
 

NVA-FORUM QUICK START 

Welkom bij het NVA Forum. In dit document lees je eerst wat de huisregels zijn om deel te mogen 

nemen aan dit forum en vervolgens vind je een korte beschrijving over de werking van het Forum. 

Een zogenoemde ‘Quick Start’. 

Het NVA-forum is elke dag 24 uur bereikbaar voor leden die vragen hebben, informatie zoeken of 

gewoon met elkaar tips en ervaringen willen delen. Of je zelf autisme hebt, ouder van bent, partner 

van bent of wellicht een broer of zus. Het Forum geeft her- en erkenning, biedt een luisterend oor en 

er is altijd wel iemand die op je reageert. Het Forum is uitsluitend voor leden van de NVA, waarmee 

we ook een stuk veiligheid willen waarborgen. 

HUISREGELS 

Aan alle leden van het forum vragen we om zich aan de volgende, minimale, huisregels te houden: 

 Gebruik geen ongepaste, onfatsoenlijke taal 

 Blijf beleefd naar elkaar en respecteer ieders mening 

 Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden 

 Ervaringen delen inzake medicijngebruik kan, echter alleen een arts kan deze voorschrijven 

 Maak geen reclame voor je eigen bedrijf of voor het bedrijf van iemand anders 

Naast deze basisregels hebben we ook uitgebreide regels en algemene voorwaarden met betrekking 

tot deelname aan het Forum. Graag willen we je vragen deze ook te lezen door te klikken op ‘Lees dit 

even’ 

 

QUICK START 

Inloggen 

Om op het Forum te komen, log je eenmalig in met je lidmaatschapsnummer en postcode en 

registreer je je.  

Hierna maak je een profiel aan en kies je een gebruikersnaam en wachtwoord. Je gebruikersnaam 

kan je eigen naam zijn, maar mag ook een alias zijn zodat je anoniem blijft. 

 

Navigatie 

Links van het Forum scherm zie je de navigatiebalk. In deze Quick Start lopen we langs alle knoppen 

en leggen we kort uit wat de functie van de knoppen is. 

Home: Onder deze knop vind je de startpagina van het forum waar je een overzicht hebt van 

bijvoorbeeld het laatste nieuws van de NVA, de laatste evenementen, reacties binnen verschillende 

fora en recente activiteit binnen groepen waar je een abonnement op hebt 

Forum: Onder deze knop vind je de verschillende fora terug die op thema zijn ingedeeld. Klik het 

forum aan waar je een reactie wilt plaatsen. Binnen dat forum staan verschillende onderwerpen 

(aangemaakt door de forum bezoekers) waar je op kan reageren. Of als er niet het onderwerp tussen 

staat waar je het over wilt hebben dan kan je zelf een nieuw onderwerp aan maken. 



Abonnementen: Onder deze knop vind je de fora terug waar je een abonnement op hebt genomen. 

Op die manier hoef je niet te zoeken maar kan je hier direct jouw favorieten terug vinden. Het 

abonneren op een forum doe je door naar het betreffende forum te gaan en daar rechtsboven op de 

knop ‘Abonneren’ te klikken. 

Groepen: Onder deze knop vind je de verschillende regio’s waar de NVA vertegenwoordigt is. Het 

kan namelijk zijn dat je specifieke informatie zoekt binnen een regio. Dan kan je een bericht binnen 

die regio plaatsen. Onder de sub knop ‘Alle groepen’ (midden boven in het scherm) kan je zien welke 

regio’s er allemaal zijn. Om een bericht te kunnen plaatsen binnen die groep moet je eerst lid 

worden. Dit doe je door op de regio te klikken en op de knop ‘Vraag lidmaatschap aan’ te klikken. 

Zodra je lid bent van een groep zie je die terug onder de sub knop ‘Mijn groepen’ (midden boven in 

het scherm). Helemaal rechts in het scherm vind je een drop down menu waarin je kan filteren op 

welke berichten je allemaal wilt zien. 

Vrienden: Onder deze knop kun je vrienden zoeken. Type zijn/haar naam (of nickname) in de 

zoekbalk, het forum komt met suggesties en klik op de persoon met wie je vrienden wilt worden. Een 

nieuwe scherm zal openen en daar klik je op ‘Voeg vriend toe’.  Vrienden kunnen elkaar privé 

berichten sturen. Dit kan door hier bij Mijn vrienden de vriend te selecteren die je een bericht wilt 

sturen en dan te klikken op ‘privé bericht’ 

Postvak in: Onder deze knop vind je de berichten terug die mensen aan jou gestuurd hebben en kan 

je zelf berichten aanmaken en sturen naar je vrienden. Dit doe je door op de knop ‘Opstellen’ 

(midden boven  in het scherm) te klikken. Je kunt een bericht naar meerdere personen sturen 

Meldingen: Onder deze knop staan de meldingen als bijvoorbeeld één van je vrienden iets heeft 

gepost of als je een bericht hebt ontvangen. Zodra er nieuwe meldingen zijn zie je een (rood) belletje. 

Daar krijg je ook een seintje als er een nieuw bericht in een van jouw favoriete groepen is geplaatst. 

Evenementen: Onder deze knop vind je alle evenement terug die ook gepost staan op onze website. 

Helaas kunnen we hier niet filteren. Als je naar www.autisme.nl/agenda gaat, kun je in het linker 

menu wel filteren op regio of op datum.  

Profiel: Onder deze knop vind je jouw profiel waar je eventueel je profiel foto kunt 

toevoegen/wijzigen. En door op de knop ‘Bewerken’ te klikken kan je jouw basisgegevens aanpassen. 

Instellingen: Onder deze knop is het o.a. mogelijk om je wachtwoord te wijzigen. Hier vind je ook 

onder de sub tab ‘E-mail’ (midden boven in het scherm) de instellingen voor meldingen. Alles staat 

standaard op ja dus wanneer je niet overal een melding van per mail wilt ontvangen ga dan hier heen 

en pas het aan. Verder kan je onder instelling de zichtbaarheid van je profiel verder instellen. 

Uitloggen: Met deze knop kan je uitloggen. Maar het is ook mogelijk om uit te loggen door helemaal 

rechts bovenin het scherm te klikken op je naam (@naam). Dan verschijnt er ook een schermpje met 

‘uitloggen’. 

Mocht je verder nog vragen hebben die niet door dit document of de help-functie beantwoord 

worden, of je heb opmerkingen/suggesties ter verbetering van het Forum stuur dan een mail naar 

NVAforum@autisme.nl  

http://www.autisme.nl/agenda
mailto:NVAforum@autisme.nl

