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Handleiding 
 

 

Eenmalige registratie Mijn Vilans Protocollen voor ZZP’ers en (zeer)kleine 
zorgorganisaties 

 

 

Instructie voor zzp’ers 
 
Ben je zzp’er? Dan is de overstap naar Mijn Vilans Protocollen heel eenvoudig. Je gaat naar 

www.vilanskickportaal.nl/registreren.  
 

Stap 1:je registreert je eenmalig.  
Let op: je gebruikt hiervoor het e-mailadres van je huidige account. Er wordt vanuit veiligheidsredenen 

een verificatiecode gestuurd naar dit e-mailadres om te controleren of je wel toegang hebt tot dit 
mailadres. Nadat je de verificatiecode hebt ingevuld krijg je de melding: ‘Het e-mailadres is geverifieerd. 

U kunt doorgaan’. Je kunt nu een wachtwoord invullen en je naam en het account aanmaken afronden.   
 

Stap 2: Mijn Vilans Protocollen op telefoon, tablet en pc. 
Via www.vilansprotocollen.nl ga je naar Mijn Vilans Protocollen. Je logt in met je inloggegevens. Als je 

een vinkje zet bij ‘Aangemeld blijven’, hoef je niet steeds opnieuw in te loggen.  Op de telefoon kan 
je Mijn Vilans Protocollen vastzetten op je scherm, zodat het werkt als een app.  

 
Stap 1.        Stap 2. 

 
 

Vragen over Mijn Vilans Protocollen? 
De belangrijkste informatie over de nieuwe omgeving verzamelen we op vilans.nl/protocollen. Voor 

specifieke vragen hebt over het registreren en account aanmaken, kun je contact opnemen 
via protocollen@vilans.nl. 

 

http://www.vilanskickportaal.nl/registreren
http://www.vilansprotocollen.nl/
https://www.vilans.nl/themas/protocollen
mailto:protocollen@vilans.nl
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Instructie voor (zeer) kleine zorgorganisaties 
 
Voor de overstap op Mijn Vilans Protocollen is het noodzakelijk dat (zeer) kleine zorgorganisaties 

beschikken over een zakelijk e-mailadres met de naam van de organisatie als domeinnaam. 
Bijvoorbeeld: xxx@<naamzorgorganisatie.nl>. De domeinnaam en het individuele e-mailadres vormen 

samen de automatische controle of iemand een persoonlijk account aan mag maken. Heeft niet iedere 
medewerker een individueel zakelijk e-mailadres, maar heeft de organisatie wel een 

info@<naamzorgorganisatie.nl>? Dan kan er een account aangemaakt worden met dit e-mailadres. De 
medewerkers delen dat hetzelfde account. Wij adviseren u in dat geval een vaste medewerker 

verantwoordelijk te maken voor het wachtwoordbeheer.   
 

Let op: Een e-mailadres van een algemene e-mailaanbieder, zoals gmail.com, hotmail.com, ziggo.nl, 
live.nl, kpn.nl, outlook.com, of home.nl is niet geschikt en is niet toegestaan.  

 
Stap 1: iedere medewerker registreert zich eenmalig   
De medewerker gaat naar www.vilanskickportaal.nl/registreren. Let op: de medewerker gebruikt hiervoor 

het individuele organisatie e-mailadres. Dat is noodzakelijk om de overstap technisch goed te laten 
verlopen. Er wordt vanuit veiligheidsredenen een verificatiecode gestuurd naar dit mailadres om te 

controleren of de medewerker wel toegang heeft tot dit mailadres. Nadat de verificatiecode is ingevuld 
verschijnt de melding: ‘Het e-mailadres is geverifieerd. U kunt doorgaan’. De medewerker kan nu een 

wachtwoord en naam invullen en het account aanmaken afronden.   
 

Stap 2: Mijn Vilans Protocollen op telefoon, tablet en pc 
Via www.vilansprotocollen.nl gaat de medewerker naar Mijn Vilans Protocollen en logt in met de 

inloggegevens. Met een vinkje bij ‘Aangemeld blijven’, hoeft de medewerker niet steeds opnieuw in te 
loggen. Op de telefoon kan de medewerker Mijn Vilans Protocollen vastzetten op het scherm en werkt het 

als een app.   
 
Stap 1.       Stap 2. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:info@%3cnaamzorgorganisatie.nl
http://www.vilanskickportaal.nl/registreren
http://www.vilansprotocollen.nl/
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Vragen over Mijn Vilans Protocollen? 
Heb je vragen over Mijn Vilans Protocollen? De belangrijkste informatie over de nieuwe omgeving 
verzamelen we op vilans.nl/protocollen. Voor specifieke vragen over het registreren en account 
aanmaken, kan je contact opnemen via protocollen@vilans.nl. 

https://www.vilans.nl/themas/protocollen
mailto:protocollen@vilans.nl

