
eHerkenning 
 

Voor het registreren van zwangerschappen en de daarbij behorende donorgegevens heeft u 
eHerkenning nodig. Door middel van eHerkenning kunt u de gegevens digitaal aanleveren in ons 
KIDS systeem. Onderstaande informatie geeft aan hoe u eHerkenning aan kan vragen.  
 
Aanvragen van eHerkenning 
Om in te kunnen loggen op het vernieuwde systeem heeft u eHerkenning voor bedrijven nodig. Zo 
kunt u veilig, eenvoudig en betrouwbaar online donorgegevens in KIDS 2.0 registreren.  
 
U vraagt eHerkenning aan op www.eherkenning.nl/bedrijven. De belangrijkste aandachtspunten bij 
het aanvragen van eHerkenning staan hieronder beschreven. 
• Zorg dat u eHerkenning zo spoedig mogelijk aanvraagt. Op deze manier kunt u moeiteloos 

gebruik maken van KIDS 2.0.  
• Om in te loggen op KIDS 2.0 heeft u eHerkenning beveiligingsniveau 3 nodig. Dit 

beveiligingsniveau vereist dat het inloggen is beveiligd op basis van een gebruikersnaam, 
wachtwoord en een eenmalig password via token of via sms. 

• Er zijn momenteel vier aanbieders die eHerkenning beveiligingsniveau 3 aanbieden. Wilt u 
gebruik maken van een token in plaats van sms dan is aanbieder Z login de enige die 
eHerkenning beveiligingsniveau 3 in combinatie met de juiste token mogelijk maakt.  

• eHerkenning is persoonsgebonden, als meerdere medewerkers toegang moeten krijgen tot 
KIDS 2.0 dan moet u machtigingen aanvragen voor deze medewerkers. Wij adviseren u twee 
machtigingen aan te vragen per kliniek, dit kan op één account. 

• Vraag eHerkenning jaarlijks opnieuw aan, dit in verband met wisseling van medewerkers. De 
kosten kunt u elk jaar bij ons declareren. 

 
Meer informatie over eHerkening kunt u vinden op www.eherkenning.nl/bedrijven. Op diezelfde 
website vindt u welke stappen u moet doorlopen voor het aanvragen van eHerkenning. 
 
Belangrijke informatie bij de eerste keer inloggen 
De eerste keer dat u gaat inloggen zal het secretariaat van de Stichting DKB een extra controle 
uitvoeren om u te autoriseren. Hiervoor hebben ook het KvK nummer van uw organisatie nodig. 
Stuur deze zo spoedig mogelijk op naar de dienstpostbus: info@donorgegevens.nl. 

Declaratie eHerkenning 
De jaarlijkse kosten voor het aanvragen van eHerkenning kunt u bij ons declareren. Hiervoor 
hebben we de rekening van eHerkenning en een begeleidende brief op eigen briefpapier nodig 
waarin u een verzoek doet om teruggave van de jaarlijkse eHerkenning kosten en verwijst naar dit 
mailbericht. De begeleidende brief moet zijn voorzien van uw contactgegevens, biccode en iban. 
Beide documenten kunt u als PDF-bestand versturen naar cibgfb@minvws.nl. 
 
Vragen 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze e-mail, dan kunt u contact opnemen met Stichting DKB. 
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