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Inleiding 
De Cyberlab website is afgeschermd van het internet. De website is alleen toegankelijk voor 

GERRIT Zorgnet klanten, voor klanten op gekoppelde netwerken (Ezorg, Zorgring, e.a.) en vanaf 

het internet door middel van een VPN (Cisco AnyConnect) met een GERRIT token (2-factor). 

In deze handleiding kunt u lezen hoe u toegang krijgt tot het inlogscherm van de Cyberlab website. 

  



Cyberlab website 
Het adres van de cyberlab website is: 

http://cyberlab.gerritzx.nl 

Als u deze website opent en u krijgt een inlog scherm te zien (1), dan bent u klaar met deze 

handleiding. U hebt rechtstreeks toegang tot Cyberlab en u kunt inloggen met uw Cyberlab 

inloggegevens die aan u zijn verstrekt door de Servicedesk van GERRIT. 

1.  

Als u géén website te zien krijgt, maar een foutmelding (2), dan hebt u geen rechtstreekse 

toegang tot Cyberlab. Volg de rest van deze handleiding om de toegang voor te bereiden. 

2.  

In het kort moet u nu het volgende doen: 

1. Start Cisco AnyConnect en maak verbinding met GERRIT d.m.v. een GERRIT token 

2. Open de Cyberlab website zoals hierboven staat uitgelegd. 

In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe u Cisco AnyConnect kunt downloaden en installeren en 

hoe u het GERRIT token daarbij moet gebruiken. 

  

http://cyberlab.gerritzx.nl/


GERRIT token 
Voordat u verder gaat hebt u eerst een GERRIT token nodig. Dit kan een VASCO token zijn (een 

hardware apparaatje) of een SMS token (gekoppeld aan uw 06 nummer). U kunt via de 

Servicedesk van GERRIT een token aanvragen. 

Een GERRIT token is bedoeld om op een veilige manier verbinding te maken met het GERRIT 

Zorgnet. Een token zorgt voor een 2-factor authenticatie met een one-time password: u logt in met 

iets wat u weet en iets wat u fysiek in handen heeft waarmee het wachtwoord telkens anders is. 

Zie de handleiding over GERRIT tokens voor meer informatie. 

 

  



Cisco AnyConnect 
Via Cisco AnyConnect software kunt u een VPN verbinding maken met GERRIT Zorgnet. Uw 

computer wordt dan virtueel verbonden met GERRIT, zodat u gebruik kunt maken van websites en 

diensten die alleen voor onze klanten op het Zorgnet beschikbaar zijn. 

De Cisco AnyConnect software kunt u gratis downloaden vanaf onze token portaal website. Deze 

installatie hoeft u maar 1 keer te doorlopen. 

Installatie 
Er is software beschikbaar voor Windows, MacOS, Linux, voor iOS (iPad/iPhone) en voor Android 

telefoons/tablets. 

1. Open de portaal website: 

https://portaal.gerritzorgnet.nl 

2. U krijgt het token inlogscherm te zien. Log in met uw GERRIT token account. Raadpleeg 

eventueel de algemene handleiding voor het GERRIT token. 

3. Nadat u bent ingelogd kunt u via ons portaal de Cisco AnyConnect software downloaden en 

installeren. 

Opstarten 
Nadat u de Cisco AnyConnect software hebt geïnstalleerd kunt u het programma starten om 

hiermee een VPN verbinding te maken met het GERRIT Zorgnet. 

Zie de handleiding over GERRIT tokens voor meer informatie. 

Zodra de VPN verbinding is gelukt kunt u de Cyberlab website openen. 

De VPN verbinding blokkeert mogelijk uw bestaande netwerk verbinding. Verbreek de VPN 

verbinding om uw netwerk instellingen te herstellen. 

Verbinding verbreken 
Om de verbinding te verbreken opent u opnieuw de Cisco AnyConnect software en u klikt op 

Disconnect. 

 

https://portaal.gerritzorgnet.nl/

