Secure Hosted Mail
van ZorgMail

Huisartsen

Met ZorgMail kunt u heel eenvoudig beveiligd e-mailen met specialisten, andere
zorgverleners en patiënten. Huisartsen maken al jaren veelvuldig gebruik van
ZorgMail voor het ontvangen van de correspondentie van ziekenhuizen, laboratoria,
huisartsenposten en andere instellingen. Deze berichten worden direct gekoppeld
aan het huisartseninformatiesysteem (HIS). Maar de communicatie die buiten deze
berichtstroom plaatsvindt, gebeurt vaak nog onveilig. Met Secure Hosted Mail van
ZorgMail bent u als huisarts verzekerd van de beste beveiligde mailoplossing.
Veilig mailen binnen de ZorgMail community
Naast het ontvangen van de berichten in het HIS, kunt
u met ZorgMail ook heel eenvoudig veilig e-mailen
met andere zorgverleners. Met Secure Hosted Mail
kunt u kiezen voor een veilig e-mailadres dat u kunt
toevoegen aan uw e-mailprogramma. Zo maakt
Secure Hosted Mail veilig overleggen met de
specialisten en andere zorgverleners heel gemakkelijk.
Veilig mailen buiten de ZorgMail community
Als huisarts heeft u een centrale rol in de ketenzorg.
Zowel communicatie met patiënten als met zorgverleners is belangrijk in de dagelijkse praktijk. Met
Secure Hosted Mail mailt u veilig met andere ZorgMail
deelnemers, patiënten, mantelzorgers en andere professionals buiten de ZorgMail community. Ontvangers
buiten de community openen uw mail door middel
van een apart toegezonden verificatiecode. Zo weet
u zeker dat vertrouwelijke informatie ook buiten de
community veilig wordt afgeleverd.
Voordelen
•	Grootste community van aangesloten zorgverleners
• Compleet overzicht van alle beveiligde adressen
•	Integratie mogelijk met verschillende
mailprogramma’s zoals Outlook
•	Gemakkelijk veilig verzenden en ontvangen
binnen de community
•	Gegarandeerd veilig mailen buiten de community
door encryptie en twee factor authenticatie

Secure Hosted Mail activeren
Iedere huisarts die aangesloten is op ZorgMail
beschikt standaard over een Secure Hosted Mail
adres. U hoeft het account alleen nog maar te
activeren met een activatiecode.
Om deze code te ontvangen, stuurt u een e-mail
naar servicedesk@z-netwerken.nl met uw naam,
het adres van de praktijk en het telefoonnummer
waarop u bereikbaar bent.
Over ZorgMail
ZorgMail is al jaren de standaard op het gebied van
beveiligd berichtenverkeer in de zorg. De dienst is
continu in ontwikkeling en biedt oplossingen die
passen bij de veranderende zorg. Ruim 90% van
alle elektronische medische correspondentie
wordt inmiddels via ZorgMail verstuurd.
Z-Netwerken Zorgverbinders is regiopartner voor
ZorgMail en heeft een eigen servicedesk voor
vragen en ondersteuning op het gebied van
veilige communicatie.
Contact
Meer informatie over veilig communiceren in de zorg?
Neem contact met ons op via telefoonnummer
0345 - 519 567 of per mail via info@z-netwerken.nl.
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