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[Quli] -2 staps verificatie via de Authenticator App  1 

In het menu ( links) vind je onder ‘Mijn profiel’ de tegel ‘2-staps Verificatie’ 

    

 
Quli vindt het heel belangrijk dat jouw gezondheidsgegevens goed beveiligd zijn. Daarom zijn een 

aantal tegels  in Quli alleen te openen door een extra verificatie ( = extra controle om te zien of jij het 

wel echt bent). Met een moeilijk woord noemen we dit 2-staps verificatie. ( je moet 2 x een code 

invoeren zodat Quli zeker weet dat jij het bent) 

Er zijn 2 verschillende manieren om de 2 staps-verificatie te gebruiken en deze moet je eerst 
instellen.  

- De 1ste manier voor de 2-staps verificatie  =  via de authenticator app 
- De 2de manier voor de 2-staps verificatie = via sms op je telefoon ( je ontvangt dan een sms 

code op je telefoon die je vervolgens in moet voeren om toegang te krijgen) 
 
Wanneer je op de  tegel ‘2 staps Verificatie’ klikt dan zie je het volgende scherm; 
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Om hiervan gebruik te kunnen maken moet je eerst  een ( gratis) “Authenticator App” downloaden in 
de app-store.  Dit is een app die je aan je Quli koppelt waarmee je steeds wisselende, unieke 6-
cijferige codes krijgt die jouw toegang verlenen. De codes die je krijgt hebben een beperkte 
geldigheid ; ze wisselen na 30 seconden. 
 
Er zijn veel verschillende Authenticator Apps. Twee voorbeelden van goede apps zijn ; de Google 
Authenticator en de Microsoft Authenticator ; 

 

                       

 
Wanneer je deze manier wilt gebruiken( door op het blauwe +je te klikken achter de 1ste manier), en 
je hebt de app gedownload, dan moet je de allereerste keer een QR code scannen. Deze code komt 

1ste manier 

2de  manier 
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tevoorschijn als je op dat blauwe +je klikt en je scant met de authenticator-app die je hebt 
gedownload. Let op ; dit hoeft alleen de allereerste keer! 

 

 

Wanneer je dit goed gedaan hebt krijg je onderstaande “succes”melding ; je ziet nu ook achter de 1ste  
manier dat de Authenticator App actief is. 
 

 
 
 

 

Dit is een QR code 
(iedere code is anders) 
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Wanneer je nu een beveiligde tegel in Quli wilt inzien vul je dus een code in die je leest vanuit de 
authenticator App ;  

 

 

               

 
 
 
 

Vul hier onderstaande combinatie in ; 674 005 

Zo ziet je authenticator app op je 

telefoon eruit. 
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Je kunt in het menu bij “Mijn Profiel”, tegel 2-staps Verificatie,  óók instellen dat je bij het inloggen in 
Quli DIRECT de 2-staps Verificatie uit wilt voeren. Dit houdt in dat je nadat je met je emailadres en 
wachtwoord bent ingelogd in Quli gelijk het scherm krijgt van de 2-stapsverificatie.( dit hoef je dan 
dus niet meer te doen wanneer je een extra beveiligd onderdeel van Quli wilt inzien) 
 
Mocht je dit willen dan zet je het schuifje op onderstaand scherm ( in menu, bij Mijn Profiel, tegel 2-
staps Verificatie) aan. Door het schuifje naar rechts te zetten waardoor dit groen wordt. 

 

 

Het grote voordeel ten opzichte van de 2de manier (via een SMS code) is dat je deze App altijd kunt 
gebruiken.  
 
Je kunt altijd wisselen van Authenticatie. Dus mocht je na een tijdje tóch liever gebruik willen maken 
van de SMS functie, dan klik je, in het menu – mijn profiel – 2-staps Verificatie, achter de actieve 
Authenticator App op het prullenbakje.    
 
 


