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Inleiding 
Voor gebruikers die inloggen op ZorgPortaal met hun Topicus Zorg Account, wordt het mogelijk om 

eigen beheer te voeren over deze inlogaccount. In de eerste versie wordt het mogelijk gemaakt om 

zelf een koppeling met het ingestelde hardwaretoken of de app verwijderen of instellen. Ook wordt 

het mogelijk om tegelijkertijd een hardwaretoken en een app ingesteld te hebben als 2-factor 

authenticatiemethode. Deze functionaliteit zal in de toekomst uitgebreid worden met onder andere 

het instellen van een nieuw wachtwoord. 

Hieronder vindt u een beschrijving van deze nieuwe functionaliteit. 

Toegang tot Topicus Zorg Accountbeheer 

Inloggen op ZorgPortaal met de Topicus Zorg Account - Kies loginmethode 
Kies op de loginpagina van ZorgPortaal voor inloggen met uw Topicus Zorg Account. 
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Inloggen met 2-factor authenticatie 
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik vervolgens op de 'volgende' knop om uw 2-factor 

verificatie uit te voeren. 

 

 

Ingelogd in ZorgPortaal met optie 'Mijn account' 
Als u ingelogd bent op ZorgPortaal via de Topicus Zorg Account, kunt u navigeren naar uw 

accountbeheer.  

Wanneer u het ZorgPortaal Dashboard voor u heeft, kunt u ook naar uw account navigeren door te 

klikken op de 'Mijn account' knop in de balk  rechts bovenaan. 
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Welkom op uw Topicus Zorg Account 
Wanneer u op Mijn Account geklikt heeft, opent een nieuw scherm waarin u uw Topicus Zorg 

Account kunt beheren. Hieronder ziet u de welkomstpagina. 

 

Accountbeveiliging 

Waarom wordt uw account beveiligd met 2-factor authenticatie? 
Elke keer dat u inlogt op uw Topicus Zorg Account heeft u een wachtwoord en een verificatiecode 

nodig. Het gebruik van deze twee stappen faciliteert dat u voor het inloggen iets nodig heeft wat u 

weet (een wachtwoord) en iets wat u heeft (een app of een hardware token). Zelfs als iemand dan 

achter uw wachtwoord komt, is dat niet genoeg om in te loggen op uw account. 
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Inzien van ingestelde 2-factor authenticatiemethoden 
Na het klikken op 'Accountbeveiliging' komt u op het volgende scherm: 

 

Verwijderen of instellen van een authenticatiemethode 
Scroll om de rest van de pagina in te zien. U kunt hier uw eigen authenticatiemethoden toevoegen of 

verwijderen door een klik op de knop of het bijbehorende grijze vak. 
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Instellen van een koppeling met een app of hardwaretoken 
Als u ervoor kiest om de koppeling met uw app of hardwaretoken in te stellen, wordt u naar een 

volgend scherm geleid waar u de benodigde gegevens in kunt vullen. 

Instellen van een app 

Stap 1 

 

Stap 2 

Scroll naar beneden om verder te gaan. 
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Stap 3 

Scrol naar beneden om verder te gaan. 

 

Instellen van een hardwaretoken 
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Beide authenticatiemethoden ingesteld 
Om in te kunnen loggen heeft u tenminste 1 ingestelde authenticatiemethode nodig. Het is nu echter 

mogelijk om beide authenticatiemethoden in te stellen. U ziet dan het volgende op uw 

accountbeveiliging overzicht: 

 

Verwijderen van de koppeling met een app of hardwaretoken 
Als u ervoor kiest om de koppeling met uw app of hardwaretoken te verwijderen, krijgt u eerst een 

pop-up te zien waarin u gevraagd wordt uw keuze te bevestigen. 
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Beide authenticatiemethoden verwijderen 
Het is mogelijk om beide 2-factor authenticatiemethoden te verwijderen. U kunt na het verwijderen 

op hetzelfde scherm weer een authenticatiemethod e instellen. Het kan voorkomen dat u vergeet 

een authenticatiemethode in te stellen of dit later wilt doen. U zult dan bij uw eerstvolgende 

loginpoging op uw Topicus Zorg Account gevraagd worden een authenticatiemiddel in te stellen. U 

kunt niet meer inloggen tot u weer een 2-factor authenticatiemiddel ingesteld heeft. 

U kunt hier direct een authenticatiemethode instellen: 
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Of bij uw volgende inlogpoging: 

 

 

Wachtwoord wijzigen? 
Het is nog niet mogelijk om hier uw wachtwoord te wijzigen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de 

inlogpagina van uw Topicus Zorg Account, waar u gebruik kunt maken van de 'Wachtwoord vergeten' 

functionaliteit om een nieuw wachtwoord in te stellen. 
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