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Vlaams BelRAI Platform 
eHealth Toegangsbeheer voor non-COT organisaties - Instructie 
 

1. Essentiële voorbereidende stappen 
a. Verzamel de noodzakelijke gegevens: 

i. Ondernemingsnummer (KBO) van je organisatie. 
ii. HCO-nummer (Health Care Organisation) van de dienst die van het Vlaams BelRAI 

Platform zal gebruik maken: 
1) Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (Zorgvoorzieningstype 049)  
2) en/of OCMW ( Zorgvoorzieningstype 089)  

Tip: HCO-nummers kunnen, onder andere met het ondernemingsnummer, opgezocht 
worden in CoBRHA Viewer, voorbeeld: 

 
iii. Rijksregisternummer en e-mail van de werknemers die gebruik gaan maken van het 

Vlaams BelRAI Platform. 
b. Je bent Lokaal beheerder of Lokale Co-Beheerder voor de organisatie? 

Zie voor meer informatie eHealth - Gebruikers- en toegangsbeheer. 
c. eID, itsme of mobiele authenticator-app om toegang te krijgen tot de eHealth-toepassing. 
d. Webbrowser: Chrome of Edge. 
  

2. Naar de toepassing: Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties 
(UMOE) 

a.  

  

https://publiek.departementwvg.be/cobrha/
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/gebruikers-en-toegangsbeheer
https://www.socialsecurity.be/site_nl/eHealth/login.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/eHealth/login.htm
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b.  

  

c.   

  

d.  

e. Indien je gemachtigd bent om op te treden voor meerder organisaties: kies de organisatie 
die je wil beheren. Merk op dat de naam van de organisatie soms onvolledig of Franstalig 
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kan zijn (afhankelijk van vermelding in KBO). 
  

 
f. Onder de organisatienaam zien we de Hoedanigheden die voor de organisatie op dit 

ogenblik actief zijn. 
In het kader van BelRAI zijn twee hoedanigheden van toepassing: 
• 'eHealth Gezondheidszorg' - voor de organisaties met HCO-nummer van het 

zorgvoorzieningstype '049', Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. 
• 'JeugdHulp' - voor de organisaties met HCO-nummer van het zorgvoorzieningstype 

'089', OCMW (ifv Indicatiestellingen). 
 
Opgelet:  
1. Indien je organisatie enkel een type 089 HCO heeft, ga dan rechtstreeks naar stap 4. 
2. Voor organisaties (ondernemingsnummers) die zowel een HCO-nummer als dienst 

DGAT(049) en als OCMW(089) in gebruik hebben volstaat het om de gebruikers enkel 
toe te voegen onder de Subafdeling (type 049) van Hoedanigheid 'eHealth 
Gezondheidszorg', zie stap 3. 

  
  

3. Het beheer van de Hoedanigheid voor type 049 
  
a. Kies de Hoedanigheid 'eHealth Gezondheidszorg' 

  

 
 
Opgelet: indien de Hoedanigheid 'eHealth Gezondheidszorg' nog niet bestaat kan ze op 
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het niveau van de organisatie (link onder de Benaming) worden toegevoegd. Gebruik 
hiervoor de uitvouwlijst naast  'De hoedanigheid activeren': 

 
  

Let erop om na het klikken op 'Volgende' en vervolgens 'Opslaan' in het laatste scherm ook 
op 'Bevestigen' te klikken. 
  

c. Subafdeling aanmaken 
  

 
d. Voeg (als ze nog niet bestaat) de Subafdeling toe, op basis van het juiste HCO-nummer (zie 

Voorbereidende stappen). 
 
Opgelet: In de uitvouwlijst 'Een subafdeling toevoegen' moet een keuze gemaakt worden 
uit drie types. Dit moet proefondervindelijk gebeuren: voor sommige organisaties wordt, 
na het klikken op de knop 'Volgende', het juiste HCO nummer getoond onder type 
'Thuiszorg', voor andere is dit onder 'Gezinszorg' of 'Gezondheidszorg'. 
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Kies het juiste HCO-nummer. 
Geef een e-mailadres in en kies onder Subafdelingsbeheerder voor 'Ik wil zelf instaan 
voor…' 
  

 
  

e. Kies in de lijst met 'Autorisaties die verbonden zullen worden met de subafdeling' de 
toepassingen 'Carelink Manage' en 'Vlaams BelRAI Platform' en klik vervolgens op 
'Opslaan' en in het volgende scherm op 'Bevestigen'. 
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f. Opgelet: Als de Subafdeling reeds actief was onder de Hoedanigheid klik dan op de Actie-
knop naast de naam van de subafdeling en voeg er vervolgens de toepassingen 'Carelink 
Manage' en 'Vlaams BelRAI Platform' toe en klik vervolgens op 'Opslaan' en in het 
volgende scherm op 'Bevestigen'. 
  

 
  

g. Nu kunnen op subafdeling de gebruikers en hun rollen worden toegekend. 
Voeg eerst alle gebruikers toe en geef hen toegang tot de toepassingen 'Carelink Manage' 
en 'Vlaams BelRAI Platform' en klik vervolgens op 'Opslaan' en in het volgende scherm op 
'Bevestigen'. 

 
h. Wanneer alle gebruikers zijn toegevoegd wordt voor ieder van hen de gepaste rol 

toegekend via de functionaliteit 'Functies en Verantwoordelijkheden Hiërarchie': 
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i. Klik hiervoor op het potloodje (actieknop) naast de naam: 

  

 
j. En ken vervolgens de gepaste1 BelRAI-rol toe uit de uitvouwlijst.  

Een einddatum is niet verplicht in te vullen. 

 
 
1 : voor het toewijzen van de gepaste BelRAI-rol verwijzen we naar de toelichting in de 

diverse FAQ's, cfr. VVSG BelRAI. 
  

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
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4. Het beheer van de Hoedanigheid voor type 089 
  

a. Het verloop voor type 089 (OCMW) is gelijkaardig aan type 049, kies hier echter voor de 
Hoedanigheid 'JeugdHulp' 
  

 
 
Opgelet: indien de Hoedanigheid 'JeugdHulp' nog niet bestaat kan ze op het niveau van de 
organisatie (link onder de Benaming) worden toegevoegd. Gebruik hiervoor de uitvouwlijst 
naast 'De hoedanigheid activeren': 

 
  

Let erop om na het klikken op 'Volgende' en vervolgens 'Opslaan' in het laatste scherm ook 
steeds op 'Bevestigen' te klikken. 
  

b. Subafdeling aanmaken 
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c. Voeg (als ze nog niet bestaat) de Subafdeling toe, op basis van het juiste HCO-nummer (zie 

Voorbereidende stappen) . 
Gebruik in de uitvouwlijst het type 'Voorziening' 
  

 
 

d. Kies in de lijst met 'Autorisaties die verbonden zullen worden met de subafdeling' de 
toepassingen 'Carelink Manage' en 'Vlaams BelRAI Platform' en klik vervolgens op 'Opslaan' 
en in het volgende scherm op 'Bevestigen'. 
  

  
e. Eenmaal de subafdeling is aangemaakt, volg de stappen vanaf 3.f. 


