
Om te beginnen
Om toegang te krijgen tot UpToDate Anywhere dient u zich een keer binnen het 
GHZ of HMC te registreren. Zodra u geregistreerd bent, kunt u de mobiele apps 
op uw smartphone en/of tablet gebruiken.
u Start UpToDate op van binnen in het ziekenhuis: ga via je browser naar  
www.uptodate.com/online.

vAls u al een account heeft, logt u dan gewoon in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 
w  Om een nieuw account aan te maken, registreert u zich door te klikken op log in/ 
register  rechts bovenin de UpToDate Startpagina.

Belangrijk: de gebruikersnaam en het wachtwoord zult u steeds nodig hebben 
als u zich van buiten GHZ  of HMC via een computer bij UpToDate inlogt. Bij 
vragen contacteer: 
GHZ: medische.bibliotheek@ghz.nl  of doorkiesnummer 5413
HMC: medischebibliotheek@haaglandenmc.nl of doorkiesnummer 2518

UpToDate® Anywhere in het 
GHZ en HMC

http://www.uptodate.com/contents/search
http://znet/MCL/MCL-Academie/Kennis-en-Informatiecentrum
http://znet/kic


Registreer voor de Mobile App
Let op:  u dient zich binnen het GHZ of HMC netwerk te registreren om toegang te krijgen tot de mobile 
apps. Vul alle vakjes van het registratieformulier in en klik “Submit Registration.”       
Dit is een eenmalige registratie. Meteen naar de registratie ontvangt u een email met instructie voor het 
downloaden van de mobile app. Om zeker te zijn dat u correct geregistreerd bent, kijkt u aub of naast het 
woord Welcome uw naam verschijnt.   

UPTODATE® ANYWHERE MOBILE APPS!
U kunt nu de mobile apps op twee mobiele toestellen tegelijk gebruiken.

Ga naar de App Store met uw smartphone en download de gratis UpToDate Mobile App. Zodra deze is gedownload, logt 
u zich in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw registratieproces.
REMOTE-ACCESS tot UpToDate
Bovendien hebt u nu makkelijk toegang tot UpToDate door in te loggen via elke willekeurige computer die aan het 
internet verbonden is. Gaat u gewoon naar www.uptodate.com en klikt u op de “Log In” button rechts bovenin de 
startpagina.

Alle 90 dagen Re-Verificatie vereist
U dient uw affiliatie met het GHZ of HMC elke 90 dagen te verifiëren, door in te loggen bij UpToDate vanop het 
GHZ of HMC netwerk. 
Belangrijk: binnen de mobile apps & per email krijgt u een herinnering toegestuurd dat u zich weer dient in te 
loggen bij UpToDate om uw account actief te houden. Deze herinnering krijgt u op dag 80 en dag 90 automatisch.

Voor meer informatie over het downloaden van de mobile app:
http://www.uptodate.com/home/uptodate-mobile-access

Contact Customer Service at +1-781-392-2000 or email customerservice@uptodate.com

© Wolters Kluwer 04/15. All Rights Reserved. SKU #000416




