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Handleiding aanvragen

eHealth certificaat
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Stap 1: surf naar onderstaande eHealth link om de 

software te downloaden en open deze vervolgens.

Link naar aanvragen PRODUCTIE certificaat (voor ziekenwagendiensten):

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

Link naar aanvragen 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 “vraag een nieuw certificaat aan”



5

Stap 4: Algemene voorwaarden, klik op “volgende”
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Stap 5: klik op “Ik ben Belg of mijn domicile is in 

België”.  Plaats uw eID in de kaartlezer en klik op 

“volgende”
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Stap 6: klik op “Mijn organisatie (apotheek, labo,…)” en 

klik op “volgende” 
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Stap 7: Voer uw PIN-code in en klik op “OK”.
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Keuze: automatisch of manueel invoeren van organisatie

Hierna krijgt u de keuze om als certificaatbeheerder een certificaat AUTOMATISCH of 

MANUEEL op te halen.  Met de automatische keuze worden uw reeds bestaande 

gegevens (type organisatie, naam organisatie en identificatienummer) opgehaald op het 

eHealth platform.  Met de manuele keuze dient u de gegevens van uw ziekenwagen-

dienst zelf in te voeren.

De dienst DH adviseert om te kiezen voor de automatische methode.

Om uw certificaat AUTOMATISCH (stappen xA) op te halen, ga naar pagina 10.

Om uw certificaat MANUEEL (stappen xM) op te halen, ga naar pagina 12.
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Stap 8A:  Kies uw organisatie uit het dropdown menu en 

klik op “volgende”.
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Stap 9A:

Op dit punt beëindigt u het automatische 

gedeelte en vervolgt u uw aanvraag via de software.

Klik hier om de procedure voort te zetten op pagina 14.
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Stap 8M: Klik op “Een andere organisatie waarvoor ik 

certificaten mag beheren”
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Stap 9M: voer uw gegevens in en klik op “volgende”
Noot: De naam van de organisatie moet de officiële naam zijn zoals opgenomen in het 

KBO.  Het identificatienummer is het RIZIV-nummer van de ambulancedienst, niet van 

het ziekenhuis (indien van toepassing).
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Stap 10: 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 11: voer een sterk wachtwoord voor de keystore in 

en bewaar deze goed.  Klik op “volgende”.
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Stap 12: U ziet een overzicht van uw aanvraag.  Klik op 

“volgende”.
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Stap 13: klik op “volgende” om de certificaataanvraag 

te versturen.
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Stap 13: voer uw PINcode in en klik op “OK”.
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Stap 14: op deze locatie kan u uw geheime sleutel 

vinden.  U heeft deze nodig voor het finaliseren van uw 

aanvraag.  Klik op “OK”.



20

U heeft uw certificaat aangevraagd en zal een 

aanvraagbevestiging ontvangen.  Ga naar de volgende 

pagina.



21

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

staat dat uw certificaat is geproduceerd (dit kan enkele 

dagen duren).  Ga naar de volgende pagina.
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Stap 15: start de software (zie stap 1) en klik op 

“vervolledig de aanvraag voor het eHealth-certificaat 

en ETK”.
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Stap 16: vul het wachtwoord voor de keystore in die u in 

stap 11 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 succesvol 

geïnstalleerd!  Klik op “OK” om de software te sluiten.


