Handleiding voor
registratie
STAP 1
Klik op “Inschrijven” om uw account
aan te maken
OPTIE A: Ik ken mijn RIZIV nummer

OPTIE B: Ik ken mijn RIZIV nummer niet

OPTIE C: Ik heb geen RIZIV nummer

OPTIE D: Ik ben een in Luxemburg gevestigde
professionele gezondheidsverlener

Sanofi Belgium, MAT-BE-2001542-1.0-12/20

OPTIE A
Ik ken mijn RIZIV nummer
4 Vul uw RIZIV nummer in.
4 Klik op “valideer”.

Indien uw nummer herkend wordt, kunt u vervolgens
een wachtwoord kiezen.

4 Kies een wachtwoord (minimum 8 karakters).
4 Accepteer de algemene voorwaarden (verplicht).
4 Optioneel: geef toestemming om verdere
communicatie van Sanofi per email te ontvangen.

VOLGENDE STAP

OPTIE B
Ik ken mijn RIZIV nummer niet
4 Klik op “Ik ken mijn RIZIV nummer niet”.
4 Vul uw gegevens in en klik op “Zoeken”.

Indien uw RIZIV nummer niet werd teruggevonden,
klik op “Vraag toegang” en vul het formulier in.

4 Kies een wachtwoord (minimum 8 karakters).
4 Accepteer de algemene voorwaarden (verplicht).
4 Optioneel: geef toestemming om verdere communicatie van Sanofi per email te ontvangen.

VOLGENDE STAP

OPTIE C
Ik heb geen RIZIV nummer
4 Klik op “Ik heb geen RIZIV nummer”.
4 Vul uw gegevens in en klik op “Toegang vragen”.

Een Sanofi medewerker doet het nodige om u
toegang te verlenen. U wordt hiervan op de hoogte
gebracht per e-mail.

VOLGENDE STAP

OPTIE D
Ik ben een in Luxemburg gevestigde
professionele gezondheidsverlener
4 Klik op “Klik hier”.
4 Vul uw gegevens in en klik op “Zoeken”.
4 Selecteer uw naam.

Indien uw naam niet voorkomt in de database,
klik op “Vraag toegang” en vul het formulier in.

4 Kies een wachtwoord (minimum 8 karakters).
4 Accepteer de algemene voorwaarden (verplicht).
4 Optioneel: geef toestemming om verdere communicatie van Sanofi per email te ontvangen.

VOLGENDE STAP

STAP 2
Vervolledig uw persoonlijke gegevens
4 Een aantal persoonlijke gegevens zijn vooraf 		
ingevuld:
- Voornaam
- Familienaam
- Specialiteit
- Adres
4 Gelieve deze gegevens na te kijken en te wijzigen
indien nodig.
4 Vul uw gegevens verder aan met M/F,
geboortedatum, GSM nummer (optioneel).

VOLGENDE STAP

STAP 3
Selecteer de therapeutische gebieden
4 Selecteer de Therapeutische gebieden die het
dichtst aanleunen bij uw activiteiten als professionele
zorgverlener. U hebt ook de mogelijkheid om gebieden
te rangschikken in orde van belangrijkheid.
Het MySanofi.be platform zal u informatie aanbieden op
basis van uw persoonlijke voorkeur. De voor u relevante
informatie wordt meteen getoond bij het aanmelden,
zodat u niet zelf hoeft te zoeken op de website.
De informatie over andere therapeutische gebieden
kunt u gemakkelijk vinden via het navigatiemenu
bovenaan het scherm.

VOLGENDE STAP

STAP 4
Bevestig uw account via de link in uw email
4 U ontvangt een bevestigingsmail met daarin een link
vermeld, die u moet aanklikken. Bevestigingsmail niet
ontvangen?
Check uw spambox, mogelijkerwijs is de email hierin
beland.
Let op: uw account wordt alleen geactiveerd wanneer
u op deze link hebt geklikt.

KLAAR OM MYSANOFI TE GEBRUIKEN!

