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Toegang tot de Medische bibliotheek en Canvas 
 
 

 

Inleiding  

Voor aios en opleiders is het noodzakelijk om toegang te hebben tot de medische bibliotheek en Canvas. 

Het secretariaat vraagt hiervoor een gastvrijheidsverklaring voor u aan. Vervolgens ontvangt u per brief 

een emailadres en paswoord waarmee u gebruik kunt maken van:  

 de digitale leeromgeving Canvas  

 het  PC-NETWERK-account voor de digitale medische bibliotheek  

 

Inloggen in Canvas 

Canvas is de digitale leeromgeving van de AVG-opleiding. U kunt inloggen op Canvas via de link rechts 

op de website van de opleiding (www.erasmusmc.nl/avgopleiding) of via https://canvas.eur.nl en u kiest 

voor “Erasmus MC”. U kunt inloggen met uw microsectienummer en uw wachtwoord. In de map Modules 

vindt u van alle onderwijsprogramma's het lesmateriaal en de voorbereidingsopdrachten. Deze zijn het 

hele jaar door beschikbaar maar jaarlijks 2 weken voor de datum van het onderwijs wordt het materiaal 

door de moduledocent zo nodig geactualiseerd. 

Gebruikerstips 

 Aangezien Internet Explorer niet goed werkt heeft het de voorkeur om gebruik te maken van een 

andere browser, bijvoorbeeld Mozilla Firefox of Google Chrome. 

 Een Nederlandstalige handleiding is beschikbaar onder https://nl.guides.instructure.com/ 

 

 

Wachtwoord kwijt?  

Indien u niet kunt inloggen, of uw code vergeten bent, dient uw account gereset te worden!  

Dat kan d.m.v. een mailtje te sturen naar wachtwoordhuisarts@erasmusmc.nl 

met vermelding van uw microsectienummer, telefoonnummer en een datum met tijd waarop u bereikbaar 

bent zodat u gebeld kan worden om uw wachtwoord te resetten. Dit kan uiteraard alleen op werkdagen en 

niet in de vakantieperiode. 

 

Inloggen in de medische bibliotheek 

Aios en opleiders kunnen in de Medische Bibliotheek literatuur lenen met hun microsectienummer en een 

geldig legitimatiebewijs. 

Dat microsectienummer heeft u, samen met een wachtwoord, ook nodig om in te kunnen loggen in de 

digitale medische bibliotheek. U gebruikt hier uw PC-NETWERK-account uit de brief van het Erasmus MC, 

getiteld 'Account t.b.v. het gebruik van het PC-Netwerk', dat u ook kunt gebruiken voor email. 

Door in te loggen zijn een groot aantal (inter)nationale tijdschriften (zoals H&W, NTVG en NEJM) fulltext in 

te zien. Dit geldt ook voor Pubmed, Cochrane reviews en Clinical Evidence. 
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U kunt inloggen in de medische bibliotheek via de link rechts op de website van de opleiding 

(www.erasmusmc.nl/avgopleiding)   

Het PCNETWERK-account heeft als inlognaam: uw microsectienummer.  

Wachtwoord kwijt? 

U kunt uw PC-Netwerk-wachtwoord laten wijzigen of een nieuw wachtwoord opvragen door met uw 

microsectienummer en legitimatiebewijs (mag ook rijbewijs zijn) persoonlijk langs te gaan bij de ICT 

Helpdesk. Ze zijn op weekdagen geopend van 7.30u -17.10u tel 010-7044444 

icthelpdesk@erasmusmc.nl. 

 

Gebruik computers  

Aios die, voor bijvoorbeeld Canvas, gebruik willen maken van een computer, kunnen gebruik maken van 

een aantal computers in het Centrum voor Bibliografische Informatie (CBI) binnen de Medische 

Bibliotheek. Daarvoor is geen account nodig.     

 

Vragen of problemen 

Heeft u problemen met inloggen of vragen over het gebruik van Canvas of de Medische Bibliotheek, dan 

kunt u contact opnemen met het secretariaat van de AVG-opleiding. Tel: 010-7043341  
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