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Handleiding ledenpagina op www.ordederdierenartsen.be 
 

1. Hoe kan u de ledenpagina bereiken? 
 
Surf naar de website www.ordederdierenartsen.be. Klik rechts bovenaan op de homepage op de 

groene knop:  

 
 
U komt nu op de pagina waar u zich kan inloggen met uw ordenummer en wachtwoord. 
 

 
 
 
 
Merk op dat het logo van de NGROD nu in het groen wordt weergegeven. Dit betekent dat u zich in het 
gesloten gedeelte van de website bevindt dat alleen toegankelijk is voor dierenartsen. 
 
 

2. Hoe kan u de kennisname op de ledenpagina bevestigen? 
 
De eerste keer dat u inlogt op de ledenpagina, dient u éénmalig te bevestigen dat u kennis heeft 
genomen van de inhoud van de brief waarin uw @dierenartsen.be e-mailadres en wachtwoord werden 
meegedeeld. 
 
Na het inloggen krijgt u dezelfde tekst te zien van de brief van 3 november 2015 met uitleg over de 
elektronische manier van communiceren en de functionaliteiten van de ledenpagina. 
 
SCROLL NAAR BENEDEN OP DEZE PAGINA EN KLIK OP DE BLAUWE KNOP ‘BEVESTIGEN’ OM DE 
BEVESTING VAN DE KENNISNAME DOOR TE VOEREN (zie screenshot op volgende pagina). 
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3. Welke functionaliteiten heeft de ledenpagina? 
Hierna komt u op de eigenlijke ledenpagina waar u via de menu aan de linkerzijde toegang heeft tot uw 
‘Profiel’, de uitgebreide ‘Ledenlijst’, de ‘Verkiezingen’ en de ‘Bijscholingen’. 
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Bij ‘Profiel’ ziet u de volgende drie onderverdelingen: ‘Persoonlijke gegevens’ waar u uw wachtwoord 
kan wijzigen, ‘Adressen’ om uw adresgegevens (inclusief telefoonnummers en e-mailadressen) aan te 
passen en ‘Professionele activiteiten’ om aan te duiden welke diersoorten u behandelt. 
 
Bij ‘Adressen’ ziet u al uw adressen verschijnen die bij de NGROD bekend zijn. U kan hier met een 
bolletje aanduiden welk adres er dient gebruikt te worden voor de briefwisseling en welk adres er in de 
ledenlijst op de ledenpagina mag verschijnen, zoals getoond op onderstaande figuur. Op de publieke 
ledenlijst wordt enkel uw gemeente getoond. 

 
 
In het tweede gedeelte van deze pagina kan u door op het ‘+’-teken te klikken een nieuw adres of 
nieuwe samenwerking aanvragen. (Opgelet: nieuwe contracten moeten nog steeds worden voorgelegd) 
 
U kan uw bestaande adressen wijzigen door op het bijhorende potloodje rechts van het adres te klikken. 
 

v 
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In het venster dat opent als u op het potloodje klikt, 
kan u de volgende gegevens aanvullen of wijzigen: 
adres, telefoonnummers en uw alternatief e-
mailadres. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, 
kan een herstellink naar dit e-mailadres verzonden 
worden om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. 
Het is dus belangrijk om dit alternatief e-mailadres in 
te vullen. 
 
Elke wijziging of nieuwe samenwerking die op deze 
manier wordt ingegeven, zal eerst door de NGROD 
worden gevalideerd alvorens deze worden 
opgenomen in de database. 
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