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Inleiding
In Mediris wachtpost zijn er 3 manieren om een persoonlijke eHealth-sessie te verkrijgen:
1. Het persoonlijke eHealth-certificaat opladen
2. Gebruik maken van de eHealth-sessie connector software en uw eigen eID
3. Aan de hand van Mediring, de eHealthBox oplossing van MediPortal
Als u over een geldige persoonlijke eHealth-sessie beschikt in Mediris, dan zal het
eHealth-icoon rechts bovenaan groen oplichten, anders blijft dit icoon rood gekleurd.
De voordelen van een persoonlijke
eHealth-sessie in Mediris Wachtpost
vindt u terug in volgend artikel

eHealth certificaat opladen in Mediris
U surft naar de pagina https://login.mediris.be en logt in met uw persoonlijke gegevens

U scrolt naar beneden, onder uw gegevens vindt u de rubriek ‘eHealth’. U drukt op de
link ‘eHealth-certificaat instellen’.
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Via de knop’ bladeren’ kan u op uw eigen computer uw persoonlijke certificaat selecteren
en opladen.
Het certificaat bevindt zich standaard op de locatie C:\Gebruikers\Uw Windowsgebruikersnaam\ehealth\keystore.

U vult uw wachtwoord in dat bij het certificaat hoort, uw certificaat is nu correct
ingesteld. Het certificaat wordt in onze beveiligde kluis geplaatst zodat u een eHealthsessie heeft vanop elke locatie waar u inlogt.
Als u problemen ondervindt bij het instellen van uw certificaat kan u dit artikel lezen, hier
vindt u een oplossing voor de meest voorkomende problemen

2) eHealth-sessie connector
Artsen die hun persoonlijk certificaat niet opladen maar toch gebruik willen maken van
de persoonlijke eHealth diensten, kunnen op de wachtpost steeds gebruik maken van de
eHealth-sessie connector software. Deze software is typisch geïnstalleerd op de
computers van het onthaal of de computers in de verschillende kabinetten.
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Wanneer u de software opstart volstaat het uw eID in de kaartlezer aangesloten op de PC
te steken en op de knop ‘Sessie met eID’ te drukken. Er wordt u gevraagd de pincode van
de identiteitskaart in te geven, uw eHealth sessie wordt aangemaakt

De eHealth sessie die u langs deze weg aanmaakt is 24u geldig, wat volstaat om uw
wacht uit te voeren.
De eHealth-sessie connector software is te installeren via volgende link.

3) eHealth-sessie door Mediring
Mediring is de oplossing van MediPortal voor het verzenden en ontvangen van medische
verslagen via de eHealthBox. Deze software werkt niet alleen perfect als tussenschakel
tussen de eHealthBox en uw EMD, maar maakt ook automatisch eHealth-sessies aan aan
de hand van het eHealth certificaat dat hierin wordt ingesteld. Als Mediring software dus
draait in uw praktijk, dan heeft u automatisch overal (ook op de wachtpost) en op elk
toestel waarmee u inlogt op Mediris een persoonlijke eHealth-sessie.
Meer informatie over Mediring is te vinden via deze link.
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