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Handleiding coeliakieforum
www.coeliakieforum.nl

Startscherm

Ga op internet naar de website:  
www.coeliakieforum.nl. Hierboven is het  

startscherm van het forum weergegeven met een 
aantal toelichtingen. Alle aspecten komen in de 
navolgende handleiding aan de orde, waarbij dat 
deel van het scherm uitvergroot zal worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdmenu

Persoonlijke 
gegevens

Subforums
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Inloggen

Na de registratie kun je je inloggen op het  
forum. Dit gebeurt door in het menu bovenin 

het scherm op [log in] te klikken. Bij het volgende 
scherm vul je je gebruikersnaam en wachtwoord in. 
 
Zet het vinkje aan bij [blijf ingelogd] op je eigen  
computer thuis. Elke volgende keer dat je weer naar 
het forum gaat, word je automatisch aangemeld en 
hoef je je niet elke keer in te loggen. 
 
Zet dit vinkje niet aan als je achter een vreemde of 
openbare PC zit!

Registreren

Voordat gebruik gemaakt kan worden van het 
forum (plaatsen van berichten etc.), moet je je 

eerst registreren. 

Dit doe je door bovenin het startscherm te klikken 
op het knopje [registreer]. 

Vul alle gevraagde gegevens in, ook de gevraagde 
“vervormde” letters en vink onderaan het vakje  
[ik ga akkoord] aan als je het eens bent met de  
gebruiksvoorwaarden. Klik vervolgens op  
[registreren].
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Het forum

Het forum is verdeeld in allerlei suforums,  
gegroepeerd naar onderwerp. Deze subforums 

zijn geel gekleurd, zoals bijvoorbeeld “Produkten 
glutenvrij of niet (meer)”. De witte tekst er onder 
geeft een korte omschrijving van de inhoud van elk 
subforum.  

 

Op het forum is het zo, dat alles wat in geel is 
weergegeven, aangeklikt kan worden.  

Als er nieuwe berichten zijn geplaatst in topics van 
bepaalde subforums sinds je laatste bezoek aan het 
forum, dan wordt dat aangegeven met een  
lichtgekleurd ruitje vóór het subforum:

Mocht je “verdwaald” zijn op het forum, klik dan 
één keer op het woord [coeliakieforum] helemaal 
bovenaan in je scherm en je gaat weer terug naar 
het beginscherm



4
4

Lezen van berichten

Klik op het subforum van je keuze, in dit voor-
beeld [Produkten glutenvrij of niet (meer)]. Alle 

onderwerpen (ook wel topics, threads of draadjes 
genoemd) komen nu in beeld. 

Een sticky is een onderwerp dat “plakt” en daardoor 
altijd bovenaan zal blijven staan. Alle topics hebben 
een eigen titel, als er een nieuw bericht is geplaatst 
na je laatste bezoek, dan staat er achter de topic- 
 

 
 
titel een blauw balkje met de 
tekst [nieuw] zoals hiernaast 
weergegeven.

De kolom “gestart door” geeft 
de auteur van het eerst bericht van het topic weer, 
de kolom “reactie” hoeveel mensen daarna een 
reactie hebben geplaatst in het betreffende topic. 

 

topic-titel

 

auteur

 

aantal 
reacties

 

aanduiding  
onderwerp

 

nieuw 
topic starten

Aanduiding onderwerp

Elk onderwerp heeft een eigen gekleurd icoontje, 
wat een betekenis heeft. Deze betekenis is  

hieronder uitgelegd:
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Reageren op een topic

Na het lezen van berichten in een topic kan het 
zijn dat je zelf ook een mening wilt geven, je  

eigen ervaring wilt vertellen etc. Dit kun je doen 
door het plaatsen van een reactie en dat kan op 
twee manieren: 
- snel antwoord 
- gewoon antwoord
 

 
 
Snel-antwoord 
Onderaan de pagina van elk topic is een kader voor 
het snel antwoord. Klik in het lichtblauwe vlak en 
begin je antwoord te tikken. Als je klaar bent, klik je 
op [verzenden] en je reactie is geplaatst!

Wil je eerst kijken hoe je bericht er uit ziet, dan klik 
je eerst op [bekijken] en daarna op [verzenden].

 
tekst typen

Gewoon antwoord 
Een andere manier om te reageren op een bericht is 
door onderaan te klikken op de button [reageer].  
Hiermee ga je naar een invulscherm met de vol-
gende punten:

de onderwerpregel niets mee doe• 
type je eigen tekst in het grote lichtblauwe vlak• 
vrolijk de tekst op met smileys, klik hiervoor  • 
op de gewenst smiley en deze wordt  
 

 
automatisch ingevoegd
klik op verzenden als je klaar bent, je reactie • 
wordt geplaatst. 

 
tekst typen  

tekst opvrolijke met 
smileys

 
nog meer smileys
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Een nieuw topic starten

Je kunt ook zelf een vraag stellen door een nieuw 
topic te starten. Bedenk wel, voordat je dit doet, 

of die vraag niet al een keer door iemand anders 
ooit is gesteld. Dit kun je uitvinden door de ZOEK-
functie te gebruiken (zie verderop in deze han-
dleiding).

Om een nieuw topic te starten ga je eerst naar het 
subforum waar het in thuishoort, bijvoorbeeld je 
wilt iets weten of een bepaald produkt glutenvrij 
is of niet. Een dergelijke vraag hoort thuis in het sub-
forum “Produkten glutenvrij of niet (meer)”. 

 

 
 
Ga naar dit subforum en klik bovenin op de button 
[nieuw bericht]. 

Je komt nu in een ander scherm met daarin de vol-
gende punten:

vul de onderwerpregel in (kies een kort maar zo • 
duidelijk mogelijke omschrijving]
type je tekst (vraag, ervaring etc.)• 
voeg eventueel een smiley toe door op de smiley • 
te klikken (klik op [meer] voor nog meer keuze)
klik op verzenden en je bericht wordt geplaatst• 
je kunt ook eerst je bericht bekijken, je krijgt dan • 
een voorbeeld van je bericht te zien voordat je 
het definitief plaatst. 

 

type je 
tekst

 
omschrijving  
onderwerp

 
voeg smiley 

toe
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Je eigen bericht wijzigen

Het zou kunnen dat je je bericht hebt  
geplaatst en dat je later denkt “ik had het toch 

iets anders willen omschrijven”. Je kunt je eigen 
bericht wijzigen. 

Ga hiervoor naar je eigen bericht, en rechtsbovenin 
je eigen bericht, staat het knopje [verander]. Dit 
knopje staat ook alleen maar bij je eigen berichten, 
berichten van een ander kun je niet wijzigen. 

Door op [verander] te klikken, opent zich hetzelfde 
scherm als waar je een bericht in schrijft (zie rea-
geren op een topic), alleen je eigen tekst staat er al  
 

 
 
in en die kun je redigeren. Door weer op de  
[verzendknop] te klikken, kun je je gewijzigde  
bericht posten. 

Een bericht “quoten”

Bij het doorlezen van een topic kan het voor- 
komen dat je het bericht van één persoon wilt 

aanhalen om daar op te reageren. Dit heet  
“quoten”. 

Ga naar het betref-
fende bericht dat je 
wilt aanhalen en klik op 
het knopje [citeer] dat 
rechtsbovenin dit  
bericht staat. 

 
In het vakje [snelantwoord] onderaan de pagina 
verschijnen nu allerlei codes die beginnen met:

[quote author= “naam persoon link...... [/quote] 

Hier achteraan kun je je reactie typen en je bericht 
plaatsen door op de [verzend] knop te drukken. De 
quote wordt in je bericht in een wit vak geplaatst en 
je eigen tekst komt er onder te staan. 
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Profiel 

Als gebruiker heb je een eigen “profiel”. Hierin 
kun je aangeven wie je bent, wat je hobby’s 

zijn etc. Ook kun je hier een zogenaamde “avatar” 
plaatsen: dit is de foto die onder je naam staat op 
het forum. 
 

 
Om je profiel aan te passen, klik je boven in het 
scherm op [profiel], je moet wel ingelogd zijn. In het 
scherm dat nu verschijnt staat een samenvatting van 
jouw persoonlijke gegevens. Om deze aan te kunnen 
passen, klik je in het linkermenu op het betreffende 
onderwerp. 
 
Onder de optie [Forumprofiel informatie] kun je 
je avatar uploaden, een onderschrift opnemen, je 
geboortedatum opnemen e.d. om je berichten wat 
persoonlijker te maken.  
 
De avatar (plaatje bij je naam) mag niet groter zijn 
dan 80 bij 80 pixels. Deze kun je uploaden naar het 
forum. 
 
De rest van de opties zijn de instellingen van het 
forum, bijvoorbeeld of je een email wilt krijgen als je 
een persoonlijk bericht ontvangt etc. Ook dit kun je 
inrichten naar eigen wens.
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Persoonlijke berichten

Alle berichten op het forum zijn voor iedereen te 
zien en te lezen. In sommige gevallen wil je dat 

niet, en dan kun je gebruik maken van de [persoon-
lijke berichten], op veel forums ook wel PB of PM 
genoemd (PB = persoonlijk bericht / PM = personal 
message]. Een persoonlijk bericht is vergelijkbaar 
met een email die je naar iemand stuurt.  
 
Om een persoonlijk bericht te versturen, klik je  
helemaal bovenin het scherm, naast je inlognaam 
op de gele tekst met [... persoonlijke berichten] - in 
dit voorbeeld zijn er 6 persoonlijke berichten. 
 
 

Je komt dan in je persoonlijke inbox. Als je al  
berichten hebt ontvangen, is in deze lijst te zien van 
wie je een bericht hebt ontvangen, wanneer en met 
welk onderwerp.  

 
Om een nieuw bericht 
te schrijven, klik je op de 
optie [Nieuw bericht].  
 
Het schrijven van 
het bericht is verder 
vergeljikbaar met het 
schrijven van een ber-
icht op het forum.  
 
Mocht je een  
gebruikersnaam van  
iemand niet meer 
weten, dan kun je die in 
de lijst opzoeken in de 
optie [zoek leden]. 
 
 
 

 

 
 
Om te reageren op een ontvangen bericht, klik je op 
de onderwerpregel van het ontvangen bericht en je 
kunt reageren, net zoals op een gewoon bericht in 
het forum.
 
Vergeet ook niet hier op [verzenden] te drukken! 
 
Let er trouwens wel op dat je niet oneindig veel ber-
ichten kunt ontvangen (maximaal 10 stuks). Dit kun 
je in de gaten houden door de capaciteit in de gaten 
te houden. Loopt je inbox vol, dan heb je het risico 
dat mensen jou geen PB meer kunnen sturen. Dus 
af en toe je mailbox een beetje opruimen. Dit kun je 
doen door vinkjes te plaatsen achter de berichten 
die je wilt weggooien en dan onderaan op  
[verwijder selectie] te drukken. 
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Zoek functie

Het forum bestaat al enige jaren, dus het kan 
goed zijn dat bepaalde vragen of onderwerpen 

al een keer aan de orde zijn geweest. Daarom wordt 
het heel erg gewaardeerd als je eerst de zoekfunc-
tie gebruikt, zodat er geen dubbele vragen gesteld 
worden.  
 

 
 
Om bij de zoekfunctie te komen, klik je in het menu 
helemaal bovenin op [zoeken).

In het venster dat zich nu opent, kun je je zoek- 
parameters invullen:

 
 

zoek term

Als je wat nauwkeuriger wilt zoeken in een bepaald 
subforum, klik je het vinkje uit bij “vink alles aan” 
en klik je één keer op de gele tekst “Kies een ........” 
waardoor alle subfora te zien zijn.  

Vink het subforum aan waar je in wilt zoeken.
Klik daarna op de knop [zoek]
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De zoekresultaten worden nu weergegeven. De door 
jou ingegeven zoekterm worden geel gemarkeerd.

Help functie

Naast deze handleiding is er altijd nog de help-
functie van het forum. Deze kun je vinden 

bovenin je scherm. 

Help functie

Naast deze handleiding is er altijd nog de help-
functie van het forum. Deze kun je vinden 

bovenin je scherm. 


