Handleiding
nieuwe inlogprocedure

Algemene informatie
Vanaf dit jaar wijzigt voor u als zorgverlener de wijze waarop u kunt
inloggen in het zorgverlenersportaal. Deze handleiding beschrijft de
werking van de webapplicatie die u, als zorgverlener, de toegang geeft tot
het zorgverlenersportaal.

Inloggen
Aan de hand van een zevental stappen zullen wij de procedure uitleggen:

Stap 1:
a. Ga naar www.zorgverlenersportaal.nl

Stap 2:
a. U krijgt het onderstaande scherm te zien:

b. Klik op “Activeer uw toegang met uitnodigingscode”

Stap 3:
a. U krijgt onderstaand scherm te zien:

b. Vul uw uitnodigingscode en pincode in. Deze staan vermeld in de
aanbiedingsbrief die wij u hebben verzonden.
c. Klik op „verder‟

Stap 4:
a. U gaat nu uw eigen wachtwoord maken. U krijgt onderstaand scherm te
zien:

a. Vul een door u zelf bedacht wachtwoord twee keer in.
b. Vul daarna uw e-mailadres in.
c. Klik op „verder‟.
Bewaar het door u bedachte wachtwoord goed, dit heeft u later nodig
om in het portaal in te loggen. Wij zullen het wachtwoord niet per mail
bevestigen.

d. Onderstaand scherm verschijnt. Er wordt naar het e-mailadres dat u
hebt ingevuld een inlogcode verzonden.

e. U wordt automatisch doorgelinkt naar de inlogpagina.
U kunt ook op de link „hier‟ klikken om direct door te gaan naar de
pagina waarop u kunt inloggen met:
- uw inlogcode, die u via de mail heeft ontvangen
- uw wachtwoord, dat u zelf bedacht heeft.

Stap 5
In uw mailbox treft u een mailbericht van
„noreply@zorgverlenersportaal.nl‟. In dit mailbericht staat uw inlogcode
vermeld.

Stap 6
U heeft nu de gegevens om in het portaal in te loggen.
 uw inlogcode is naar het door u aangegeven e-mailadres verzonden;
 het wachtwoord heeft u zelf aangemaakt.
a. Na stap 4e verschijnt het inlogscherm

b. Vul in het veld „inlogcode‟ de inlogcode in die wij u per e-mail hebben
verzonden.
c. Vul in het veld „wachtwoord‟ het wachtwoord in dat u bij stap 4 zelf
hebt bedacht.
d. Klik op „Login‟.
e. Onderstaand scherm verschijnt. U kunt nu via het beantwoorden van
een aantal vragen een overeenkomst met Achmea afsluiten.
Wachtwoord vergeten
Indien u uw bedachte wachtwoord bent vergeten, klikt u op de knop
„wachtwoord vergeten‟ en doorloopt u de procedure die volgt.

Contact
Wij gaan ervan uit dat deze handleiding voldoende houvast biedt om de
inlogprocedure te doorlopen. Indien u toch nog vragen heeft over de
applicatie kunt u zich tot ons richten via de Achmea Divisie Zorg en
Gezondheid. De contactgegevens staan in de uitnodigingsbrief.

