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1. Inleiding 

Vilans ontwikkelt, onderhoudt en beheert protocollen. De databank van Vilans 

bevat zo’n 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige 

handelingen. Voor elke handeling bestaat een:  

• lange werkinstructie voor het aanleren van de handeling, met 

verwijzingen naar informatie en materialen die noodzakelijk zijn voor  

het uitvoeren van de handeling, en verwijzingen naar relevante 

onderdelen van hygiëne- en cytostaticarichtlijnen; 

• korte werkinstructie als checklist voor de ervaren zorgmedewerker; 

• observatielijst voor (intercollegiale) toetsing of toetsing tijdens het 

vaardigheidsonderwijs. 

 

Vilans houdt de protocollen actueel op basis van nieuwe richtlijnen, wet- en 

regelgeving, onderzoeksresultaten en reacties van gebruikers. U kiest zelf  

welke protocollen u afneemt. U ontvangt automatisch de nieuwste versie en 

achtergrondinformatie. 

 

Vilans KICK-portaal 

Relevantie, juistheid en actualiteit; dat bepaalt de kwaliteit van informatie. 

Gebruikers kunnen de Vilans KICK-protocollen raadplegen via het Vilans KICK-

portaal. Door de logische en eenvoudige navigatiestructuur binnen het Vilans 

KICK-portaal is specifieke informatie vanuit geprotocolleerde werkinstructies  

of relevante achtergrondinformatie snel te vinden. 
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2. Vilans KICK-portaal 

Ga naar de startpagina van het Vilans KICK-portaal: 

 Via  https://www.vilanskickprotocollen.nl en log in met uw gegevens 

die u heeft ontvangen van Vilans. 

 Via uw intranet door op de betreffende link te klikken naar het KICK-

portaal 

 

 
 

Wanneer een gebruiker het Vilans KICK-portaal opent, wordt het eigen 

klantportaal geopend. Dit portaal geeft toegang tot verschillende hoofdstukken 

waarin de Vilans KICK-protocollen zijn geordend.  

2.1 Zoeken en filteren 
Als gebruiker kunt u via Zoeken direct één of meerdere trefwoorden intypen. Via 

deze snelfunctie wordt standaard de gehele inhoud van het Vilans KICK-portaal 

doorzocht. 

Zoekresultaten kunt u vervolgens doorfilteren op bijvoorbeeld onderwerp 

(bijvoorbeeld ‘Injecteren’ of ‘Lichamelijke verzorging’) of soort document 

(bijvoorbeeld ‘Geprotocolleerde werkinstructie – kort’ of ‘Geprotocolleerde 

werkinstructie – lang’). 

2.2 Raadplegen en filteren 
Door op Raadplegen te klikken komt u in de (sub-)hoofdstukstructuur van het 

bestand en kunt u via de diverse onderwerpen en/of via het intypen van één of 

meerdere trefwoorden een zoekopdracht uitvoeren. 

https://www.vilanskickprotocollen.nl/


 

 

5 Vilans KICK-portaal     © Vilans    www.vilans.nl  

 
 

De resultaten kunt u vervolgens weer via Resultaten filteren doorfilteren op 

bijvoorbeeld onderwerp (bijvoorbeeld ‘Injecteren’ of ‘Lichamelijke verzorging’) 

of soort document (bijvoorbeeld ‘Geprotocolleerde werkinstructie – kort’ of 

‘Geprotocolleerde werkinstructie – lang’). 

 

 

2.3 Nieuws 
In het paneel Nieuws verschijnen nieuwe en/of gewijzigde documenten. Vilans 

kan bij het publiceren van een document aangeven of het document als nieuw 

getoond moet worden in dit paneel. Daarnaast kunnen er berichten geplaatst 

worden, bijvoorbeeld over kwaliteit of het portaal. 

2.4 Wachtwoord 
Wanneer u voor het eerst inlogt in het KICK-portaal kunt u de optie Wachtwoord 

onthouden aanvinken. Dat hoeft u de volgende keer niet meer uw wachtwoord in 

te vullen.  

 

Wachtwoord kwijt? Neem contact op met de beheerder van het bestand in uw 

organisatie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


