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Woord vooraf
Het vernieuwen van een eHealth-certificaat is een belangrijke aangelegenheid opdat de ambulance 
–en PIT diensten verder zouden kunnen registreren in EMSR.  Een eHealth-certificaat is 36 maanden 
geldig na datum van aanmaak, en 3 maanden vooraleer het certificaat verstrijkt, worden er door 
eHealth e-mails uitgestuurd naar de certificaatbeheerders met de herinnering om het certificaat te 
vernieuwen.  

Als u een e-mail van eHealth krijgt om uw certificaat (zie voorbeeld volgende pagina) te 
vernieuwen, dan kan u deze handleiding gebruiken om alle stappen door te lopen. Als u 
onlangs uw certificaat reeds heeft vernieuwd of, dan moet u deze procedure niet doorlopen!

Deze handleiding heeft tot doel om de procedure voor de vernieuwing van een eHealth-certificaat 
te verduidelijken en een oplossing te bieden voor mogelijke problemen. 

Deze handleiding is uitgebreid: wij willen u graag vriendelijk vragen om deze met aandacht te 
lezen en alle beschreven stappen zorgvuldig uit te voeren.  Dit zal heel vaak tot het gewenste 
resultaat (het vernieuwen van het eHealth certificaat) leiden.  Bij problemen verwijzen we naar 
laatste 2 pagina’s van de handleiding. 
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Voorbeeld e-mail eHealth met uitnodiging 

tot vernieuwen eHealth certificaat 
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Toelichting procedure
Het vernieuwen van een eHealth-certificaat bestaat uit 3 fases.

1. Fase 1: het vernieuwen van het eHealth-certificaat (vanaf pagina 5).

2. Fase 2: het vervolledigen van het eHealth-certificaat (vanaf pagina 20).

3. Fase 3: het vernieuwen van het ETK (vanaf pagina 25).  Hiermee wordt het oude certificaat 
gedeactiveerd en het nieuwe certificaat geactiveerd.

Voor alle stappen is het belangrijk dat u beschikt over het originele certificaat (.p12 bestand, te 
vinden onder C:\Users\[username]\ehealth\keystore) en het wachtwoord dat werd aangemaakt bij 
aanmaak van het originele certificaat.  De persoon die het eHealth certificaat vernieuwt, intrekt 
of aanvraagt moet de door uw organisatie aangestelde certificaatbeheerder zijn!  Indien deze 
niet meer werkzaam is bij uw organisatie, dan verwijzen we u door naar pagina 30 voor de 
instructies om een nieuwe certificaatbeheerder aan te stellen.

Indien u door omstandigheden niet meer beschikt over het certificaat of het wachtwoord ervan of 
andere problemen ervaart, dan verwijs ik u graag naar pagina 29 waar we aldus mogelijke 
problemen en pitfalls behandelen.  Op pagina 30 vindt u contactgegevens van de support van 
eHealth en van ons team. 
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Stap 1: surf naar onderstaande eHealth link om de 

software te downloaden en open deze vervolgens.

Link naar software voor PRODUCTIE certificaat (voor ziekenwagen- en PIT diensten):

https://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp

Link naar software voor ACCEPTATIE certificaat (voor integratoren/software 

ontwikkelaars):

https://wwwacc.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp

https://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp
https://wwwacc.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp
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Stap 2: u ziet het volgend venster, klik op “volgende”.
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Stap 3: Klik op “Vernieuw uw eHealth-certificaat”
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Stap 4: Algemene voorwaarden, klik op “volgende”
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Stap 5: Plaats uw Belgische eID in de kaartlezer en klik 

op “volgende”
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Stap 6: Selecteer uw keystore.  Soms wordt dit automatisch, 

geselecteerd, soms niet.  De locatie van uw keystore is altijd op 

C:\Users\[username]\ehealth\keystore.  U selecteert het .p12 bestand 

dat u heeft aangemaakt bij de vorige aanvraag met het juiste RIZIVnr.
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Stap 7: voer het paswoord in dat u aangemaakt heeft bij de 

aanmaak van de vorige aanvraag van het eHealth certificaat, 

voer uw eID pincode in en klik op “open keystore”.
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Stap 8: voer uw gegevens in en klik op “volgende”.
Noot: de e-mailadressen worden gebruikt om een herinnering uit te sturen als het 

certificaat bijna verlopen is.  Men heeft er belang bij om minstens 1 generiek e-

mailadres te vermelden bvb info@ziekenwagendienstx.be
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Stap 9: voer een sterk wachtwoord voor de keystore in 

en bewaar deze goed.  Klik op “volgende”.
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Stap 10: U ziet een overzicht van uw aanvraag.  Klik op 

“volgende”.
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Stap 11: klik op “Versturen van uw aanvraag tot 

vernieuwing van een eHealth-certificaat”
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Stap 12: voer uw PINcode in en klik op “OK”.
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Stap 13: op deze locatie kan u uw geheime sleutel 

vinden.  U heeft deze nodig voor het finaliseren van uw 

aanvraag.  Klik op “OK”.
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U heeft uw certificaat aangevraagd en zal via e-mail 

een aanvraagbevestiging ontvangen.  Ga naar de 

volgende pagina.
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U dient te wachten op een e-mail van eHealth waarin 

staat dat uw certificaat is geproduceerd (dit gebeurt 

vrij snel).  Ga naar de volgende pagina.
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Stap 14: start de software (zie stap 1) en klik op 

“vervolledig uw aanvraag tot vernieuwing” (fase 2). 
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Stap 15: Selecteer uw keystore.  Soms wordt dit automatisch, 

geselecteerd, soms niet.  De locatie van uw keystore is altijd op 

C:\Users\[username]\ehealth\keystore.  U selecteert het .p12 bestand 

dat u heeft aangemaakt bij de vorige aanvraag met het juiste RIZIVnr.
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Stap 16: vul het wachtwoord voor de keystore in die u in 

stap 9 heeft opgegeven en klik op “Open keystore”. 
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Stap 17: klik op “installeer uw certificaat en start de 

creatie van uw eHealth ETK”.
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Stap 18: u heeft uw eHealth certificaat vervolledigd.  Klik op 

“OK” en ga naar de volgende pagina van deze handleiding om 

het ETK te activeren (fase 3)



25

Stap 19: in het menu van de software klikt u op “Activeer uw 

vernieuwde ETK”.  Dit is noodzakelijk om uw oud certificaat 

te deactiveren en uw nieuw certificaat te activeren. 
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Stap 20: Selecteer uw keystore.  Soms wordt dit automatisch, 

geselecteerd, soms niet.  De locatie van uw keystore is altijd op 

C:\Users\[username]\ehealth\keystore.  U selecteert het .p12 bestand 

dat u heeft aangemaakt bij de vorige aanvraag met het juiste RIZIVnr.



27

Stap 21: vul het wachtwoord voor de keystore in die u in 

stap 9 heeft opgegeven en klik op “Open keystore”. 
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Stap 22: klik op “Activeer uw ETK”.  Hiermee rondt u de procedure 

voor de vernieuwing van uw eHealth-certificaat af.  Sluit de software 

en contacteer uw integrator om het nieuwe certificaat te bezorgen.
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Mogelijke problemen en pitfalls
❖ U bent uw origineel wachtwoord verloren.  Het certificaat zal moeten ingetrokken 

worden (revocatie) waarna u een nieuw certificaat kan aanvragen.

1. Klik op de volgende link: formulier revocatie eHealth certificaat

2. Vul het formulier digitaal in: 

1. Naam en voornaam: invullen

2. Type certificaat: Organisatie

3. Identifier certificaat: NIHII-AMBU_SERVICE=XXXXXXXX (uw RIZIV-nummer bestaande uit 8 

cijfers die beginnen met 796, dan uw dienstnummer en 2 controlecijfers)

4. Reden tot herroeping van het certificaat: paswoord vergeten

5. U moet deze elektronisch handtekenen en via e-mail versturen naar ehealth-

certificates@ehealth.fgov.be

3. U zal van eHealth een e-mail krijgen dat uw certificaat ingetrokken is en dat u een 

nieuw certificaat kan aanvragen.  Voor de aanvraag van een nieuw certificaat 

verwijzen wij graag naar onze procedure (klikken om te openen) op onze website. 

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/eeb3316289584d6727f25eec50a02801?filename=6-Herroepingsformulier_eHealthcertifcaat%20v1-2_FORM.pdf
mailto:ehealth-certificates@ehealth.fgov.be
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/42502_20190503_ehealth_manual_nl_v1.1.pdf


30

Mogelijke problemen en pitfalls
❖ U bent het origineel certificaat (.p12 bestand) verloren.  Het certificaat zal ingetrokken moeten 

worden waarna u een nieuw certificaat kan aanvragen.

❖ Volg dezelfde stappen op pagina 29

❖ Reden tot herroeping van het certificaat: compromittering private sleutel

❖ Het lukt u niet om het .p12 bestand te openen.  Er kan hier een vermoeden zijn dat u niet meer de 
originele certificaatbeheerder bent waarmee het originele certificaat werd aangemaakt bij de start 
van het AMBUREG-project.  Uw dienst zal een nieuwe certificaatbeheerder moeten aanstellen. 

❖ U moet zich melden bij onze dienst via REG-system@health.fgov.be

❖ U moet het inschrijvingsformulier authentieke bron (klikken om te openen) invullen en meesturen met 
uw bericht naar onze dienst.

❖ U heeft andere problemen die hier niet worden besproken.  Contacteer de support van eHealth.

❖ Bij voorkeur via telefoon = 02 788 51 55 (werkdagen 07u00 tot 20u00)

❖ E-mail = support@ehealth.fgov.be

❖ Vergeet zeker ook niet uw integrator te contacteren!

❖ U ervaart ernstige problemen om het certificaat te vernieuwen of het gaat niet vlot.

❖ Contacteer onze dienst via REG-system@health.fgov.be

❖ Zet Dennis Deschildre (dennis.deschildre@health.fgov.be) in cc

mailto:REG-system@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/4250803_20190718_formulier_authentiekebron_nl_v2.2.pdf
mailto:support@ehealth.fgov.be
mailto:REG-system@health.fgov.be
mailto:dennis.deschildre@health.fgov.be

