Gebruikershandleiding Mijn NIV

Mijn NIV is te bereiken via https://mijnniv.internisten.nl (let op: het mailadres waarmee u inlogt op Mijn NIV
hoeft niet hetzelfde te zijn als het mailadres waarmee u inlogt op het besloten gedeelte van de NIV Website.)
Door de link te volgen komt u op de inlogpagina.
Logt u voor de eerste keer in:
1. Klik op wachtwoord opvragen en vul het emailadres in waarop u deze mail heeft ontvangen.
2. U ontvangt een mail van noreply@internisten.nl
3. Klik op de link in de zojuist ontvangen mail en stel uw wachtwoord in.
4. U bent nu ingelogd
Heeft u al eerder ingelogd op onze Leden Portal, log dan direct in.
Eenmaal ingelogd kunt u uw gegevens raadplegen en wijzigen.

privégegevens

Selecteer na het inloggen uw naam om uw privégegevens (Mijn gegevens) en uw lidmaatschapsgegevens
(Lidmaatschap) te raadplegen. Uw privégegevens kunt u wijzigen door te klikken op “Aanpassen”.
Wijzigingen dient u altijd te verifiëren met uw wachtwoord. Mocht er na verificatie een pop-up verschijnen om
uw wachtwoord op te slaan, dan kunt u de pop-up wegklikken bij het kruisje.
Tevens kunt u onder uw naam kiezen voor “Bijeenkomsten” en u online inschrijven voor de door de NIV
georganiseerde evenementen.

werkgegevens

Rechts bovenaan ziet welkom met uw naam en een pijltje naar beneden. Klik hierop en kies voor
“Organisatie kiezen”. U komt nu weer in het scherm met uw naam en de organisatie waar u werkzaam bent.
Kies voor de organisatie en u kunt weer kiezen voor “Mijn gegevens”. U ziet nu uw werkgegevens en door op
“Werkadres wijzigen” te klikken kunt u een opgave doen van uw nieuwe werkadres. Deze gegevens worden
niet direct verwerkt maar naar onze ledenadministratie verzonden. Wij streven ernaar om wijzigingen binnen
10 werkdagen verwerkt te hebben.
Om terug te komen in uw privégegevens is weer de handeling nodig van het pijltje en Organisatie kiezen.

Tip! Internet Explorer is sterk verouderd, wordt door de leverancier niet meer ondersteund, waardoor
bepaalde functionaliteiten niet (meer) goed werken. Kies dus bij voorkeur een andere browser, zoals
bijvoorbeeld Google Chrome.

