
Handleiding  
Bezoekkalender voor beheerders 

1 
 

Inhoud 
1. Bezoekkalender aanmaken ............................................................................................................. 1 

2. Bezoekkalender gebruiken .............................................................................................................. 2 

1.1. Gegevens wijzigen ................................................................................................................... 2 

1.2. Afspraken tonen ...................................................................................................................... 3 

1.3. Bezoekkalender delen ............................................................................................................. 3 

1.4. Wachtwoord wijzigen .............................................................................................................. 4 

1.5. Kalender verwijderen .............................................................................................................. 4 

 

1. Bezoekkalender aanmaken 
Op de homepage van de website kies je het type bezoekkalender dat je wilt aanmaken. Er zijn 3 type 
bezoekkalenders beschikbaar: ziekenbezoek, kraambezoek en algemeen bezoek. 
 
Nadat je op het type bezoekkalender hebt geklikt, verschijnt er een aanmaakformulier. Sommige 
gegevens zijn verplicht om in te vullen, anderen zijn optioneel. De gegevens kunnen altijd op een 
later tijdstip worden gewijzigd en/of worden toegevoegd. 
Er is een optie om opmerkingen te vermelden op de bezoekkalender. 
Bij de kraambezoekkalender is er een optie om een foto van de baby toe te voegen.   
 
Na het succesvol doorlopen van het aanmaakformulier is de bezoekkalender klaar voor gebruik!  
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2. Bezoekkalender gebruiken  
De beheerder van de bezoekkalender kan inloggen via het slotje in de menubalk. Gebruikers hoeven 
niet op deze manier in te loggen om de bezoekkalender te gebruiken. Zij komen via de kalenderlink 
op de website en dienen eerst een persoonlijke vraag te beantwoorden voordat zij toegang hebben 
tot de bezoekkalender. 
 

 

 
In de bovenstaande afbeelding zie je een voorbeeld van de menubalk. Er staan verschillende functies 
weergegeven die enkel de beheerder van de bezoekkalender kan gebruiken. Deze 5 functies worden 
hieronder behandeld. 
 

1.1. Gegevens wijzigen 
In dit menu kun je de volgende gegevens wijzigen: naam van de bezoekkalender, locatie, toevoegen 

of verwijderen van een opmerking, begin- en einddatum van de bezoekkalender aanpassen, 

bezoekdagen toevoegen of blokkeren, bezoektijden aanpassen, in het weekend andere bezoektijden 

toevoegen en de persoonlijke vraag wijzigen. 

 

Wijzigen van het wachtwoord kan bij “Wachtwoord wijzigen”. 

 

Bij een kraambezoekkalender is er een extra optie om de naam van de baby, geboortedatum, lengte, 

gewicht en een foto van de baby toe te voegen aan de kraambezoekkalender. 
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1.2. Afspraken tonen 
Reeds ingeplande afspraken worden hier getoond. Er is een mogelijkheid om dit overzicht te printen. 
 

 
 
 

1.3. Bezoekkalender delen 
Via “Kalender delen” kun je de bezoekkalender delen met familie en vrienden. Op deze pagina 
kunnen er e-mailadressen worden toegevoegd van familie en vrienden. Op deze manier wordt er via 
de e-mail een uitnodiging verstuurd om bezoek te plannen op de (zojuist) aangemaakte 
bezoekkalender.  
Bij het opgeven van een foutief e-mailadres komt er een foutmelding in beeld. Let op: Niemand uit 
de e-maillijst heeft dan een e-mail ontvangen. Via “Terug” kun je het foutieve e-mailadres wijzigen 
en alsnog alle uitnodigingen versturen.  
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1.4. Wachtwoord wijzigen 
Hier kun je het wachtwoord van de beheerder wijzigen.  
 

 
 

1.5. Kalender verwijderen 
Je kunt hier de bezoekkalender verwijderen. In verband met de nieuwe privacywetgeving worden 

alle gegevens van oude bezoekkalenders en het account definitief verwijderd. De bezoekkalender 

wordt verwijderd wanneer de einddatum twee maanden of meer vervallen is. 

 

 

 


