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Hoe research identifiers toevoegen in uw Academisch dossier? 
 
Log in op uw Academisch dossier met uw UHasselt user-id en paswoord.  
Klik in de linkernavigatiebalk op Dossier Onderzoek en selecteer “Researcher identifier”. 

 
Klik op “Nieuwe Identifier toevoegen”.  
Op het volgende scherm kiest u uit de dropdownlijst de soort identifier (bijvoorbeeld ORCID): 

 
Mogelijkheid 1 : u kiest voor ResearchGate, ResearcherID of Scopus Author ID 

 
Vul het nummer van de identifier in het vakje Identifier in. Klik daarna op “Bewaar”. U krijgt 
vervolgens een scherm te zien met de details van de identifier.  
Vink al dan niet aan of uw identifier zichtbaar wordt op het FRIS portaal en/of op de UHasselt Wie-is-
Wie. Klik vervolgens op “Zichtbaarheid bewaren”.  
Om terug te gaan naar het beginscherm, klikt u op “Terug”. 

 
Mogelijkheid 2: u kiest voor ORCID 

https://uhintra01.uhasselt.be/wetdos/default.aspx
http://www.researchportal.be/en/index.html
http://www.uhasselt.be/Wie-is-wie#anchor
http://www.uhasselt.be/Wie-is-wie#anchor
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Klik op de link “Registreer uw orcid ID”.  
Op het volgende scherm vinkt u aan welke rechten u toekent aan UHasselt, bijvoorbeeld: 

Ter info: Zoals u hierboven kan zien, kan u het volgende vakje aanvinken: “UHasselt obtains the right 
to write and update the activities (works, etc.) in your ORCID record. UHasselt also obtains the right 
to read the public part.” Op dit moment kan UHasselt de info in uw ORCID profiel nog niet 
overschrijven en updaten. Met andere woorden, het “pushen” van Document Server publicaties naar 
ORCID is nog niet geïmplementeerd, maar zal later worden geïmplementeerd (het is nog niet 
duidelijk wanneer precies). In de tussentijd kan u echter uw Document Server publicaties manueel 
exporteren naar ORCID via een BibTeX file door enkele simpele stappen te volgen. Meer informatie 
vindt u in de volgende handleiding. 
 
 
Klik vervolgens op “Create or Connect your ORCID ID”. U krijgt dan één van de volgende schermen te 
zien. Indien dat niet het geval is, controleer dan of er geen pop-up venster geblokkeerd wordt. 
 

https://bibliotheek.uhasselt.be/nl/hoe-uw-document-server-publicaties-importeren-uw-orcid-profiel
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1) U krijgt het eerste scherm te zien indien u reeds ingelogd bent en reeds over een ORCID beschikt:  
 

 
 

o Gelieve in dit geval na te kijken of uw naam en ORCID kloppen. Indien niet, klik dan op “Not 
you?”. Klik vervolgens op Authorize of Deny: 

• Indien u op “Authorize” klikt, wordt uw ORCID geregistreerd in uw Academisch Dossier. 

• Indien u op “Deny” klikt, wordt uw ORCID niet geregistreerd in uw Academisch Dossier. 
 

2) Indien u nog niet ingelogd bent op de ORCID website, krijgt u het volgende scherm te zien:  
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o Indien u reeds over een ORCID beschikt, vult u onderaan uw emailadres of ORCID en uw 
ORCID paswoord in. Klik vervolgens op Authorize of Deny: 

• Indien u op “Authorize” klikt, wordt uw ORCID geregistreerd in uw Academisch Dossier. 

• Indien u op “Deny” klikt, wordt uw ORCID niet geregistreerd in uw Academisch Dossier. 
 

o Indien u nog niet over een ORCID beschikt, klikt u op “Register now”. U krijgt vervolgens het 
volgende scherm te zien: 
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Vul al uw gegevens in en klik onderaan op Authorize of Deny. 

• Indien u op “Authorize” klikt, wordt uw ORCID geregistreerd in uw Academisch Dossier. 

• Indien u op “Deny” klikt, wordt uw ORCID niet geregistreerd in uw Academisch Dossier. 
 
Bedankt scherm 
 
Indien uw ORCID met succes werd geregistreerd, krijgt u het volgende scherm te zien: 
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Jammer scherm 
 
Indien u het registratieproces vroegtijdig afbrak, krijgt u het volgende scherm te zien. In dit geval is 
uw ORCID niet geregistreerd: 
 

 
 

ORCID: toegekende rechten intrekken 
 
Log in via de website van ORCID met uw emailadres of ORCID en uw ORCID paswoord.  Klik in de 
navigatiebalk bovenaan op “Account Settings”: 
 

 
 

Onder de rubriek “Trusted Organizations” kan u toegekende rechten intrekken door op het vuilbakje 
te klikken: 
 

 
 
 

https://orcid.org/signin

