CEBAM
Registratie stap voor stap:
Eenmalige procedure om een 'gebruikersnaam en wachtwoord' aan te maken op de website van de
overheid CSAM
1. Hou je kaartlezer, identiteitskaart en pincode bij de hand. Je maakt best gebruik van de
webbrowsers 'Google Chrome' of 'Internet Explorer'.
2. Download de software om je identiteitskaart te kunnen lezen via http://eid.belgium.be/nl
3. Sluit eerst terug je webbrowser, verbind dan pas je kaartlezer en identiteitskaart. Kan je
identiteitskaart niet goed gelezen worden of krijg je een foutmelding? Sluit dan je webbrowser
en probeer opnieuw.
4. Ga naar de website van de overheid om de digitale sleutel 'gebruikersnaam en wachtwoord'
aan te maken via https://iamapps.belgium.be. Klik op 'aanmelden' en maak de keuze om aan
te melden met de eID kaartlezer. Klik onderaan nog eens op 'aanmelden' en geef de pincode
in van je identiteitskaart. Kies helemaal onderaan om je gebruikersnaam en wachtwoord te
'activeren'. Indien je al een gebruikersnaam en wachtwoord hebt maar je bent deze vergeten,
dan kan je er ook voor kiezen om deze te 'wijzigen'. Nu je een gebruikersnaam en wachtwoord
hebt aangemaakt, kan je deze telkens opnieuw gebruiken om aan te melden op de Cebam
Digital Library for Health of op EBMPracticeNet.
Aanmelden op de CDLH of op EBMPracticeNet met 'gebruikersnaam en wachtwoord'
1. Ga naar www.cdlh.be en klik rechts bovenaan op 'aanmelden'. Maak een taalkeuze en kies de
laatste optie om aan te melden met 'gebruikersnaam en wachtwoord'.
2. Automatisch word je aangemeld als 'Burger'. De eerste keer dat je de CDLH bezoekt, moet je
in het formulier of 'edit user' de verplichte velden invullen. Hier kan je de professie aangeven.
Klik onderaan op 'save and close'.
3. Via de BVBO heb je toegang tot de bibliotheek (de kosten zitten vervat in je
lidmaatschapsbijdrage). Indien je toch een e-mail ontvangt met een kostennota, stuur dan een
mail naar info@cebam.be met je RIZIV nummer of rijksregisternummer.
Vragen of problemen?
Raadpleeg de FAQ onder de tab ‘Help’ op www.cdlh.be of neem contact op met info@cebam.be

