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E-mailnotificaties naar wens in stellen

Nu het steeds drukker wordt op het Myocafé, ontvang je ook steeds vaker een e-mail 
met de melding dat er een nieuw bericht of reactie geplaatst is. Je kunt naar wens 
instellen of je deze notificaties ontvangt of (tijdelijk) niet.

Vooraf is het goed om te weten dat je alleen notificaties ontvangt van kanalen die je volgt. Iedereen 
volgt standaard 4 kanalen: Spierziekten Nederland, Helpdesk Hulpmiddelen, je diagnose én je regio. 
Een overzicht van de kanalen die je volgt zie je ook als je naar je Communityprofiel gaat, onder kanalen.

Het instellen van de notificaties gaat als volgt: Het instellen van de notificaties gaat als volgt: 
•    Je begint op de startpagina (wat een verzameling  

berichten is, maar geen kanaal);
•     Ga via het menu linksboven ('Myocafé menu') naar het 

kanaal waarvoor je geen berichten meer wilt ontvangen;
•    Klik op dit kanaal: alle berichten in dat kanaal verschijnen 

op je scherm. Naast de kanaalnaam staat ‘volgend’;
•    Klik rechtsboven op de 3 puntjes;
•     Als je het kanaal volgt, kun je hier de notificaties  

uitschakelen: klik op ‘e-mailnotificaties uitschakelen’ 
(rood omcirkeld op bijgevoegde afbeelding).

Als je de notificaties weer wilt aanzetten, volg je dezelfde route en kies je voor ‘e-mailnotificaties 
inschakelen’. 

Een bericht volgen:Een bericht volgen:
Je kunt zelf aangeven of je een bericht wilt volgen, ook 
als jezelf niet op dat bericht gereageerd hebt.  Je kunt per 
bericht aangeven of je een bericht wilt volgen door het 
belletje aan te zetten. Je krijgt dan een e-mailnotificatie van 
elke reactie die op dat bericht wordt gegeven, ook als je 
zelf geen reactie op het bericht hebt geplaatst. Je volgt een 
bericht automatisch als je de maker van het bericht bent of 
als je erop hebt gereageerd.

Berichten zoeken:Berichten zoeken:
Als lid van Spierziekten Nederland kun je in alle ‘kanalen’ kijken, ook in andere dan die van je eigen 
diagnose of regio. In die andere kanalen kan ook voor jou interessante informatie staan. Je kunt het 
Myocafé heel makkelijk doorzoeken met de zoekfunctie, aangegeven door het vergrootglas. 
Je typt vervolgens zelf een zoekwoord of je kiest een onderwerp uit de categorieën ‘diagnose en 
behandeling’, ‘gevolgen’ of ‘leven met een spierziekte’. Als je in de zoekresultaten een bericht tegen-
komt dat je wilt volgen, zet je het belletje aan bij het bericht.


