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1 Eerste keer inloggen 
Zodra uw e-mailadres is geregistreerd, ontvangt u een mail met als afzender NKD CQ-index. 
Door op de link1 in deze mail te klikken, komt u op het onderstaande scherm.  
Hier vult u een zelfgekozen wachtwoord in.  

Om dit te bevestigen, voert u het wachtwoord nogmaals in. Vervolgens klikt u op ‘Opslaan’. 
 
Nu komt u op de homepage van het beheerdeel van de NKD CQ-Index: 

 
 

  

                                                
1 Deze link is 7 dagen geldig. 
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2 Inloggen 
Met uw wachtwoord logt u in 3 stappen in: 
 

1. Ga naar https://cqindex.nkd.nl. U komt op het onderstaande scherm: 

 
2. Klik op ‘U kunt hier inloggen’. U komt op het onderstaande scherm:  

3. Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op ‘inloggen’. U komt op de homepage 
van het beheerdeel van de NKD CQ-Index: 

 

  

https://cqindex.nkd.nl/
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3 Uitnodiging versturen 
Klik op ‘Beheer vragenlijsten’. U komt in het onderstaande scherm: 

 
Hier kunt u in 5 stappen een uitnodiging versturen naar de ouders/verzorgers van uw 
cliënten:  
 

3.1 Een uitnodiging versturen 
1. Klik op ‘Uitnodiging versturen’. U komt in het onderstaande scherm: 

 
2. Vul het e-mailadres van de ouder/verzorger van uw cliënt in.  
3. In verband met de privacy is de vragenlijst anoniem. Het systeem genereert 

automatisch een respondent-nummer. U kunt er ook voor kiezen om zelf een 
respondent-nummer in te vullen. 
NB Als u zelf een respondent-nummer invult, mag dit in verband met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AGV) onder geen enkel beding herleidbare 
persoonlijke gegevens bevatten. Dus geen bsn-nummer, geboortedatum, postcode, 
etc. 

4. Klik aan welke vragenlijst u wilt laten invullen: 
a. Na een diagnostisch onderzoek: Onderzoek 
b. Na een behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie: Behandeling 

5. Klik op ‘Versturen’. 
De ouder/verzorger ontvangt per mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. 
 

3.2 Meerdere uitnodigingen versturen 
Het is ook mogelijk om meerdere uitnodigingen tegelijk te versturen.  

1. Klik op ‘Meerdere uitnodigingen versturen. 
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2. U komt in het onderstaande scherm: 

 
3. Knip en plak een rij e-mailadressen, bijvoorbeeld uit een Excel-sheet, onder ‘E-

mailadressen. Als u zelf referentienummers wil toevoegen, kunt u deze daarnaast 
knippen en plakken. Als u geen referentienummers invult, worden deze door het 
systeem zelf gegenereerd. 
NB Als u zelf een respondent-nummer invult, mag dit in verband met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AGV) onder geen enkel beding herleidbare 
persoonlijke gegevens bevatten. Dus geen bsn-nummer, geboortedatum, postcode, 
etc. 

 
4. Klik aan welke vragenlijst u wilt laten invullen: 

a. Na een diagnostisch onderzoek: Onderzoek 
b. Na een behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie: Behandeling 

5. Klik op ‘Versturen’. 
De ouders/verzorgers ontvangen per mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. 
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4 Overzicht vragenlijsten 
Zodra de vragenlijsten zijn verstuurd, worden deze onder referentienummer zichtbaar op het 
scherm ‘Overzicht vragenlijsten’: 

 
Zodra de ouder/verzorger de vragenlijst heeft ingevuld en ingediend, is dit zichtbaar in het 
scherm: 

 
 

4.1 Uitleg categorieën 
Onder ‘Overzicht vragenlijsten’ kunt u per referentienummer zien:  

• Vragenlijst: welke vragenlijst is verstuurd 

• Aangemaakt op: op welke datum de vragenlijst is verstuurd  

• Bijgewerkt op: op welke datum de vragenlijst is bijgewerkt 

• Voortgang: welk percentage van de vragenlijst door de ouder/verzorger is ingevuld 

• Ingediend?: of de vragenlijst al door de ouder/verzorger is ingediend 

• Laatste login op: op welke datum de ouder/verzorger het laatst heeft ingelogd op de 
vragenlijst 

• Herinnering verstuurd: op welke datum u een herinnering verstuurd heeft 

• Herinnering versturen: een herinnering versturen  
 

4.2 Vragenlijsten bekijken 
Om zelf de vragenlijsten in te zien, kunt u via ‘Beheer vragenlijsten’ uzelf als test een 
vragenlijst toesturen. Als referentienummer vult u ‘Test’ in. 
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U ziet dan op welke manier de ouder/verzorger wordt uitgenodigd, welke vragen worden 
gesteld en hoe de vragen kunnen worden ingevuld. 
De vragenlijsten zijn ook te vinden op https://www.nkd.nl/professionals/cq-index-dyslexie/ 
 

5 Herinnering versturen  
Als de ouder/verzorger niet reageert op de uitnodiging kunt u een herinnering versturen.  

1. Klik in ‘Beheer vragenlijsten’ in de juiste regel op het paarse woord ‘Herinnering’.  

 
2. De herinnering wordt verstuurd. De ouder/verzorger ontvangt per mail een 

herinnering om de vragenlijst in te vullen.  
3. Zodra de herinnering is verstuurd, wordt de datum van de herinnering zichtbaar onder 

‘Herinnering verstuurd op’: 

 
4. U kunt twee keer een herinnering versturen. Zodra u dit heeft gedaan, verdwijnt het 

woord Herinnering.  
NB Zodra de ouder/verzorger de vragenlijst heeft geopend, verdwijnt zijn/haar e-
mailadres uit het systeem, zodat zijn/haar antwoorden op de vragenlijsten volledig 
anoniem zijn. Dit in verband met de AVG. U kunt dan geen herinnering meer 
versturen. 

 
 
  

https://www.nkd.nl/professionals/cq-index-dyslexie/
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6 Gegevens exporteren 
Als u de antwoorden van de ouders/verzorgers wilt zien, klikt u op ‘Exporteer onderzoek-
vragenlijsten’ of ‘Exporteer behandeling-vragenlijsten’. 

 
Daarmee downloadt u een cvs-bestand (Excel-sheet) met de antwoorden van alle 
ingediende vragenlijsten van uw praktijk. 
U ziet de download linksonder in uw scherm verschijnen. 


