
Welkom!

Klik hier om te beginnen

Welkom bij deze demo van het MijnNTR Portal, waarbij u stap voor stap door het portal loopt. NTR deelnemers ontvangen
een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij kunnen inloggen. Om een goed beeld te krijgen van hoe het portal werkt
druk op de pijl.



Startscherm

Dit is het startscherm. Deze is ingedeeld in vier blokken: ‘Mijn deelname’, ‘Mijn rapportages’ ‘Mijn bijdrage’ en de ‘Portal poll’.
Klik nu op de Portal Poll voor een korte uitleg.



De portal Poll

Onderzoek doen bestaat uit het constant stellen van nieuwe vragen. Zo ontstaan er bij ons ook regelmatig nieuwe vragen, naar
aanleiding van bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksresultaten of maatschappelijke ontwikkelingen. Deze vragen stellen we aan u
via de rubriek 'Portal Poll' op de home-pagina van het Portal. Eens in de zoveel tijd veranderen wij deze vraag. Als u heeft
bijgedragen aan de Portal Poll kunt u de uitslagen vinden onder ‘Mijn Bijdrage’ en dan onder ‘Portal Poll’



Startscherm

Na het invullen van de Portal Poll krijgt u in het startscherm in percentages te zien hoe vaak de antwoorden tot nu toe zijn
gegeven. Klik nu boven in de balk op ‘Mijn Deelname’ voor het overzicht van de vragenlijsten die u als deelnemer heeft
ingevuld of die nog open staan.



Mijn Deelname

Mijn deelname geeft een overzicht van vragenlijsten die door een deelnemer zijn ingevuld. Indien van toepassing staan er ook
openstaande uitnodigingen voor nieuwe vragenlijsten. U kunt de informatie over de vragenlijsten inzien door erop te klikken.
Klik op Vragenlijst 6.



Mijn Deelname – Vragenlijst 6

Hier ziet u een beschrijving van Vragenlijst 6. Er wordt informatie gegeven over de lijst en het aantal deelnemers. Ook staan er
links naar proefschriften die gebaseerd zijn op deze vragenlijst. Ten slotte kunt u ook de vragenlijst openen om zo te zien welke
vragen u heeft ingevuld. Klik op terug om weer terug te gaan naar Mijn deelname.



Mijn Deelname

Er stond ook een openstaande uitnodiging in het overzicht. Via het portal kan worden door gelinkt naar de in te vullen
vragenlijst. Klikt u op de ‘Openstaande uitnodiging voor Vragenlijst 10’.



Mijn Deelname – Uitnodiging voor vragenlijst 10

Dit is een openstaande uitnodiging voor vragenlijst 10. U kunt deze vragenlijst openen en invullen door op ’klik hier’ te
drukken. De vragenlijst wordt dan in een nieuw venster geopend. Klik op de ‘Terug’ om terug te keren naar het overzicht van
vragenlijsten.



Mijn Deelname

U bent weer terug bij Mijn deelname. Klik nu op ‘Mijn rapportages’ om naar het volledige overzicht van persoonlijke
rapportages te gaan.



Mijn Rapportages

Mijn rapportages geeft een overzicht van de persoonlijke rapportages van een deelnemer. In deze rapportages worden eigen
scores vergeleken met gemiddelde scores van andere NTR deelnemers. Het aantal rapportages dat u hier ziet is afhankelijk van
uw deelname. Klik op ‘Spanningsbehoefte’ voor een voorbeeld.



Mijn Rapportages - Spanningsbehoefte

Hier ziet u een korte beschrijving van de inhoud van de rapportage. Deze rapportage gaat over spanningsbehoefte. Hier wordt
de mogelijkheid gegeven om terug te keren en de rapportage niet in te zien. Om de rapportage wel te openen, klik op ‘Klik hier
om deze rapportage te openen’.



Mijn Rapportages - Spanningsbehoefte

De rapportage opent in een nieuw scherm en kan worden geprint of opgeslagen als PDF. Deze rapportage legt uit wat
spanningsbehoefte is en geeft de persoonlijke score van de deelnemer en de gemiddelde score van NTR deelnemers in
dezelfde leeftijd en sekse groep. Dit wordt getoond voor alle jaren dat de deelnemer meedeed. Klik nu op het kruisje om de
PDF te sluiten.



Mijn Rapportages

U bent weer terug bij de beschrijving van de rapportage. Klik nu op ‘Mijn Onderzoeksbijdrage’ in de blauwe balk om naar het
overzicht te gaan van de onderzoeken waar u aan heeft bijgedragen.



Mijn Onderzoeksbijdrage

Mijn bijdrage geeft een overzicht van onderzoeken waaraan een deelnemer heeft bijgedragen. Daarnaast wordt per onderzoek
aanvullende informatie gegeven, bijvoorbeeld welke publicaties zijn gebaseerd op de medewerking van de deelnemer. U kunt
het onderzoek naar migraine openen door erop te klikken.



Mijn Onderzoeksbijdrage - Migraine

Hier ziet u een overzicht van het onderzoek naar migraine met een korte beschrijving van het onderzoek. Linksonder staan
meerdere publicaties aangegeven die gebaseerd zijn op dit onderzoek en rechts aanvullende documenten, zoals interviews in
tijdschriften of krantenartikelen. U kunt de bovenste publicatie openen door erop te klikken.



Mijn Onderzoeksbijdrage - Migraine

U vind hier een link naar een korte Nederlandse samenvatting met de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Klik op
‘Klik hier’ om de PDF te openen met de samenvatting en een link naar de originele publicatie.



Mijn Onderzoeksbijdrage - Migraine

De publicatie wordt getoond in een nieuw scherm en kan vervolgens worden afgedrukt of opgeslagen als PDF. Klik op het
kruisje om de PDF te sluiten.



Mijn Onderzoeksbijdrage

U bent weer terug bij de overzichtspagina van het onderzoek naar migraine. Klik nu op ‘Mijn gegevens’.



Mijn gegevens

Onder Mijn gegevens kunnen deelnemers hun inloggegevens aanpassen en wijzigingen in adres en e-mail doorgeven aan het
NTR. NB. Adresgegevens worden niet in het portal opgeslagen. Klik nu op ‘Verdere informatie’.



Verdere informatie

Onder Verdere informatie staan de antwoorden op veel gestelde vragen en informatie over het NTR, BBMRI (die de
ontwikkeling van het NTR Portal mogelijk maakte), en een disclaimer. Klik nu op ‘Uitloggen’ om het portal te verlaten.



Bedankt voor uw tijd!

Einde 
We hopen dat u een goede indruk hebt gekregen van het MijnNTR Portal. 

Voor eventuele vragen of  opmerkingen kunt u mailen naar mijnntr.fgb@vu.nl. 

mailto:mijnntr.fpp@vu.nl
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