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Inleiding  
In dit document staat beschreven hoe u kan aanmelden op de Citrix omgeving.   

Voorbereiding  
I.  Citrix Receiver voor Windows  

Indien u nog niet over een citrix receiver beschikt op uw computer moet u deze eerst 

installeren.   

De receiver kan u installeren via volgende link:   

https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windowslatest.html  

  

II.  Citrix Receiver voor Mac  
Voor Apple toestellen moet u over de laatste workspace app beschikken:   

https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html  

  

III.  Certificaat   
Mogelijk moet u over de benodigde certificaten beschikken voordat er een verbinding tot stand 

kan worden gebracht.   

Dit kan u installeren met volgende stappen  

1. Surf naar http://mznl.be/zorgverleners/inloggen/citrix  

2. Klik met de rechtermuisknop op het certificaat en kies “doel opslaan als”  
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Zet deze certificaten op een plaats waar u ze in de volgende stappen terug kan vinden !  

    

IV.  Certificaat importeren Windows  
  

3. Dubbelklik op het gedownloade certificaat en installeer het voor de huidige gebruiker en 

voor de lokale computer.   
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V.  Certificaat importeren Mac  

  

4. Ga naar sleutelhangerbeheer (of keyChain in het geval van een engelstalige OSX)  

5. Selecteer links System  

6. Sleep het certificaat in het venster  
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7. Eventueel moet je hier al het paswoord van de Mac opgeven  

8. Dubbelklik het certificaat  

9. Klik op het pijltje bij Trust  

10. Pas het eerste item aan naar Altijd (Always)  

  

11. Mogelijks moet je nog eens het paswoord van je Mac ingeven.  

12. Doe dit voor beide certificaten die op http://mznl.be/zorgverleners/inloggen/citrix staan  

  

VI.  Installatie “Google Authenticator”  

1. Ga op je smartphone naar de “App Store” of “Google Play”.  

http://mznl.be/zorgverleners/inloggen/citrix
http://mznl.be/zorgverleners/inloggen/citrix
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2. Zoek naar de app “Google Authenticator”  

  

3. Download en installeer deze app.  

  

VII.  Configuratie van “Google Authenticator” voor “Citrix Noorderhart”  

1. Voor de registratie van uw smartphone in het kader van de Citrix toegang Noorderhart 
surft u naar https://gateway.noorderhart.be/manageotp Best opent u deze site op uw 

computer en niet op uw smartphone.  

2. Op deze site  kan u aanmelden met uw gebruikersnaam en paswoord voor de 

ITomgeving Noorderhart.  

  
  

3. Vervolgens klikt u op “Submit”  

  

4. Op de volgende pagina vindt u uw geregistreerde devices (toestellen) terug. Voor het 

registreren van een nieuwe device klikt up op de knop “Add Device”   

  

   

5. Vervolgens zal gevraagd worden om uw device een “naam” te geven. U kan dit doen 

door in het vak “Enter a device name to add” een naam naar keuze in te geven.  

  

https://gateway.noorderhart.be/manageotp
https://gateway.noorderhart.be/manageotp
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6. Nadat u op de knop “Go” geklikt heeft, verschijnt er een QR-code. Deze QR-code 
hebben we in de volgende stap nodig om de koppeling met Google Authenticator te 
maken.  
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7. Open op uw smartphone de app “Google Authenticator”. Om een applicatie te 

registreren klikt u onderaan op het “+”teken.  

  

  
  

8. U krijgt twee opties om een applicatie toe te voegen, u kiest hier om een 

streepjescode te scannen.  

  

  
  

    

9. Na het scannen van de QR-code verschijnt uw applicatie in de lijst en wordt er elke 30 

seconden een nieuw one-time paswoord gegenereerd.  
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10. Moest het niet lukken met de QR-code kan u altijd maneel een sleutel toevoegen. 

Hiervoor vult u bij account : uw gebruikersnaam@gateway.noorderhart.be erbij, en als 

sleutel de code die u kon vinden in stap 6.  

  

11. Tenslotte krijgt u op uw computer de melding dat het toestel succesvol gekoppeld is. 

U kan deze website dan gewoon sluiten.  

  

  
  

  

    

Verbinding maken  
1. Surf naar http://www.mznl.be  

2. Klik bovenaan op zorgverleners  

http://www.mznl.be/
http://www.mznl.be/
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3. Klik op Citrix  

  
  

4. Klik nog eens op citrix (of surf naar https://gateway.noorderhart.be)  

  

5. In het onderstaande scherm geeft u uw gebruikersnaam en paswoord in  

  

https://gateway.noorderhart.be/
https://gateway.noorderhart.be/
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6. Open Google Authenticator en geef de gegenereerde code in het veld “Passcode”   

  

7. Tenslotte klikt u op “Submit” en u bent aangemeld  

  

8. Klik hierna op bureaubladen en kies “Desktop” of “Desktop 2019” indien beschikbaar  

  

  
9. Het kan nog zijn dat citrix een tussenbestand (.ica) even opslaat en deze dan pas 

opent – is niet erg.  

  

10. Hierna zal de sessie gestart worden  

  

  

    

11. Als u onderstaande vraag krijgt mag u op block access klikken.   
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OPMERKING : Als u gebruik wil maken van een webcam of een microfoon in uw citrix 

Sessie zal u op volgende vraag WEL ‘Permit use’ moeten kiezen !  

  

  
   

12. Hierna zal de citrix sessie open gaan en kan u gewoon werken zoals in het 

Mariaziekenhuis.   
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Meerdere schermen in citrix  
Standaard wordt citrix geopend op 1 beeldscherm  

Indien u dit over 2 beeldschermen wil dient u volgende acties te ondernemen  

  

1. Klik op het pijltje bovenaan uw scherm  

   

2. Een werkbalk zal tevoorschijn komen  
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3. Klik op Window   

4. Zet het Venster over de 2 schermen  

  

  
  

5. Klik op Full-Screen   

6. Het Citrix venster zal de 2 schermen vullen (OPMERKING : Omdat op het moment 

dat u de Citrix startte Citrix niet wist dat u 2 schermen had, is dit de eerste keer een 

‘uitgetrokken’ scherm. Logisch werkt dit nog steeds als 1 scherm. Indien u Citrix over 

2 logische schermen wil dient u nog een keertje af te loggen en terug aan te loggen, 

nu zal de Citrix over 2 schermen werken, maar toch als 2 aparte schermen fungeren)  

Indien u maar op 1 scherm wil werken of het Citrix venster wil minimaliseren kan u dit ook via 

dit menu bovenaan doen.  

  

  


