
Aanmelden als gebruiker van de website
1. Ga naar www.sahel.nl

2. Klik in het blok ‘aanmeldprocedure’ op de link ‘Maak dan nu een account aan door hier 

te klikken’.

3. Er verschijnt een pagina ‘Mijn profiel’

4. Kies eerst in het vakje ‘Soort gebruiker’ of u een Pharmacom of Medicom gebruiker 

bent.

5. Kies een gebruikersnaam en een wachtwoord. Onthoud dit goed! 

6. Daarna kunt u de rest van het formulier invullen. De vakken met een * zijn verplichte 

velden en dienen te worden ingevuld. Het eerste deel van het formulier bevat 

algemene contact informatie van de apotheek of artsenpraktijk. Daarna volgt 

een stuk waarin de hoofdgebruiker van de SAHEL website zijn/haar persoonlijke 

contactgegevens kan invullen. Je kunt hier maar 1 contactpersoon aangeven. Later, 

als u bent aangemeld, kunt u via ‘Mijn Profiel’ meerdere contactpersonen aanmelden. 

Zij krijgen geen inloggegevens voor de site. Per artsenpraktijk of apotheek is er maar 

1 gebruiker mogelijk met inlog-mogelijkheden. Mochten er meerdere mensen in uw 

praktijk werken met de website van SAHEL, zult u de inloggegevens moeten delen. 

Mocht u met meerdere artsen in één praktijk zitten en voor iedereen een eigen inlog 

wilt, dan kan dat. Let er dan op dat u wel voor iedereen een ander e-mailadres opgeeft, 

daar blokkeert het aanmelden namelijk op!

7. Als u het volledige formulier heeft ingevuld klikt u op ‘registreren’. U krijgt nu een 

pagina te zien waarin wordt meegedeeld dat uw registratie is verstuurd en dat deze 

moet worden geactiveerd door de beheerders van de SAHEL website. Dit kan maximaal 

2 dagen duren. U krijgt bericht als de registratie is voltooid. Vanaf dat moment kunt u 

met de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en gebruik maken van de 

SAHEL website.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Alle huidige leden van cluster SAHEL zijn middels de mailadressen van de maillijst 

aangemeld voor de nieuwsbrief. Voor u is dat het mailadres waarop u deze nieuwsbrief 

heeft ontvangen. Wilt u dat meerdere medewerkers van uw praktijk of apotheek de 

http://www.sahel.nl


nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, kunt u, als u bent ingelogd, via het blok ‘Nieuwsbrief’ 

een extra e-mail adres invoeren.

Let op: de e-mail adressen die u heeft ingevoerd via het registratieformulier worden NIET 

automatisch getransporteerd naar de lijst van de Nieuwsbrief. U dient dit dus handmatig 

via het blokje ‘Nieuwsbrief’ te doen. Nogmaals: het e-mail adres waarop u deze nieuwsbrief 

heeft ontvangen is reeds aangemeld, u hoeft daarop dan geen actie meer te ondernemen.

 

Wijzigen profiel
U kunt te allen tijde uw profiel aanpassen, extra contactpersonen toevoegen of 

verwijderen. Dat doet u door, als u bent ingelogd, rechts bovenaan te klikken op ‘Mijn 

Profiel’. U krijgt dan het formulier met uw gegevens en kunt deze aanpassen. Vergeet niet 

de wijzigingen op te slaan.

 

‘Oude’ e-maillijst
Cluster SAHEL maakt al tijden gebruik van een e-maillijst. Via de mailadressen medicom@

sahel.nl (Medicom gebruikers) en pharmacom@sahel.nl (Pharmacom gebruikers) kan een 

mail gestuurd worden naar de hele groep. Deze functionaliteit is nog steeds van kracht. Op 

de website staat eventueel nog een uitleg (blokje Uitleg mailinglist)

Mocht u verder nog vragen hebben over het registreren of over de nieuwe website, dan 

kunt u contact opnemen met de webmaster: info@grafika.nl. 
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