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1 Inleiding 

 
Onze Citrix omgeving brengt u de mogelijkheid om ziekenhuistoepassingen en informatie die reeds beschikbaar 
zijn op het lokaal ziekenhuisnetwerk, extern te raadplegen via het Internet. 
 
Hiermee beantwoorden we aan de nood van het ziekenhuis om voor medewerkers/artsen/externen 
afstandswerken mogelijk te maken. Tevens wordt hiermee ingespeeld op de vraag naar informatie van de vele 
zorgverleners uit de eerste lijn. 
 
Eenmaal u verbonden bent via het Internet kunt u van op de website van AZ Damiaan alle relevante gegevens en 
toepassingen waarvoor u geautoriseerd bent extern raadplegen en dit met dezelfde functionaliteit zoals op het 
lokaal ziekenhuisnetwerk. 
 

Het ICT team 
Az Damiaan 
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1. Systeemvereisten 

 
Om gebruik te kunnen maken van ons Citrix-omgeving dient u te beschikken over: 

 Computer met Internetverbinding 

 Citrix Client 

 Hardware- of Softwaretoken 

1.1 Computer  / Smartphone / Tablet met Internet toegang 

 

 

 
Vermits Citrix een Internettoepassing is, volstaat het om 
een smartphone, tablet of computer te hebben met een 
internet connectie. 

 

1.2 Citrix Client 

 

 

 
De Citrix client is een pakket dat u dient te installeren op 
de computer/mobiel toestel, zodat u een verbinding kan 
leggen met de Citrix server. Voor de installatie van deze 
client, zie ‘installatie Citrix client’. 
 

 
 

1.3 Hardware token (Digipass) 

 

 

U kan de Digipass opstarten door op de  toets te 
drukken. Voer daarna uw geheime code in. Nu verschijnt het 
wachtwoord waarmee u zich kan authentificeren. Bepaalde 
digipassen vragen ook nog “appli”, u dient “1” in te geven. 
 
Voor uitleg over de werking van de Digipass, zie  
www.azdamiaan.be  beveiligd  Help  Gebruik digipass 

http://www.azdamiaan.be/
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1.4 Software-token (App) 

  
Wanneer u gekozen heeft voor de software token zal op uw 
mobiel toestel een Applicatie genaamd ‘Digipass Mobile 
Enterprise Sec’ geïnstalleerd worden (Digipass-ES). Deze 
applicatie zal bij opstarten voor u telkens een 6-cijferige code 
genereren die gedurende een bepaalde tijd geldig is. Nadien 
zal de applicatie automatisch een nieuwe code genereren. 
 
Met behulp van een PIN-code die u krijgt van de ICT-dienst bij 
installatie én deze 6-cijferige code kunt u vervolgens 
aanmelden op onze Citrix omgeving. 

2 Aanmelden 

2.1 Installatie Citrix Cliënt 

 
Indien de Citrix cliënt niet aanwezig is op de computer dient u deze eenmalig te installeren. Hiervoor dient u een 
geschikte client te downloaden op de Citrix site. 
 

 
 

U gaat naar www.citrix.com en klikt op 
‘Downloads’. 
 

 
 

Kies voor ‘Citrix Receiver (ICA)’ in de ‘Find 
Downloads’ box. 
 
Kies de receiver die geschikt is voor uw PC, het 
eenvoudigste is om ‘Receiver Easy Install’ te 
kiezen. 
Klik op ‘Find’. 
 

 
 

Klik op ‘Detect my device and install Receiver’, 
vervolgens zal de website kijken welke versie u 
nodig hebt. 
 

 

Klik op ‘Download Receiver for …’. 
 

 
 

Klik op ‘Download Receiver for …’ 
Nu zal het programma gedownload worden en kan 
deze worden geïnstalleerd. 
 

http://www.citrix.com/
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Klik op de knop ‘Uitvoeren’. 
 
(Afhankelijk van de browser kan  de melding 
verschillend zijn) 
 

 
 

Klik op de knop ‘Uitvoeren’. 
 

 
 

Volg de Wizard door op ‘Next’ te klikken. 

 
 

Vink ‘I accept the license agreement’ en klik op 
‘Install’ 
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De installatie is uitgevoerd. 
Druk op ‘OK’. 
 

 
Opmerking: 
Indien onderstaand venster verschijnt, volstaat het om dit gewoon weg te klikken door op ‘Cancel’ te klikken. 
 

 

2.2 Aanmelden op Citrix 

 

 
 

 Surf naar www.azdamiaan.be 
 

 Selecteer bovenaan ‘Beveiligd’. 
 

 

 Klik vervolgens aan de linkerkant op ‘Citrix’. Een nieuw 
venster verschijnt met het aanmeldscherm van Citrix.  

 
Indien er geen nieuw venster opent na het klikken op Citrix 
betekent dit dat een popup-onderdrukker actief is. 

 
 

 Tik uw gebruikersnaam in. 

 Tik uw windows paswoord in dat u in het ziekenhuis 
gebruikt. 

 Vul het Radius wachtwoord in (zie rood kader hieronder) 

 Klik op ‘Log On’ 

 
 

http://www.azdamiaan.be/
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Met hardware token Met software token 

 Neem uw Digipass bij de hand. 

 Druk op  . 

 Voer uw pincode in. 

 Druk op  . 

 (Indien ‘APPLI’ verschijnt, druk ‘1’ in.) 

 Op het scherm van de digipass verschijnen 
cijfers die je inbrengt in het vak bij ‘RADIUS 
Password’. 

 Druk op   om de Digipass te sluiten. 
 

 Neem uw Smartphone / Tablet bij 
de hand en start de ‘Digipass-ES’ 
applicatie op. Hierop zal een ‘One 
Time Password’ op getoond 
worden die geldig is zolang de balk 
onderaan blauw is (Zie hiernaast). 
Eens deze tijd verstreken is, zal een 
nieuw paswoord gegenereerd 
worden. 

 In het vakje van het ‘RADIUS Password’ vult u eerst de 4 
cijferige PIN-code in die u gekregen heeft, gevolgd door 
de 6 cijfers die u aangeleverd worden door de applicatie. 
 

2.3 Gebruik maken van Citrix 

 
Bij aanmelden op de Citrix omgeving zult u een virtueel bureaublad krijgen. Wanneer u voor de eerste maal 
aanmeld op Citrix zult u applicaties moeten toevoegen hieraan. Eens toegevoegd zullen deze hierop blijven staan 
voor elke volgende aanmelding. 
 

 
 

U kunt applicaties op uw bureaublad plaatsen door 
links op het ‘Plus’-teken te klikken 

 
 

Er zal vervolgens een onderverdeling tevoorschijn 
komen van de voor u beschikbare applicaties. 
Bovenaan vind u ‘All Apps’, dit is een lijst met alle voor 
u beschikbare applicaties.  
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Als u daar op een applicatie klikt zal deze op uw 
bureaublad geplaatst worden. 
 

 
 

Vervolgens kunt u een applicatie opstarten door op het 
icoon op uw virtueel bureaublad te klikken. 

 

Vervolgens kunt u een applicatie opstarten door op het 
icoon op uw virtueel bureaublad te klikken. Wanneer u 
geklikt hebt zal het ‘Loading’ symbool verschijnen.  
 
Na een tijdje is de toepassing actief en kan deze 
gebruikt worden. 
 

 
Om te stoppen sluit u uw Citrix toepassing(en), klikt u op uw naam rechtsboven en kiest u voor ‘Log Off’. 

3 Bij Problemen 

 

 Op ‘www.azdamiaan.be  Beveiligd  Help’ vind je een antwoord op de meest gestelde 
vragen/problemen. 

 De helpdesk van ICT is bereikbaar tijdens de kantooruren van 8u00 tot 17u00 op (059 41) 41 35  

 Je kan ook mailen naar helpdesk@azdamiaan.be. Vermeld het telefoonnummer waarop we je kunnen 
bereiken. 

4 Veiligheid 

 
N.v.t. 

5 Indicator 

 
N.v.t. 

6 Referenties/verwijzingen 

 
N.v.t. 

http://www.azdamiaan.be/
mailto:helpdesk@azdamiaan.be

