CoZo handleiding
voor de ziekenhuis medewerker

Inhoud
3… 2… 1… Start! ............................................................................................................................................................1
Hoe kan ik… ..................................................................................................................................................................2
De informed consent van een patiënt registreren. ..................................................................................................2
Een gebruiker arts maken.........................................................................................................................................4
Een therapeutische relatie registreren.....................................................................................................................5
Problemen i.v.m. aanmelden .......................................................................................................................................7
e-ID op browser Mozilla FireFox ...............................................................................................................................7

3… 2… 1… Start!
4
3

1

2

2

3
4

Het hoofdmenu. Klik om naar een ander scherm te gaan.

De verschillende mogelijkheden op dit scherm. Klik om naar een ander scherm te gaan.

De aangemelde gebruiker.

Klik hier om af te melden. Er zal eerst nog om bevestiging gevraagd worden.

Hoofdstuk: 3… 2… 1… Start!
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Hoe kan ik…
De informed consent van een patiënt registreren.


Selecteer in het menu “Beheer”.



Selecteer “Patiënten”. U krijgt onderstaand scherm te zien.
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Vul de zoekcriteria in en klik op “Zoeken” om de lijst te filteren.

Klik op een kolom om te sorteren. Klik nogmaals om de sortering om te draaien.

Klik op de pijltjes of op de nummers om door de pagina’s te bladeren.

Gebruik het keuzemenu om meer of minder patiënten per pagina te tonen.

Vul de zoekcriteria in, klik op “Zoeken” en selecteer de patiënt. U krijgt onderstaand scherm te zien.

Hoofdstuk: De informed consent van een patiënt registreren.
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Klik om het tijdstip van goedkeuring te wijzigen.
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Klik om de informed consent te registreren. Er zal eerst nog om bevestiging gevraagd worden.

Hoofdstuk: De informed consent van een patiënt registreren.
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Een gebruiker arts maken.


Selecteer in het menu “Beheer”.



Selecteer “Gebruikers”. U krijgt onderstaand scherm te zien.



Vul de zoekcriteria in, klik op “Zoeken” en selecteer de gebruiker. U krijgt onderstaand scherm te zien.
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Klik om het insznr in te vullen.

Klik om de gebruiker de rol “GZO Arts” te geven.

Hoofdstuk: Een gebruiker arts maken.
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Een therapeutische relatie registreren.
Vertrekkende van een patiënt


Selecteer in het menu “Beheer”.



Selecteer “Patiënten”.



Vul de zoekcriteria in, klik op “Zoeken” en selecteer de patiënt in de lijst. U krijgt de gegevens van de
patiënt te zien.



Klik op het icoontje “Therapeutische rel. aanmaken”



Selecteer een arts. U krijgt onderstaand scherm te zien.

Vertrekkende van een gebruiker


Selecteer in het menu “Beheer”.



Selecteer “Gebruikers”.



Vul de zoekcriteria in, klik op “Zoeken” en selecteer de gebruiker in de lijst. U krijgt de gegevens van de



Klik op het icoontje “Therapeutische rel. aanmaken”



Selecteer een patiënt. U krijgt onderstaand scherm te zien.

Hoofdstuk: Een therapeutische relatie registreren.

gebruiker te zien.
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Klik om de arts nog te wijzigen indien nodig. Indien er van een gebruiker gestart is zal niet de arts
maar de patiënt wijzigbaar zijn.
Kruis de opties aan die van toepassing zijn.

Dit icoontje is zichtbaar indien de relatie al bestaat.

Klik om op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm.

Hoofdstuk: Een therapeutische relatie registreren.
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Problemen i.v.m. aanmelden



Open FireFox



Typ “about:config” in de adresbalk en druk op enter. U krijgt onderstaand scherm te zien.



Klik op “Ik zal voorzichtig zijn”.



Zoek naar “security.sll.allow”.



Dubbelklik op het gevonden resultaat indien de waarde “false” is om deze op “true” te zetten.



Sluit FireFox

Hoofdstuk: e-ID op browser Mozilla FireFox

e-ID op browser Mozilla FireFox
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Onderstaande is overgenomen van
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/hulp_nodig_/problemen_met_de_installatie/

Firefox manuele procedure
Volg de onderstaande procedure om je eID te kunnen gebruiken in combinatie met Firefox.
Probeer eerst om de laatste versie van de eID-software op je computer te installeren. Je doet dat via de ‘eID
QuickInstall’. Ondervind je na de installatie nog problemen? Doe dan het volgende:



Installeer de Firefox add-on manueel.
Configureer de Belgium Root certificaten in Firefox.

De Firefox add-on installeer je manueel door de volgende stappen te doorlopen:
1. Open Firefox
2. Ga naar https://addons.mozilla.org/firefox/addon/51744. Je vindt de add-on ook terug door op de addon-pagina te zoeken op de zoekterm ‘eID’.
3. Klik op ‘Aan Firefox toevoegen’
4. Klik op ‘Nu Installeren’
5. Herstart Firefox

1. Certificaten bekijken
o Voor Windows: Ga naar Opties > Geavanceerd > Encryptie en klik op ‘Certificaten bekijken’.
o Voor Mac OS X: Ga naar Firefox > Voorkeuren > Geavanceerd > Encryptie en klik op ‘Certificaten
bekijken’.
o Voor Linux: Ga naar Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd > Encryptie en klik op ‘Certificaten
bekijken’.
2. Certificaten aanvinken
Herhaal de onderstaande stappen voor de certificaten ‘Belgium Root CA’ en ‘Belgium Root CA2’. Vind je
maar één certificaat? Dan hoef je deze stappen uiteraard maar één keer uit voeren.
o Zoek het certificaat ‘Belgium Root CA’ of ‘Belgium Root CA2’ en klik de lijn onder het pijltje aan.
o Klik op ‘Bewerken…’.
o Zet alle drie de vinkjes aan.
o Klik op ‘OK’.
3. Voltooien
De configuratie is voltooid. Klik twee maal op OK om de Certificatenbeheerder en de Opties af te sluiten.

Hoofdstuk: e-ID op browser Mozilla FireFox

De Belgium Root certificaten zijn noodzakelijk als je van de toepassingen van de Federale Overheidsdienst
Financiën gebruik wil maken (Belcotax, Intervat, Finprof…).
Voor je begint, zorg je ervoor dat je identiteitskaart in de kaartlezer zit. Vervolgens:
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