Handleiding blog

Welkom op het blog van het Alzheimercentrum. Op het blog vertellen de onderzoekers over hun
ervaringen, mijlpalen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. U kunt ook reageren op de
blogs.
Heeft u vragen na het lezen van deze handleiding? Of heeft u suggesties hoe de handleiding
duidelijker kan? Laat het ons weten, stuur een mail naar website-alzheimercentrum@vumc.nl.

Klik op onderstaande links om snel te gaan naar:
Waar vind ik het blog? ................................................................................................................ 2
Reageren op een blog ................................................................................................................. 4
Meer informatie over privacy ...................................................................................................... 5

Deze handleiding is beschikbaar op elk scherm: U vindt deze handleiding op elk scherm van het
blog terug. Door op de blauwe knop bovenin het scherm te klikken opent deze handleiding.
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Waar vind ik het blog?
U vindt het blog op meerdere plekken op de website.
1. Via https://www.alzheimercentrum.nl/blogartikelen/ komt u in een overzicht van alle blogs.
Hier ziet u de blogs van alle onderzoeken. De blogs staan op datum, van nieuw naar ouder.
2. Via de homepage. Via de link op de homepage komt u ook in het overzicht van alle blogs. De link
is rood omcirkeld in de afbeelding hieronder.

3. In het overzicht van de lopende onderzoeken. Via deze knop komt u in het blog van dat
betreffende onderzoek. De knop is rood omcirkeld in de afbeelding hieronder.
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4. Op de pagina van een bepaald onderzoek. Via deze knop komt u in het blog van dat betreffende
onderzoek. De knop is rood omcirkeld in de afbeelding hieronder.
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Reageren op een blog
U kunt reageren op de blogs. U schrijft uw reactie in het bovenste tekstvak (roodomcirkeld in
afbeelding hieronder).
Let op: Reacties op het blog zijn openbaar. Wij raden u af persoonsgegevens te delen in uw
reactie. Wanneer u op verzenden klikt, dan geeft u daarmee toestemming uw reactie openbaar op
de website te plaatsen.
Onder uw reactie geeft u uw naam en emailadres. Uw naam en emailadres zijn nodig voor de
registratie. Deze zijn niet zichtbaar bij uw reactie.

Uw naam en emailadres zijn niet zichtbaar voor anderen op het blog.

Let op: als u een reactie schrijft dan wordt deze voordat hij op het forum wordt geplaatst eerst
bekeken door de beheerder. Hierdoor kan het heel even duren voor u uw reactie ziet.
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Meer informatie over privacy
Wilt u verder lezen over hoe wij omgaan met privacy? Klikt u hier voor onze privacy statement.
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