
Handleiding

voor de deelnemer



In het kort

1. Wat is Vanzelfsprekend?

Makkelijkste manier

1. Hoe vul ik een vragenlijst in zonder in te loggen?

Alternatief

1. Hoe activeer ik mijn account?

2. Hoe vul ik een vragenlijst in met inloggen?

3. Hoe bekijk ik een rapportage?



Wat is Vanzelfsprekend?

Vanzelfsprekend is een eenvoudig hulpmiddel om deelnemers/cliënten en/of 

naastbetrokkene(n) aan het woord te laten.

De deelnemer kan zelf aangeven wat de doelen zijn en evalueert of de 

gestelde doelen zijn behaald.

Dit levert o.a. inzicht in de bereikte effecten en in de mate van 

tevredenheid over de geleverde zorg.

http://www.landmerc.nl/


Hoe vul ik een vragenlijst in zonder in te loggen?

1. Jij hebt een mailtje met een link ontvangen, klik op die link

1. Start invullen vragenlijst

2. Vul hoofd en subvragen in

3. Sluit de vragenlijst af: klik op “klaar”



Hoe activeer ik mijn account?

Jij hebt van jouw zorgverlener informatie ontvangen hoe jij kan inloggen.

Dat kan op twee manieren:

1. Je hebt een e-mail ontvangen met een link

2. Je hebt een gebruikersnaam en wachtwoord op een andere manier 

ontvangen.



Activeren > 1. e-mail met link

1. Je hebt een e-mailtje ontvangen met een link

2. Klik op de link

3. Voer 2x een wachtwoord in dat jij verzint

(het wachtwoord moet uit minimaal 6 tekens bestaan)

4. Log in met jouw gebruikersnaam

en nieuwe wachtwoord



Activeren > 2. gebruikersnaam + wachtwoord

1. Ga naar www.vanzelfsprekend.net

2. Log in met de gebruikersnaam

en wachtwoord die jij ontvangen hebt

1. Voer 2x een wachtwoord in dat jij verzint

(het wachtwoord moet uit minimaal 6 tekens bestaan)

2. Log in met jouw gebruikersnaam

en nieuwe wachtwoord

http://www.vanzelfsprekend.net/


Hoe vul ik een vragenlijst in met inloggen?

1. Ga naar www.vanzelfsprekend.net

2. Log in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord

3. In het linker menu staan de vragenlijsten

4. Klik op de lijst onder “Nog afmaken”

http://www.vanzelfsprekend.net/


Hoe vul ik een vragenlijst in?

1. Start invullen vragenlijst

2. Vul hoofd en subvragen in

3. Sluit de vragenlijst af: klik op “klaar”



Bekijken eigen rapportage

1. Direct na het invullen wordt de

rapportage weergegeven

2. Oudere raportages kunnen ook

worden bekeken.



Wijzigen profiel(foto)

Eenmaal ingelogd kan jij je eigen profiel

wijzigen:

- Je wachtwoord wijzigen

- Je persoonlijke gegevens wijzigen

- Je foto wijzigen


