Informatiefiche

Mijn profiel

Wat is Mijn profiel?

U kunt via onze website www.apb.be toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens die gelinkt
zijn aan uw APB-login. Deze login bestaat uit een combinatie van uw persoonlijk e-mailadres en
wachtwoord (zie informatiefiche APB-login).
U kunt deze persoonlijke gegevens zelf beheren. Uw wijzigingen en aanvullingen worden telkens
doorgestuurd naar onze Ledendienst die er de nodige opvolging aan geeft.

Hoe kan ik de module Mijn profiel beheren?

Eens u ingelogd bent op onze website, ziet u rechts bovenaan uw naam staan en kunt u hieronder
Mijn profiel vinden.
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In Mijn profiel kunt u uw APB-login (e-mailadres of wachtwoord)
wijzigen 1 , uw persoonlijke gegevens aanvullen of aanpassen 2 en
functies creëren die u uitoefent in een apotheek of elders 3 .
Naast het beheer van uw persoonlijke gegevens, kunt u via
Mijn tools 4 ook uw toegangsrechten van onze webapplicaties
raadplegen.
Op dezelfde pagina is het ook mogelijk de nieuwsbrieven van APB
te beheren. Via de Edit-knop kunt u voor elke nieuwsbrief kiezen of
u deze al dan niet verder wenst te ontvangen.
Dit kunt u op ieder moment opnieuw aanpassen.

Bent u als eigenaar of titularis
gelinkt aan een apotheek, dan
kunt u ook de gegevens van
deze apotheek beheren evenals
de toegangsrechten van uw
apotheekteam. Raadpleeg
hiervoor de informatiefiche
Mijn apotheek.
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Veelgestelde vragen:
Wat als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?
Uw wachtwoord kan eenvoudig gewijzigd worden door
het ‘Aanpassen’ van uw Persoonlijke APB-login. Op
een gebruiksvriendelijke pagina wordt zowel uw oud
als nieuw wachtwoord gevraagd. Bent u uw huidig
wachtwoord vergeten, dan kunt u de link ‘Wachtwoord
vergeten?’ gebruiken in hetzelfde scherm.
Een aanpassing van het e-mailadres, dat u gebruikt
voor uw APB-login, kan eveneens op deze pagina. U
zal nadien een mail ontvangen om deze wijziging te
bevestigen.

Ik ben adjunct-apotheker of assistent en werk in
meerdere apotheken, hoe kan ik dit aanduiden?
Via ‘Functie toevoegen’ kunt u zich aan elke apotheek
linken waar u werkt. Een bevestiging van uw aanvraag
zal steeds via mail gevraagd worden aan de beheerder
van elk apotheekprofiel.
Uw toegangsrechten zijn gelinkt aan het profiel van de
apotheken waar u werkt en kunnen beheerd worden
door de beheerder van het apotheekprofiel.

Ik verander van functie binnen een apotheek.
Ik ben gelinkt als titularis aan een apotheek maar
ben ook de eigenaar. Hoe kan ik dit aanpassen?
Dit kunt u doen via
waar u de
activiteitssector ‘Apotheek open voor het publiek’ kiest.
Na de selectie van de apotheek (die u kunt opzoeken op
naam, APB-nummer of postcode) kunt u net eronder
aanduiden dat u eigenaar bent van deze apotheek.

Ik ben eigenaar van meerdere apotheken, moet ik
voor elke apotheek een login aanmaken?

U kunt uw functie aanpassen of indien nodig zelfs
schrappen via de knoppen
op de betrokken
lijn. Deze optie bevindt zich onder ‘Functies binnen uw
sector’.

6 Ik heb een login aangemaakt als student maar ben
ondertussen afgestudeerd. Moet ik een nieuwe login
aanmaken?
Neen, u kunt in uw huidige profiel zowel uw e-mailadres
aanpassen als de functies die u uitoefent (zie vragen
hierboven). U hoeft dus zeker geen nieuwe login aan te
maken. Indien uw studentenaccount ondertussen werd
afgesloten, dient u contact op te nemen met APB
(zie informatiefiche APB-login).

Neen, indien u de profielen van meerdere apotheken
wenst te beheren, kunt u via ‘Functie toevoegen’ een link
leggen met elke apotheek (zie ook vraag 2). U kunt dus
met één persoonlijke APB-login de profielgegevens van
al uw apotheken raadplegen.

Ondervindt u problemen, neem zeker contact op
met de Ledendienst.
02/285.42.17

ledenservice@apb.be

