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Registratie en login hulp



Volgens nationale en internationale wetgeving zijn alle professionals in de zorgsector verplicht om 

regelmatig trainingen/cursussen te volgen. 

De E-academy van Funke Medical biedt de mogelijkheid om een online training te volgen en

bijbehorende certificaten te behalen. 

• De Funke Medical academy kan worden gebruikt om personeel gratis te trainen. 

• Alle onderdelen van de training zijn gebasseerd op de meest actuele

wetenschappelijke bevindingen en worden constant bijgewerkt.  

• Al onze cursussen zijn ontwikkeld door professionals met een wetenschappelijke

achtergrond. 

• De Funke Medical E-Academy is en blijft gratis voor gebruik.

De Funke Medical Academy

2 van 9



Op de volgende pagina’s vindt u een gedetailleerde omschrijving over hoe u kunt inloggen, 

maar ook uitleg over hoe u een nieuw account aanmaakt. 

academy.funke-medical.de
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Bestaande klant
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–
Je bent reeds klant

van Funke Medical.

Geen klant
–

Je hebt interesse in de Funke Medical 

Academy, maar bent nog geen klant van 

Funke Medical AG.

1. U hoeft geen nieuw account aan te maken of 

uzelf te registreren.

2. Neem dan contact op met uw contactpersoon bij 

Funke Medical AG. Zij zullen u alle nodige 

inloggegevens bezorgen.

3. U heeft de inloggegevens al 

ontvangen. Log dan direct in 

op de startpagina.

1. U moet een nieuw account aanmaken.

2. Hiervoor heeft u registratiegegevens nodig.

3. Neem dan contact op met een van onze 

aangelsoten dealers. Hij zal u alle benodigde 

gegevens bezorgen. 

4. U heeft de registratiegegevens al ontvangen. 

Lees dan verder.
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Maak een nieuw account aan
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Ga akkoord met de voorwaarden
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Registratie
Voer hier de registratiesleutel in 
die u van uw dealer heeft gekregen.
De registratiesleutel is niet de invoersleutel!

Vul alle gemarkeerde velden in (verplichte velden).!
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Inleiding lezen

Lees na het succesvol inloggen onze inleiding door.

NL – Introductie
Academy
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We wensen je 
veel succes!
met het doorlopen

van onze E-academy!

academy.funke-medical.de
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