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1

Benaderen forums:
1. Ga naar de website van het Leontienhuis (https://www.leontienhuis.nl/)
en klik op één van de knoppen bovenaan de pagina:

2. Maak gebruik van de directe link /URL
TIP: Deze kan je opslaan in je webbrowser als favoriet
a. Ouders: https://www.leontienhuis.nl/login-ouder
Eetstoornis: https://www.leontienhuis.nl/login-eetstoornis

Registreren forum:
1. Je kan maar lid worden van één van de twee forums.
2. Voor een eerste registratie dien je je gegevens in te vullen en akkoord te gaan met de voorwaarden voor
forumdeelname ouders / eetstoornis en het privacy statement
TIP: Door op de tekst te klikken kan je de bijbehorende tekst lezen
Je e-mailadres is je inlognaam voor het forum
Tot slot zet je een vinkje bij “Ik ben geen robot” en drukt op de knop <Registreren>
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Aanmelden forum:
1. Als je je geregistreerd hebt kan je je in het vervolg aanmelden via onderstaand scherm:

3

Gebruik forums:

•

Knop <Voeg item toe>:
Maak een nieuw onderwerp
Met het onderdeel “Media” onderaan kan je een foto of document plaatsen

•

Reactie plaatsen op onderwerp:
Klik op het onderwerp en typ uw reactie, met de knop <Plaats de reactie> wordt deze zichtbaar.

o

Het is niet mogelijk een reactie te wijzigen, de plaatser kan hem wel verwijderen met de knop
<Verwijder>
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•

Reageren op reactie:
Druk op de knop <Reageer>

•

Melden van ongewenste reactie:
Druk op de knop <Rapporteer>, de moderator van het forum ontvangt een bericht en onderneemt actie
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Gebruikersgegevens wijzigen:
Klik bovenaan op je naam en kies de knop <Bewerk>

Wijzig de gewenste gegevens, vul je wachtwoord in en kies voor <Opslaan>.

Algemeen:

Uitloggen:
Blader naar onderen en kies de knop <Uitloggen>

Vragen over het forum
Blader naar onderen en kies de knop <mail de moderator>, er opent een e-mailscherm waarin je je opmerkingen
naar de beheerder kan sturen.

Forum-handleiding:
Deze handleiding is ook te vinden op het forum door naar onderen te bladeren en <Forum-handleiding> te kiezen.
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