Toegang tot “mijnWGK” zonder kaartlezer
itsme ®
Wat is het ?

itsme® is een app die toelaat om op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier je
identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen. Overal en altijd inloggen met één enkel
wachtwoord? Vanaf nu kan dit allemaal met itsme® op je GSM. Elke dag komen er nieuwe
toepassingen. Niet alleen de overheid gebruikt deze app, ook de voornaamste banken,
telecomoperatoren, betaaldiensten etc. werken al via itsme®
Je kan dus – mits gebruik van deze app – ook mijnWGK gebruiken op je laptop of pc (zonder
steeds je eID en je kaartlezer bij de hand te hebben) , maar je kan hiermee mijnWGK ook
gebruiken op je smartphone of tablet overal waar je een internet verbinding hebt.
itsme® is veilig: het werkt alleen op je eigen gsm, met je eigen simkaart en je persoonlijke
code.
Op de volgende pagina’s staat beschreven hoe je itsme® kan installeren en gebruiken, maar
je kan ook alle informatie (met o.a. filmpjes) terugvinden op de website:
https://www.itsme.be/nl/
Om itsme® te kunnen gebruiken, moet je eerst de itsme®-app downloaden in de App Store
(op je iPhone of iPad) of op Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bmid.itsme ).
Koppel daarna eenmalig je identiteitsgegevens aan je itsme®-account. Hiervoor heb je naast
je smartphone ook je bankkaart of eID en een kaartlezer nodig. Deze laatste heb je enkel
nodig voor het aanmaken van je itsme® account, nadien hoef je hem niet meer te gebruiken.
(fig.1)
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Voor de volgende stap heb je ofwel je bankkaart ofwel je eID nodig en een kaartlezer.

Koppelingsprocedure met je bankkaart

Kies jouw bank uit de aangeboden lijst (fig. 2), vul de beveiligingscode en je pincode in.
(Fig.3) Indien je gegevens veilig gekoppeld zijn, ontvang je op je gsm een vijfcijferige code
Fig. 4). Deze moet je invullen in de itsme® app.
Nadien moet je een andere vijfcijferige code invullen om je persoonlijke itsme® toegang te
beveiligen (Fig. 5): er wordt gevraagd om deze code ter bevestiging te herhalen (Fig.6).
Indien je gsm-vingerafdrukidentificatie ondersteunt kan je dit ook aangeven (Fig. 7). In dit
geval heb je de vijfcijferige code niet nodig (tenzij in noodgevallen) en volstaat een
vingerafdruk voor het gebruik van itsme® . Deze keuze bevestig je met je pas gekozen
vijfcijferige itsme® code. (Fig.8)
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Koppelingsprocedure met je eID

Niet alle banken laten reeds de koppeling toe: staat jouw bank niet in de lijst, dan kies je de
procedure met je eID. ( https://www.itsme.be/nl/register )
Dit gebeurt op een gelijkaardige manier, die echter door a lle mogelijke beveiligingen wel iets
gecompliceerder is. Hiervoor heb je naast je gsm, ook je eID, een kaartlezer en een computer
of laptop nodig. Koppel de kaartlezer aan de computer en installeer zonodig de software
nodig voor het gebruik van die kaartlezer.
Vul eerst je GSM-nummer en je emailadres in (Fig. 9). Deze gegevens zijn nodig om je itsme®account te kunnen aanmaken. Vul de nodige controlevakjes in en klik op “maak mijn
account aan”.

Fig. 9
Er wordt in een volgend scherm gevraagd om je gegevens te bevestigen (en indien nodig kun
je in dit scherm deze ook nog aanpassen…). Druk dan op “Maak mijn account aan”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NB. Indien je kaartlezer nog niet geïnstalleerd is op de computer krijg je volgende melding:
Om verder te gaan moet de Connective browser package geïnstalleerd zijn, om de kaartlezer
software te installeren (fig. 10)
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Doorloop dan de stappen die het installatieprogramma aangeeft om de software voor de
kaartlezer te installeren.(Fig.11)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als de kaartlezer goed geïnstalleerd steek je je eID kaart in de lezer. Op het scherm
verschijnen je eID gegevens (foto, naam, rijksregisternummer, …)
Vink het vakje aan voor “akkoord met Belgian Mobile ID”.
Je komt dan terecht op een lange pagina waar je de “algemene voorwaarden” moet
goedkeuren. Scroll helemaal naar onderaan de pagina en klik hier op de rode knop: “klik hier
om te ondertekenen”.
In het volgende scherm wordt gevraagd om je pincode in te geven. Je krijgt bevestiging dat
de voorwaarden ondertekend zijn. (Fig. 12)
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Tenslotte krijg je een identificatie token te zien (6 letters). Dit token moet je ingeven in je
itsme® app op je telefoon.

Fig. 13
Op je gsm komt dan het bericht dat je een vijfcijferige code zal ontvangen via SMS.
Deze code geef je in het volgende scherm in op je GSM.
Nadien moet je een andere vijfcijferige code invullen om je persoonlijke itsme® toegang te
beveiligen: er wordt gevraagd om deze code ter bevestiging te herhalen. (Fig. 5 en 6). Deze
code moet je onthouden: het is je toegang tot itsme® en alle bijhorende diensten.
itsme® is nu klaar voor gebruik.
Indien je GSM vingerafdrukidentificatie ondersteunt kan je dit ook aangeven. In dit geval heb
je de vijfcijferige code niet nodig (tenzij in noodgevallen) en volstaat een vingerafdruk voor
het gebruik van itsme® . De vingerafdrukidentificatie dien je ook te bevestigen met je nieuwe
vijfcijferige code. (Fig. 7 en 8)
Je bent nu klaar om itsme® te gebruiken voor allerhande toepassingen om op een veilige,
makkelijke en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen.

itsme en mijnWGK
®

Het gebruik van itsme® maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot de dossiers in mijnWGK
zonder gebruik te moeten maken van een kaartlezer, en dit niet alleen op je pc of laptop,
maar ook op een tablet of een smartphone.
Je dient hiervoor wel je smartphone bij de hand te hebben en de vijfcijferige pincode te
onthouden (tenzij je je vingerafdruk geregistreerd hebt). Uiteraard is ook een
internetverbinding vereist.
Op je laptop, pc of tablet:

Open je webbrowser en surf naar https://www.witgelekruis.be/mijnwgk
Log in en kies je taal :

Fig. 14
Op het volgende scherm kies je de tweede optie: ga verder met itsme®
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En dan controleer je je gsm-nummer op het onderstaande scherm (Fig. 16) en klik op
“verstuur”

BE32 12345678

Fig. 16
In het volgende scherm (Fig. 17) wordt je gevraagd de itsme® app op je GSM te openen.

In deze app zie je dan onderaan: log in bij de overheid

Fig. 17
In deze app zie je (Fig. 18) dan onderaan : log in bij de “online overheid”
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Als je hierop klikt (Fig. 19) en bevestigt met je vijfcijferige code of met je vingerafdruk , kan je
via het scherm in Fig. 20 aanmelden bij mijnWGK, hetzij als professioneel zorgverlener hetzij
als burger. In mijnWGK kom je dan in de patiënten lijst of (als patiënt) in je eigen dossier
terecht (Fig. 21).

Op je smartphone:

Open je webbrowser en surf naar https://www.witgelekruis.be/mijnwgk
Klik op “aanmelden”
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Kies de derde optie (Fig. 23) ”Ga verder met itsme® “
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De itsme® app start automatisch op en je kan je via “bevestig” aanmelden bij de online
overheid. (Fig. 24)
In het volgende scherm wordt dan de zelfgekozen vijfcijferige code gevraagd (of je
vingerafdruk te gebruiken, indien je voor deze optie koos) .In het scherm dat zich dan opent
kan je je aanmelden bij mijnWGK, hetzij als professioneel zorgverlener hetzij als burger. (Fig.
25)
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Daarna kom je in het patiëntendossier of de patiënten lijst terecht. (Fig. 26)
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De startpagina van een patiëntendossier ziet er enigszins anders uit dan op een laptop of pc.
Het menu met de verschillende tabbladen (Fig. 27 en 28) vindt je onder het pijltje achter
“startpagina”.
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Via deze tabbladen zijn alle functionaliteiten van mijnWGK ook op je smartphone bruikbaar.

