Gebruikersnaam:
gebruikersnaam IKNL portal (uit de mail Welkom op NKRWeb)
Wachtwoord:
Uw wachtwoord IKNL portal (uit de mail Welkom op NKRWeb vervolg)
Token Code:
De aangemaakte PIN code volgens de ‘Instructie eerste gebruik SMS token’
3 Druk vervolgens op “Aanmelden”

Er verschijnt een vervolgscherm waarin een extra tokencode gevraagd wordt. U ontvangt deze code binnen enkele
ogenblikken op uw telefoon. Deze code is 5 minuten geldig.

4 Vul de code uit de SMS in
5 Klik op “Submit”
U bent nu ingelogd op de IKNL portal.
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2 Inloggen op NKRWeb
Nadat u bent ingelogd op de IKNL Portal wordt u automatisch doorgestuurd naar NKRWeb. Hierbij wordt verwezen
naar de ‘gebruikersnaam NKRWeb’, het ‘wachtwoord NKRWeb’ en de ‘projectcode’ uit de mails ‘Welkom op
NKRWeb’ en ‘Welkom op NKRWeb vervolg’.
6 Vul uw gegevens in op de inlogpagina van NKRWeb
Gebruikersnaam:
gebruikersnaam NKRWeb (uit de mail Welkom op NKRWeb)
Wachtwoord:
wachtwoord NKRWeb (uit de mail Welkom op NKRWeb vervolg)
Projectcode:
projectcode(uit de mail Welkom op NKRWeb vervolg)
7 Klik op “Aanmelden”

8 U bent nu ingelogd op NKRWeb en u kunt een patiënt aanmelden of de data van uw ziekenhuis inzien.
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3 Pincode SMS token voor NKRWeb vergeten
Heeft u een SMS token en bent u uw pincode vergeten, dan kunt u deze zelf aanpassen middels de Self Service
portal.
1 Start uw Internet browser en navigeer naar https://token.iknl.nl
2 Vul hier uw gebruikersnaam in (uit de mail Welkom op NKRWeb):

3 Vul vervolgens uw zelfgekozen wachtwoord in (volgens de ‘Instructie eerste gebruik SMS token’)
4 Klik op “Log on”:

5 Klik nu op “Change PIN”.
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6 Maak een nieuwe PIN code aan en klik OK:

7 Klik tenslotte op “Log off”.
Uw nieuwe PIN is nu ingesteld.

4 Contact
Bij vragen:
-Problemen met inloggen/ technische/ ‘spoed’ vragen: secretariaat IKNL locatie Eindhoven: 088-2346768 (geen
spoed, mail naar: z.ikz@iknl.nl)
-Andere vragen (zonder ‘spoed’): Corina van den Hurk: 088-2346058 (ma,di,do)

5

Instructie SMS token | September 2015

