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Handleiding aanvraag UZI servercertificaat:  
 
Inleiding 
Deze handleiding beschrijft stapsgewijs hoe u het UZI servercertificaat on-line aanvraagt bij 
het UZI register. Dit servercertificaat is nodig voor de beveiligde verbinding tussen uw 
verloskundig informatie systeem en de computer (server) van o.a. Peridos, PRN en 
Praeventis. Zo’n beveiligde verbinding is noodzakelijk omdat er privacygevoelige informatie 
wordt verzonden.  
 
Het UZI-register kent twee abonneetypen: (1) abonnee ‘zorgverlener’ en (2) abonnee 
‘organisatie’.  
Voor de elektronische communicatie met de genoemde doelsystemen is het nodig om bij het 
UZI-register als abonneetype ‘organisatie’ geregistreerd te zijn. Mocht u dus al geregistreerd 
zijn als abonnee type ‘zorgverlener’, dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor het abonnee-
type ‘organisatie’. 
 
De aanvraag van een servercertificaat kan pas worden gedaan nadat een UZI-Register 
Abonneenummer (URA) toegekend is of er reeds een lopende aanvraag hiervoor is gedaan. 
URA staat voor UZI Register Abonneenummer. Dit URA-nummer moet namelijk worden 
ingevuld bij de aanvraag van het UZI servercertificaat. 
 
Tip: u hoeft niet te wachten met aanvragen van het UZI servercertificaat totdat u het URA 
heeft ontvangen. U kunt het servercertificaat al aanvragen zodra u het URA (type 
‘organisatie) heeft aangevraagd. Dat spaart tijd, gezien de doorlooptijd van deze aanvragen. 
 
Voorbereiding 
Alvorens u de aanvraag van een servercertificaat start, moet u de volgende gegevens bij de 
hand hebben: 

1.   PKCS#10 Certificate Signing Request:  
o   kortweg genoemd “PKCS#10 bestand”. Dit bestand vraagt u op bij uw 

leverancier van uw verloskundig informatiesysteem en zij zullen dat naar u 
mailen. 

2.   De volledige (gekwalificeerde) domeinnaam (FQDN) van het systeem waarvoor 
het UZI-servercertificaat wordt aangevraagd: 

o   Dit vraagt u op bij uw leverancier van uw verloskundig informatiesysteem en 
zij zullen dat naar u mailen. 

3.   Uw UZI-register abonneenaam en -nummer: 
o   De abonneenaam is de naam van uw organisatie (praktijk) zoals deze officieel 

is vastgelegd bij het UZI-register. Het abonneenummer is het hierbij 
corresponderende nummer. Let op dat dit nummer 8-cijferig is met 3 voorloop-
nullen). 

  
Bij  twijfel  of  vragen  kunt  u  mailen  naar  info@perined.nl  
  
 
Aanvraag 
Voor het aanvragen van een UZI servercertificaat doorloopt u de hierna beschreven stappen: 
 
1.   Ga naar de website van het UZI-register: http://uziregister.nl/ 
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U komt dan in onderstaand scherm. 

  
 
2.   Klik op de tekst ‘Servercertificaat’. 
 

 
 
3.   Klik op de tekst ‘Servercertificaat aanvragen’. 
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4.   Klik op “Stap 3 Vul formulier in” 
 

 
 
 
5.   Klik op ‘formulier aanvraag UZI-servercertificaat’. 
 
 
U ziet onderstaand scherm.  
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6.   Klik op ‘Reeds abonnee’ indien u al abonnee bent bij het UZI register. 
 
NB. Wanneer uw praktijk nog geen abonnee bent, moet u dit eerst aanvragen. Zodra deze 
aanvraag is gedaan, kunt u het servercertificaat aanvragen. U hoeft dus niet te wachten totdat 
u uw abonneenummer heeft ontvangen van het UZI register.  
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7.   (Deel van) invulformulier aanvragen UZI servercertificaat. 
 
8.   Vul gevraagde gegevens in. Velden met een ‘*’ zijn verplichte invulvelden. Velden 

zonder ‘*’ mag u leeg laten. Let op het volgende: 
a.   Naam abonnee: dit is de naam waaronder uw praktijk is geregistreerd bij het UZI 

register.  
b.   Geboortenaam aanvrager: dit mag alleen de abonnee zijn of een persoon die als 

gemachtigde is geregistreerd bij het UZI register. 
c.   Domeinnaam: deze heeft u van uw leverancier van uw verloskundig 

informatiesysteem ontvangen. 
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9.   Vervolg van invulformulier aanvragen UZI servercertificaat (vervolg van punt 7). 
 
10.  Kies ‘Via Dynalogic’ als wijze van vaststellen van uw identiteit. 
 
11.  Klik op ‘Kies bestand’ en selecteer het bestand dat u van uw leverancier van uw 

verloskundig informatiesysteem heeft ontvangen (de naam van dat bestand eindigt op 
.csr). 

 
12.  Klik op 
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13.  Controleer de gegeven, pas zo nodig aan.  
 
 
14.  Klik op  
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15.  Klik op  
 
16.  Sla de PDF op voor uw eigen administratie en print 1 set formulieren. 
 
TIP: druk het formulier 2x af en bewaar 1 exemplaar voor uw eigen administratie. Noteer op 
uw eigen exemplaar de datum van insturen van uw aanvraag. U kunt daar zo nodig altijd 
later naar verwijzen. 
 
17.  Onderteken 1 set formulieren, druk de email af waarin uw leverancier van uw 

verloskundig informatiesysteem u toestemming geeft voor het gebruik van hun 
domeinnaam en stuur dit alles naar: 
UZI register 
Antwoordnummer 10600 
2501 WB  Den Haag 

 
18.  Na 2-4 weken ontvangt u een brief van het UZI register waarin staat dat uw aanvraag is 

goedgekeurd. In deze brief staat tevens dat u binnen enkele dagen een email van 
Dynalogic zal ontvangen voor het maken van een afspraak om uw identiteit vast te stellen.  

 
Belangrijk: deze afspraak moet binnen 6 weken na dagtekening van de brief plaatsvinden. 
Bij het laten verlopen van deze termijn van 6 weken vervalt uw aanvraag en zal opnieuw 
een aanvraag voor een servercertificaat moeten worden ingediend. Wanneer u geen email 
van Dynalogic heeft ontvangen, bel dan binnen de termijn zelf met Dynalogic om de 
afspraak te maken. Het telefoonnummer staat in de brief van het UZI register. 

 
 
19.  Enkele dagen na identificatie ontvangt de aanvrager het UZI servercertificaat  per e-mail 

van het UZI register.  
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Belangrijk: de aanvrager moet aan het UZI register de ontvangst bevestigen van het 
servercertificaat. U bevestigt deze ontvangst door een antwoord (reply) op deze e-mail 
naar het UZI-register te sturen. Is de ontvangstbevestiging niet binnen 8 weken na 
verzending bij het UZI-register binnen, dan wordt het certificaat automatisch ingetrokken 
en zal u opnieuw een aanvraag moeten indienen. De kosten (gelijk aan die van een nieuwe 
aanvraag) zijn dan voor uw rekening. 
 

20.  Na ontvangst – per email - van het UZI servercertificaat stuurt u deze email door naar de 
Helpdesk van de leverancier van uw verloskundig informatiesysteem met het verzoek om 
deze te installeren. Zij zullen het servercertificaat dan installeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


