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Hoe vernieuw ik een eHealth-certificaat? 
Deze procedure legt stap voor stap het proces uit om een bestaand eHealth-certificaat te 

vernieuwen. Dit kan uiteraard enkel uitgevoerd worden wanneer u al een certificaat hebt.  

Met een eHealth-certificaat kan u zich als tandarts identificeren op het eHealth platform en gebruik 

maken van verschillende elektronische diensten zoals :  

- Verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet 

- Elektronische voorschriften maken (Recip-e) 

- Raadplegen tarieven (eTar) 

U kan zich ook (betalend) laten begeleiden door CareCoach: 

http://www.carecoach.be/, tel 050 77 01 10 

Uitgebreide documentatie en video handleidingen zijn ook beschikbaar op de site: 

http://www.mijnehealthcertificaat.be/faqs/ehealthcertificaat  

 

Wat hebt u nodig? 

- Uw eID (elektronische identiteitskaart) met pincode 

- Een eID lezer 

- Uw certificaat met het wachtwoord dat u heeft gebruikt tijdens de creatie 

- De meest recente Java versie: https://java.com/nl/download/  

- eID Middleware : http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren  

 

AANDACHT: activatietool die Windows klaarmaakt om certificaten te importeren 

Op een Windows 7 of Windows 8 is het nodig om een activatietool te installeren die 

Windows klaarmaakt om certificaten te importeren.  

Downloadlink :   

http://mycarenet-dental.corilus.be/documents/home/case-4.xml?lang=nl  

Open en start deze tool op de werkpost waar het certificaat zal aangevraagd worden. 

De vernieuwingsprocedure zelf bestaat uit 3 stappen die u uitvoert met de “ETEE requestor”, een 

tool die ontwikkeld werd door de overheid. 

 

 

Daarna configureert u het vernieuwde certificaat in Baltes. 

  

http://www.carecoach.be/
http://www.mijnehealthcertificaat.be/faqs/ehealthcertificaat
https://java.com/nl/download/
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren
http://mycarenet-dental.corilus.be/documents/home/case-4.xml?lang=nl
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STAP 1 : Vernieuwingsaanvraag van het eHealth-certificaat 

1. Start de toepassing http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp 

2. Nu zal er een Java applicatie starten. U moet enkel nog op “Run” klikken 

 

3. Klik op "Volgende" en klik op de knop Vernieuw uw eHealth-certificaat 

 
4. Klik op “Volgende” om de algemene voorwaarden te aanvaarden 

5. Plaats uw EID kaart in de lezer en klik op “Volgende” 

6. Selecteer uw eigen e-Health certificaat (.p12) door op de knop “keystore selecteren” of 

“keystore wijzigen” te klikken. Uw eHealth-certificaat kan u terugvinden aan de hand van uw 

rijksregisternummer. Klik op “Volgende”. 

7. Geef het wachtwoord van uw eHealthcertificaat in . Let op : als u dit wachtwoord niet meer 

weet, zal uw eHealth-certificaat onbruikbaar worden. In dit geval kan u dat certificaat 

herroepen en vraagt u een nieuw eHealth-certificaat aan. Klik “Open keystore”. 

8. Geef de pincode van uw eID in en klik op Ok. 

9. Verifieer uw contactgegevens en klik op “Volgende”. U moet minstens één e-mailadres en 

één telefoonnummer invullen. 

10. Klik op “Volgende” 

11. Geef nogmaals uw pincode in en klik op Ok. 

12. Geef het wachtwoord van uw nieuwe eHealth-certificaat in. U mag zeker het wachtwoord 

van uw oud eHealth-certificaat hergebruiken. Bevestig uw wachtwoord. Klik op “Volgende”. 

13. Klik op “Volgende” 

14. Klik op “Versturen van uw aanvraag tot vernieuwing van een eHealth-certificaat.” 

 
15. Klik op OK 

Indien de procedure succesvol is, ontvangt u binnen een paar minuten 2 bevestigingse-mails. In de 

tweede mail die u zult ontvangen, staat het tijdstip vermeld waarop het eHealth-certificaat kan 

afgewerkt worden : u kan dan verder gaan met stap 2. 

http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp
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STAP 2 : Vervolledig uw aanvraag tot vernieuwing 

1. Start de toepassing http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp 

2. Klik op "Volgende" en klik op deze knop om de aanvraag de vervolledigen 

 
3. Selecteer uw vernieuwd e-Health certificaat (.p12) door op de knop “keystore selecteren” of 

“keystore wijzigen” te klikken. Uw nieuwe certificaat kan u herkennen aan de datum van uw 

eHealth-certificaat. Klik op “Volgende”. 

4. Geef het wachtwoord in dat u tijdens stap 1 bepaalde 

5. Klik “Open Keystore” 

6. Klik “Installeer uw vernieuwd certificaat en start de vernieuwing van uw ETK” 

7. Klik op OK.  

STAP 3 : Activeer uw vernieuwde ETK (eHealth Encryption Token Key) 

1. Start de toepassing http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp 

2. Klik op "Volgende" en klik op deze knop om de aanvraag de vervolledigen 

 
3. Selecteer uw vernieuwd e-Health certificaat (.p12) door op de knop “keystore selecteren” of 

“keystore wijzigen” te klikken. Klik op “Volgende”. 

4. Geef het wachtwoord in dat u tijdens stap 1 bepaalde 

5. Klik “Open Keystore” 

6. Klik “Activeer uw ETK” 

7. Klik op OK 

Proficiat! Uw eHealth-certificaat is terug geldig voor 39 maanden.  

Om uw vernieuwde eHealth-certificaat te gebruiken, zal u dit moeten configureren in Baltes. 

 

  

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


 

4 
18/05/2017 11:20 

Hoe configureer ik mijn vernieuwde eHealth-certificaat in Baltes? 
1. Ga naar Baltes  - Instellingen – eHealth 

Start de eHealth wizard door op de Wijzigen knop te klikken. 

 

 

 

 

2. De wizard zal u nu verder helpen bij het koppelen van het vernieuwde certificaat aan een 

behandelaar. Let erop dat u het meest recente certificaat selecteert! 

Zie de handleiding voor het configureren van een certificaat in Baltes. 

https://baltesmanual.corilus.be/nl/handleiding/certificaat-configureren#step_2

