Aan alle leden van de NVU,
Zoals u weet is de website van de NVU (www.nvu.nl) vernieuwd.
Deze website blijft continu in ontwikkeling, maar we willen u graag (nogmaals) wijzen op een aantal
punten met betrekking tot de website.
1. Inloggen
Tip: Log altijd direct in als u op de website bent. Zo voorkomt u dat u kopjes/tekst niet ziet, omdat
die alleen zichtbaar zijn voor leden.
Inlognaam – De meesten van u hebben in het voorjaar 2011 nieuwe inloggegevens ontvangen
om in te loggen op de website. Voor uw inlognaam dient ‘NVU\’ (dus backslash i.p.v. de slash ‘/’)
te staan. Uw inlognaam begint met de eerste letters van uw achternaam in hoofdletters en
eindigt met enkele cijfers (bijv. achternaam is: Van Andel. Inlognaam = NVU\ANDE645).
Wachtwoord – Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen
via de knop ‘Wachtwoord vergeten/wijzigen’ op de website (rechts bovenin). Er wordt dan een email naar u gestuurd met instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken. In verband met
de privacy-gevoeligheid van de gegevens die op de website staan, dient een wachtwoord te
bestaan uit minimaal één hoofdletter, één cijfer en een karakter (voorbeelden van karakters:
@/?!&).
Heeft u problemen met het inloggen? Neem dan contact op met het Bureau van de NVU
(nvu@xs4all.nl).
2. ‘Mijn Gegevens’
Het kopje ‘mijn gegevens’ is tegenwoordig te vinden naast het kopje ‘Ledenraadpleging’. U hoeft
dus niet meer apart in te loggen. U kunt via ‘mijn gegevens’ o.a. het volgende regelen:
 Uw gegevens wijzigen (privé en werk)
 Uw correspondentie e-mail aangeven
 Uw opleidingsschema invullen (indien van toepassing)
 Uw declaraties indienen
 Uw (openstaande) facturen inzien
Vanaf januari 2013 zult u alleen nog op uw correspondentie e-mailadres e-mails ontvangen die
vanuit de NVU of het UOI verzonden worden.
N.B. Zoals eerder is aangegeven is het uw eigen verantwoordelijkheid om uw gegevens up-todate te houden. Per 1 februari 2013 zullen de contributiefacturen verstuurd worden. Zorg
daarom dat uw gegevens juist staan vermeld.
3. Vergaderingen
Voor commissies en werkgroepen zijn de vergaderstukken te vinden op de website. U vindt de
commissies en werkgroepen via het kopje ‘Over de NVU’  ‘Commissies en werkgroepen’.
U ziet de vergaderstukken alleen als u lid bent van de werkgroep/commissie en als u ingelogd
bent.
4. Andere browsers dan Internet Explorer (Safari, Google Chrome, Firefox, etc).
De ervaring is dat de website goed werkt met Internet Explorer; inmiddels moeten met de komst
van het nieuwe ledenportaal (‘mijn gegevens’), de problemen die er waren met Apple computers
(Safari) ook opgelost zijn.

5. Wat is er nog meer te vinden op de website?
 Leden zoeken (Over de NVU  Ledenlijst)
 Cursuswijzer (incl. voor- en najaarsvergadering): Inschrijvingen verlopen ook via de
cursuswijzer
 Informatie over Accreditatie/GAIA (Opleiding en Nascholing  Accreditatie/GAIA)
6. Welke andere websites heeft de NVU momenteel?
Naast deze website heeft de NVU ook andere websites. De links naar deze websites vindt u
(binnenkort) ook op de website va de NVU:
- www.nvukwaliteit.nl (kwaliteitsregistraties)
- www.allesoverurologie.nl en www.websiteprostaatkanker.nl
- www.studiesurologie.nl (i.o.)
Mocht u nog suggesties hebben ter verbetering van de website dan horen wij die graag. Mailt u dan
naar nvu@xs4all.nl.
Vriendelijke groet,
G. van Andel
Voorzitter NVU

