CDLH vzw
De snelste en meest betrouwbare weg naar evidence-based richtlijnen
L’accès le plus rapide vers des guides de bonne pratique EBM

Cebam Digital Library for Health
Uw persoonlijke medische bibliotheek!
Votre bibliothèque médicale personelle!

Hoe log je in op de Cebam Digital Library for Health of op EBMPracticeNet?
1.

De CDLH en EBMPracticeNet maken gebruik van de nationale eGov/eHealth registratie. Het volgende heb je nodig:
Elektronische identiteitskaart en de pincode hiervan
Elektronische identiteitskaartlezer: eID-reader (kan je in de meeste IT-winkels en grootwarenhuizen kopen)
eID Viewer: Software eID quick install om je elektronische identiteitskaart te kunnen lezen http://eid.belgium.be/nl/

2.

Je kan kiezen tussen vier opties om aan te melden op de website van de CDLH of EBMPracticeNet We raden aan om in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Maar deze
'digitale sleutel' moet je eerst aanmaken op CSAM, de website van de overheid https://iamapps.belgium.be. Hiervoor heb je éénmalig jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer
nodig. Eens je gebruikersnaam en wachtwoord zijn aangemaakt, kan je deze te allen tijde gebruiken om aan te melden op de CDLH of EBMPracticeNet en heb je de identiteitskaart,
kaartlezer en pincode niet meer nodig. Opgelet: het inloggen is gelinkt aan jouw identiteit. Deel jouw login met niemand want je kan het ook voor andere overheidstoepassingen
gebruiken (tax-on-web, vaccinet, etc.)!

Identiteitskaart en kaartlezer

Time-Based One Time Password

Gebruikersnaam en token

Gebruikersnaam en wachtwoord

Voor elk van deze opties moet je éérst eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken op de website van de overheid met je eID, pincode en kaartlezer!

Ja
Opgelet: je moet
de pincode van je
identiteitskaart
kennen

Heb je deze al aangemaakt?

Ga naar www.cdlh.be of
www.ebmpracticenet.be en klik
rechts bovenaan op ‘aanmelden’

Nee

Eenmalige procedure:
Connecteer eerst je kaartlezer en identiteitskaart. Open
dan pas je webbrowser (Google Chrome of Internet
Explorer). Ga naar https://iamapps.belgium.be en klik
op aanmelden. Na het ingeven van jouw pincode zie je
alle mogelijke ‘digitale sleutels’. Onderaan de pagina
kan je jouw gebruikersnaam en wachtwoord activeren
of wijzigen. Krijg je een foutmelding? Sluit dan alles en
probeer opnieuw.

*Raadpleeg bij problemen de FAQ onder de tab ‘Help’ op www.cdlh.be
*Indien jouw beroepsvereniging of ziekenhuis aangesloten is bij de CDLH, kan je deze gratis raadplegen! Krijg je toch een kostennota of zijn de vakspecifieke tijdschriften van de
beroepsvereniging bovenaan in een kader niet zichtbaar na het aanmelden? Breng ons of de beroepsvereniging hiervan op de hoogte: info@cebam.be

