Registreren voor
Zorgportaal
1. Inleiding
Om in te kunnen loggen in Peridos wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde twee-factorauthenticatie (2FA). Deze 2FA wordt verzorgd door Zorgportaal, een dienst van Topicus, de
leverancier van Peridos. In deze handleiding wordt beschreven hoe een gebruiker zich kan
registreren bij Zorgportaal. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker al een Peridos account heeft en
bij minstens één zorginstelling een actieve rol heeft.
De bronsystemen Vrumun en Orfeus kennen een koppeling met Zorgportaal. Gebruikers van deze
systemen kunnen daarom via een zogeheten single-sign-on (SSO) koppeling direct vanuit het
bronsysteem toegang krijgen tot Peridos zonder opnieuw in te hoeven loggen. Deze handleiding is
echter bedoeld voor gebruikers die niet via een SSO koppeling in kunnen loggen.
Om middels 2FA in te loggen in het Zorgportaal dient de gebruiker te beschikken over een persoonlijk
e-mailadres. Dit e-mail adres wordt als gebruikersnaam in Zorgportaal gebruikt en dient daarom
uniek te zijn binnen Zorgportaal. Het is dus niet mogelijk dat twee collega’s bijvoorbeeld het emailadres “info@praktijk.nl” gebruiken. Voor Peridos geldt dat gebruikers bij Zorgportaal zijn
aangemeld met het in Peridos bekende persoonlijke e-mailadres.

1.1 Belangrijk: keuze authenticatiemiddel
Een gebruiker dient een authenticatiemiddel te kiezen die gebruikt wordt bij het inloggen, ofwel de
manier waarop de tweede sleutel wordt gegenereerd. Om in te kunnen loggen moet u dus de
beschikking hebben over dit authenticatiemiddel. Let op: een authenticatiemiddel is persoonlijk,
gekoppeld aan één account en kan niet worden gedeeld met andere gebruikers.
Er zijn twee mogelijkheden: een gratis OTP-app die op de smartphone geïnstalleerd kan worden of
een hardware token dat bij CLBPS kan worden besteld. Een hardware token is niet gratis, voor de
prijs en bestelinformatie, zie https://www.peridos.nl/hardware_token.
Wanneer u kiest voor een hardware token, wacht dan met het doorlopen van het registratieproces
totdat u deze hebt ontvangen. U hebt dit token nodig bij de registratie.
Kiest u voor de gratis OTP-app, dan kunt u direct met de registratie aan de slag. De installatie van een
app is onderdeel van het proces.

2. Aanmeldprocedure
De aanmeldprocedure bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden hieronder toegelicht
met schermafbeeldingen. Als voorbereiding op de aanmeldprocedure zijn bij de Topicus Servicedesk
de e-mailadressen van gebruikers al geregistreerd, zodat ze worden herkend tijdens het
aanmeldproces. De gebruikers waarvan de e-mailadressen in Zorgportaal zijn geregistreerd
ontvangen een e-mail met een link om de registratie te startende mail is afkomstig van
login@topicuszorg.nl.

2.1 Starten registratieproces
Open de registratie e-mail die u van de Topicus Zorg Servicedesk hebt ontvangen en klik op de link
om het registratieproces te starten.
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2.2 E-mail adres en wachtwoord
Na aanklikken van de link in de e-mail komt u uit op onderstaande scherm. Controleer uw emailadres en kies een wachtwoord. Dit is uw eerste sleutel van de 2FA.
Klik vervolgens op de knop “Volgende” om naar de volgende stap in het proces te gaan.

2.3 E-mailadres bevestigen
Om het e-mailadres te bevestigen dient in het vervolgscherm een verificatiecode te worden ingevuld.
Deze code wordt via een e-mail naar het ingevulde e-mailadres gestuurd. Indien de e-mail niet snel
verschijnt kan het zijn dat deze in de spam-box terecht gekomen is. De e-mail ziet er als volgt uit.
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Let op: de code is een beperkte tijd geldig zoals in de e-mail is aangegeven. Voer de code in en klik op
de knop “Volgende”.

2.4 Kies authenticatiemiddel
Na het bevestigen van het e-mailadres dient een authenticatie middel te worden gekozen, ofwel de
manier waarop de tweede sleutel wordt gegenereerd. Hiervoor kan gekozen worden uit een gratis
OTP-app die op de smartphone geïnstalleerd kan worden of voor een hardware token dat bij CLBPS
kan worden besteld. Een hardware token is niet gratis, voor de prijs en bestelinformatie, zie hiervoor
https://www.peridos.nl/hardware_token.
Er zijn verschillende soorten hardware tokens, onder andere onderstaande voorbeelden:

Kies voor één van de twee mogelijkheden: “Gebruik app” of “Gebruik token”.
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2.4.1 App instellen en koppelen
Indien gekozen is voor de app verschijnt een pagina waarop een keuze kan worden gemaakt voor een
besturingssysteem: Apple, Android of Windows.
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1. Kies het gewenste besturingssysteem.

2. Na gekozen te hebben voor een besturingssysteem verschijnen er een aantal apps die gekozen
kunnen worden. Een betrouwbare app is de Topicus Keyhub app.
Installeer de gewenste app op de gebruikelijke manier via de Store op de smartphone of tablet.
Als voorbeeld is de Topicus Keyhub app getoond.

3. Scan de QR-code die op het beeldscherm wordt getoond met de zojuist geïnstalleerde app.
Hiermee wordt deze app gekoppeld aan het Zorgportaal account.
4. Er verschijnt een 6-cijferige code (token) in de app. Deze dient u in te vullen op de webpagina.
5. Klik op de knop “Bevestig”. Lees verder bij paragraaf 0 2.5 Afronden aanmeld procedure.
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2.4.2 Hardware token instellen en koppelen
Indien gekozen is voor het hardware token verschijnt de pagina waarop het serienummer van het
hardware token kan worden ingevuld. Het serienummer is te vinden op de achterkant van het token,
net boven de streepjescode.
Klik vervolgens op de knop van het hardware token en neem de code die op het schermpje verschijnt
over in het veld “Code”. Door het invoeren van deze gegevens wordt het hardware token gekoppeld
aan het Zorgportaal account.
Klik vervolgens op de knop “Volgende”. Lees verder bij paragraaf 0 2.5 Afronden aanmeld procedure.

2.5 Afronden aanmeld procedure
Alle stappen zijn doorlopen, op het scherm wordt getoond dat het account succesvol is aangemaakt.
Klik op de knop “Doorgaan naar Zorgportaal” om direct in te loggen in het Topicus ZorgPortaal.
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3. Inloggen in Zorgportaal
3.1 Ga naar de Zorgportaal pagina
Voer het adres van het ZorgPortaal, https://login.topicuszorgportaal.nl, in de browser in.
Op deze pagina klikt de gebruiker op de knop "Topicus Zorg Account".

Tip: Sla deze webpagina op in uw snelkoppelingen/favorieten, omdat u voortaan op deze manier
inlogt.

3.2 Vul inloggegevens in
Vul in het inlogscherm het e-mailadres in wat u in het aanmeldproces (beschreven in hoofdstuk 2)
heeft gebruikt. Vul het wachtwoord in wat u bij het aanmelden hebt bedacht en ingevoerd. Klik
vervolgens op de knop “Volgende”.
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Vervolgens wordt gevraagd om de eenmalige code in te vullen die in de app of het hardware token
wordt getoond. Vul deze in en klik op de knop “Bevestig”.
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U wordt ingelogd in Peridos.

3.3 Ingelogd in Zorgportaal
Indien Peridos voor u de enige Zorgportaal applicatie is, dan zal Peridos direct worden geopend en
moet u wellicht nog de zorginstelling kiezen waarvoor u wilt inloggen.
Soms komt het voor dat het Zorgportaal Dashboard scherm wordt getoond. Hier is aan de linkerkant
ruimte voor meegestuurde cliënt gegevens. Deze zullen voor Peridos nooit zijn gevuld.
Bovenin is te zien welke gebruiker is ingelogd en is er ook een knop om weer uit te loggen.
In het midden zijn alle tegels te zien van applicaties die kunnen worden gestart. Meestal is dit alleen
“Peridos”. Klik op de tegel en Peridos zal worden geopend.
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