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Dit document licht toe hoe de AZR website kan worden ingevuld en aangepast. 
Het systeem is Drupal 8. 
 

● gebruikersnaam: rivierenland 
● wachtwoord: neNwuZu1sqJVwTbN 

 
Login URL : http://rivierenland.nextsite.be/nl/user/login 
 
 

01 Backoffice  
Het menu van de backoffice verschijnt na login bovenaan het scherm. 

 
● Manage → opent de balk met Content 

02 Content types 
Er zijn verschillende types content in de website.  
 

● Article 
● Basic page 
● Brochure 
● Doctor 
● Home 
● Sevice 

 
Deze kunnen worden aangemaakt via de content knop. 
Als je klikt op de knop kom je terecht in het overzicht van alle reeds aanwezige content. 
Via “+Add content” of via de “hover over de Content knop” bovenaan kan je een type kiezen 
waarna je de nieuwe inhoud kan invoeren. 
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Om een pagina makkelijk te bekijken op de voorkant van de website klik je gewoon op de 
pagina naam in het overzicht. Momenteel is nog geen menu beschikbaar; 
 

 

02.01 Doctor 
Via dit type kan je dokters toevoegen. Deze kunnen later worden gelinkt aan een service en een 
ziekenhuis. 
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Opties voor doctor: 

● Title 
○ Naam van de dokter 

● Subtitle 
○ Korte samenvatting 

● Language  
○ Belangrijk : op dutch zetten ! We zorgen er voor dat dit de standaard taal 

wordt, maar is nu nog niet zo. 
● Image upload veld 

○ Klik op choose file om een foto op te laden 
○ Voeg alt title toe → interessant voor Google images 

● Text 
○ Algemene tekst over de dokter 

● Phone 
● E-mail 
● Address 
● Ensurance status 
● Rate 
● Notes 

○ Tekst onder de tabel 
● Uurschema’s voor verschillende ziekenhuizen 

○ Letter “y” zetten in het vakje waar de arts actief is aub dit zal zichtbaar worden 
als een acief vakje 

 
Voorbeeldpagina: deze dokters moet je bekijken op een service pagina. Zij hebben geen aparte 
detail pagina.  
Maak dus eerst dokters aan en link ze nadien aan een service- of basic page. 

 

02.02 Service 
Een service of aanbod is bedoeld voor een service welke het ziekenhuis biedt. 
 

● Title 
○ Naam van de service  

● Language  
○ Belangrijk : op dutch zetten ! We zorgen er voor dat dit de standaard taal 

wordt, maar is nu nog niet zo. 
● Hero → dit is de image die bovenaan de pagina kan geplaatst worden 

○ Klik op “Add hero” of “Edit” om de hero aan te passen 
○ Voeg een titel en een afbeelding toe 
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○ Als er geen afbeelding wordt toegevoegd zal een standaard afbeelding getoond 
worden 

● Subtitle 
○ Ondertitel 

● Tekst  
○ Inleidende tekst met wysiwyg functie 

● Extra files 
○ Extra bestanden buiten diegene dat automatische gelinkt worden ( zie brochures 

) 
● Doctor 

○ Linken van dokters aan de service, met autocomplete 
○ Maak eerst dokters aan aub het systeem zal deze dan herkennen in deze lijst 

● Section category, kies de categorie waartoe deze pagina mag behoren 
○ Ik ben bezoeker 
○ Ik kom op raadpleging 
○ Ik word opgenomen 

● Hospital category 
○ Bij welk ziekenhuis dit hoort 
○ “All” → voor een algemene pagina voor alle ziekenhuizen wordt nog toegevoegd 

 
Voorbeeldpagina: 
http://rivierenland.nextsite.be/nl/algemene-heelkunde-rumst-0 
 

02.03 Basic page 
Pagina’s die geen dokter of service, zijn bijna allemaal basic pages.  
We vinden hier vergelijkbare functionaliteiten terug zoals op die van de specialismen. 
De velden zijn dezelfde dan de service pagina zie 02.02 
 
Voorbeeldpagina: 
http://rivierenland.nextsite.be/nl/factuur-en-tarieven 

02.04 Brochure 
In development, komt er aan. 
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