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1 De URL om toegang te krijgen tot de toepassing eBirth 
in productie 

 

Wij herinneren eraan dat de webtoepassing eBirth alleen toegankelijk is als de gebruikers officieel op de 
hoogte zijn gebracht van de toegangsmogelijkheden om geboortegegevens in te voeren. 

Als u toegang probeert te krijgen vóór dat gebeurd is, krijgt u een scherm te zien met de melding dat u 
niet bevoegd bent. 

De URL die u moet gebruiken is https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/. 

Naar gelang de browser die u gebruikt, krijgt u de schermen te zien die in de onderstaande paragrafen zijn 
weergegeven. 

https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/
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2 Configuratie Firewall en Proxy 
 

Om de webtoepassing te kunnen gebruiken en om tests uit te kunnen voeren op de testomgeving van eBirth 
moeten de gebruikers van eBirth toegang hebben tot de verschillende URL’s hieronder die u best 
configureert op het niveau van uw net-infrastructuur : 

 

eBirth productie-omgeving : 

https://www.ehealth.fgov.be 

https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/  

https://fas.services.belgium.be/  

https://www.java.com/js/deployJava.js 

 

 

eBirth test-omgeving: 

https://ebirth-hospital.int.belgium.be/hospital/admin/externaldummylogin.jsp  

https://ebi-apptest.extranets.belgium.be/ 

https://www.java.com/js/deployJava.js    

 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/home
https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/private/home.faces
https://fas.services.belgium.be/
https://www.java.com/js/deployJava.js
https://ebirth-hospital.int.belgium.be/hospital/admin/externaldummylogin.jsp
https://ebi-apptest.extranets.belgium.be/
https://www.java.com/js/deployJava.js
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3 Configuratie van een shortcut (“kortere weg”) 
 

Wij raden u aan systematisch de links in uw favorieten/shortcuts te verifiëren om er zeker van te zijn dat 
u correct toegang krijgt tot eBirth. 

 

In de zone Target (Internet Explorer) of URL (Firefox), moet u bijvoorbeeld de link https://ebirth-
hospital.belgium.be/hospital/ gebruiken en niet de link uit de “redirects” (doorverwijzingspagina’s) die 
werden toegepast bij het invoeren van de oorspronkelijke URL. 

 

      

 

Ter informatie vindt u hier de verschillende stappen van deze redirects waarmee gebruikers worden 
geauthenticeerd: 

https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/ 

HTTP/302: 
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?RequestID=idulAzI2pPI2dj2xnS9iproFhnyLo&MajorVersion=1&
MinorVersion=2&IssueInstant=2011-03-
21T11%3A50%3A48Z&ProviderID=https%3A%2F%2Ffasp.services.belgium.be%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetada
ta&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=
false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-
art&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F&AuthnContextStatementRef=ehealth 

https://www.ehealth.fgov.be/SSO?providerId=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2F
metadata&shire=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2Fspassertion_consumer&target=
https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F 

  

 

https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/
https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/
https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?RequestID=idulAzI2pPI2dj2xnS9iproFhnyLo&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2011-03-21T11%3A50%3A48Z&ProviderID=https%3A%2F%2Ffasp.services.belgium.be%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F&AuthnContextStatementRef=ehealth
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?RequestID=idulAzI2pPI2dj2xnS9iproFhnyLo&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2011-03-21T11%3A50%3A48Z&ProviderID=https%3A%2F%2Ffasp.services.belgium.be%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F&AuthnContextStatementRef=ehealth
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?RequestID=idulAzI2pPI2dj2xnS9iproFhnyLo&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2011-03-21T11%3A50%3A48Z&ProviderID=https%3A%2F%2Ffasp.services.belgium.be%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F&AuthnContextStatementRef=ehealth
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?RequestID=idulAzI2pPI2dj2xnS9iproFhnyLo&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2011-03-21T11%3A50%3A48Z&ProviderID=https%3A%2F%2Ffasp.services.belgium.be%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F&AuthnContextStatementRef=ehealth
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?RequestID=idulAzI2pPI2dj2xnS9iproFhnyLo&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2011-03-21T11%3A50%3A48Z&ProviderID=https%3A%2F%2Ffasp.services.belgium.be%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F&AuthnContextStatementRef=ehealth
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?RequestID=idulAzI2pPI2dj2xnS9iproFhnyLo&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2011-03-21T11%3A50%3A48Z&ProviderID=https%3A%2F%2Ffasp.services.belgium.be%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F&AuthnContextStatementRef=ehealth
https://www.ehealth.fgov.be/SSO?providerId=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2Fmetadata&shire=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2Fspassertion_consumer&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F
https://www.ehealth.fgov.be/SSO?providerId=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2Fmetadata&shire=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2Fspassertion_consumer&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F
https://www.ehealth.fgov.be/SSO?providerId=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2Fmetadata&shire=https%3A%2F%2Ffas.services.belgium.be%2Fnidp%2Fsaml%2Fspassertion_consumer&target=https%3A%2F%2Febirth-hospital.belgium.be%2Fhospital%2F
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4 Procedure om de certificaten van de elektronische 
identiteitskaarten te beheren  

4.1 Via Internet Explorer/Windows  

Herhaling van de URL voor toegang tot eBirth: https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/  

 

Hier ziet u de verschillende schermen die u op eBirth te zien krijgt tijdens de identificatieprocedure: 

    

 

 

 

De box “Choose a digital certificate” vermeldt opeenvolgend alle certificaten van de elektronische 
identiteitskaarten die op de pc zijn gebruikt als het opslaan van de certificaten geactiveerd is via een 
optie in de eID-middleware. 

Om te vermijden dat u alle certificaten bewaart van de elektronische identiteitskaarten van personen die 
via de kaartlezer werden ingevoerd (en waarvan de gegevens worden gelezen door de kaartlezer op de  
kraamafdeling), moet u het volgende doen: 

 

 Eerst opent u het scherm van de eID-middleware door op de onderstaande knop te drukken 

  

https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/private/home.faces
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of op de knop  op uw bureaublad. 

 In het menu klikt u op “Tools” en kiest u “Opties”. 

    

 

 Activeer de velden “Registreer certificaten bij het insteken van de kaart” en “Verwijder 
certificaten bij het afsluiten” door de betreffende vakjes aan de vinken (zie afbeelding hieronder) 
om te zorgen dat u de eID-certificaten niet bewaart en te vermijden dat u achteraf een lijst krijgt 
met alle certificaten van de elektronische identiteitskaarten die ooit op de computer werden 
ingelezen. 
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Om de eventueel bewaarde certificaten op te ruimen, kunt u er het best iemand van de IT-dienst bijhalen 
en de hieronder beschreven procedure volgen: 

 Via het menu “command prompt” (toegankelijk via de toets “Start”), voert u het commando 
certmgr.msc in. 
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 U krijgt nu het volgende scherm te zien: 

 

U moet de map (directory) “Personal/Certificates” kiezen. 

Selecteer zeker geen andere map! 

 

De map toont alle via Windows bewaarde certificaten van de elektronische identiteitskaarten. 

U kunt een certificaat dat niet meer zal worden gebruikt (certificaten van de eID’s van ouders van 
pasgeborenen) verwijderen door er de muisaanwijzer op te plaatsen en op de knop “Delete” te drukken. 
Opgelet: verwijder alleen certificaten in de map “Personal/Certificates” en niets anders! 
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4.2 Certificaten registreren 

Als u een certificaat wist van iemand die eBirth regelmatig gebruikt, kunt u het altijd opnieuw registreren 
bewaren met behulp van de eID-middleware (zie http://eid.belgium.be/nl/ om de laatste versie van de 

middleware te downloaden via Quick Install ). 

 

Om de eID-middleware te openen, klikt u op het pictogram op het bureaublad van de pc (het eerste 
scherm dat u te zien krijgt nadat u de pc hebt opgestart) om de gegevens van de elektronische 

identiteitskaart weer te geven   (nadat u de elektronische identiteitskaart van de persoon in 
kwestie in de lezer hebt gestoken). 

U krijgt nu het volgende scherm te zien: 

  

Klik op “Certificaten”. 

 

En vervolgens op “Registreer”. 

  

http://eid.belgium.be/nl/
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4.3 Via Firefox 

 

Instructie op de eID-website voor het gebruik van deze browser 

http://eid.belgium.be/nl/binaries/Firefox%20-%20NL_tcm147-99089.pdf 

 

Herhaling van de URL voor toegang tot eBirth: https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/   

 

Hier ziet u de verschillende schermen die u te zien krijgt tijdens identificatieprocedure op eBirth: 

 

 

 

 

 

Het certificaat van de persoon die zich authenticeert, verschijnt systematisch tijdens de 
authenticatieprocedure. 

http://eid.belgium.be/nl/binaries/Firefox%20-%20NL_tcm147-99089.pdf
https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/private/home.faces
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4.4 De gebruikerssessies correct en volledig afsluiten  

Als meerdere personen dezelfde computer gebruiken, verzoeken wij u de functie “IN PRIVATE” van uw 
browser te gebruiken om te zorgen dat een sessie behoorlijk wordt afgesloten nadat een gebruiker zijn 
dossiers heeft ingevoerd. 

Zodoende hoeft de volgende gebruiker die zich correct wil authenticeren niet alle geopende pagina’s in de 
browser te sluiten maar alleen de pagina die de vorige gebruiker voor eBirth heeft gebruikt. 
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Wat Internet Explorer betreft, is deze functie geïmplementeerd via de versie 8.0. U kunt ook een shortcut 
configureren die deze activering bevat. 

Het “target” (doel) dat u in de shortcut (“kortere weg”) moet invoeren is: 

“C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe”-private https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/ 
waarbij u goed moet beseffen dat het onderstreepte gedeelte kan variëren naar gelang de configuratie van 
uw pc. 

 

 

 

https://ebirth-hospital.belgium.be/hospital/

