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Toegang tot het systeem
Selecteer de toepassing Medega in de lijst met online diensten en start de
toepassing:

Kies de manier waarop u zich wenst aan te melden: met de elektronische
identiteitskaart, Itsme of TOTP.
Meer info over de verschillende aanmeldmogelijkheden vindt u op de
RIZIV-website (www.myriziv.be > toegangsprocedure voor
webtoepassingen via eHealth)
Nadat u bent ingelogd:

Selecteer de optie: identificatie als burger buiten een
organisatie, en klik op ‘Ok’

Indien u bent ingeschreven in meerdere (sub)kringen, kiest u
eerst in welke (sub)kring u wilt inloggen.

Indien u slechts in één kring bent ingeschreven, komt u
rechtstreeks op de welkomstpagina van de kring terecht.
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Agenda bekijken
 Kies het menu item
 Uw agenda laat toe om
 de dagen wanneer u van wacht bent te raadplegen,
 voorstellen te doen om van wacht te zijn,
 te kijken wie van wacht is.
 Klik op de datum van de dag om de details te bekijken.

: u hebt uw beschikbaarheid aangegeven
: u bent van wacht
: er is bevestigd dat u de wacht gedaan hebt.

Om een Excel bestand met uw ingebrachte wachtdiensten te
downloaden, klik op “Export”.
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Een wacht voorstellen

 In uw agenda, klik op de datum waarvoor u een wacht wilt
voorstellen…

 Selecteer de wachtdienst aan die u past en klik op “Bewaren”
Als u terugkeert naar uw agenda, ziet u
dat er een icoon gekomen is op de
gekozen dag.
Dit geeft (nog) niet aan dat u verzekerd bent dat u de wacht moet doen.
De verantwoordelijke van de wacht moet dit voorstel eerst nog
goedkeuren. Dit kan hij doen door de agenda van de kring te raadplegen,
waar alle wachtperiodes te zien zijn.
Opgelet:
De wachtperiodes worden gesplitst om middernacht. Indien u een voorstel
wilt doen voor een periode van 19u tot 8u de volgende dag, zult u zich
twee keer moeten inschrijven: één keer van 19u tot 24u, en één keer van
00u tot 08u de volgende dag.
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Vervanging van een wacht
 Als u zich voor een wachtdienst heeft ingeschreven, kan u het
voorstel nog veranderen zolang de verantwoordelijke de wacht
niet gevalideerd heeft
 Als de wachtdienst gevalideerd is, kan enkel de
verantwoordelijke de wacht aanpassen… TENZIJ
 In de 3 dagen voor het begin van de wacht, kan u de dringende
vervanging gebruiken.

Datum van de dag: 19de

Na een regeling gevonden te hebben met uw vervanger, zoek hem in
de lijst en klik op selecteer om terug te gaan naar uw agenda en de wacht
over te dragen aan uw vervanger

U bent vrij op de 20e…
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Mijn gegevens
Toegang tot uw gegevens
 Kies het menu item

Kijk hier na of uw gegevens juist zijn, en verbeter ze indien nodig.
Om uw kabinetadres aan te passen, klik op de knop “Aanpassen”.
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