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Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners! 
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1 Inleiding 
In deze handleiding staat beschreven hoe u ZorgMail Secure e-mail kunt activeren en gebruiken 

met behulp van een webbrowser.  

Indien u beschikt over een ZorgMail all-in abonnement en uw account is daarvoor ingesteld dan 

kunt u gebruik maken van Hosted Mail Premium waarmee u veilig kunt e-mailen met ontvangers 

buiten de ZorgMail Community (Zie hoofdstuk 5). 

 

2 Activatie en notificatie 
Om gebruik te kunnen maken van ZorgMail Secure e-mail, dient het e-mail account geactiveerd te 

zijn. U heeft een brief ontvangen met daarin activatiegegevens: gebruikersnaam en activatiecode.  

 

 Ga naar: https://www.zorgmail.nl/webmail 

 Vul gebruikersnaam in en vul bij wachtwoord de activatiecode in 

 Vul een nieuw wachtwoord in en bevestig deze door het wachtwoord nogmaals in te voeren 

  

Tip:  

Geen brief met activatiegegevens ontvangen? Neem dan contact op met uw ZorgMail 

Regiopartner.1 

 

Belangrijk: Uw Secure e-mailadres wordt pas aan het Secure e-

mail adresboek toegevoegd wanneer uw ZorgMail Secure e-mail 

account is geactiveerd.  

                                                 
1 Zie hoofdstuk 7 voor informatie met betrekking tot de ZorgMail Regiopartner. 

https://www.zorgmail.nl/webmail
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Indien u gebruik gaat maken van ZorgMail Secure e-mail in combinatie met Outlook, download dan 

de handleiding op de ZorgMail website  

 

Bij gebruik van Webmail is het noodzakelijk dat u een notificatie e-mailadres instelt, zodat u, 

wanneer u een e-mail ontvangt in de Webmail, daarvan een notificatie ontvangt op uw reguliere e-

mailadres. In elke notificatie staat een link naar ZorgMail Secure e-mail, zodat u gelijk kunt inloggen 

om het e-mail bericht te lezen. 

Via de pagina https://www.zorgmail.nl/webmail kunt u de notificatie aan- of uitzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk: Indien u de Secure e-mail niet dagelijks gebruikt is het belangrijk bij ontvangst van een 

Secure e-mail een notificatie te laten sturen naar uw internet e-mailadres.  

 
 

  

http://zorgmail.nl/zorgmail/zorgmail-downloads/
https://www.zorgmail.nl/webmail
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3 Gebruik Webmail 
U logt in op Webmail via de link https://www.zorgmail.nl/webmail. 

 

3.1 Postvak IN 

Na het openen van Webmail ziet u onderstaand scherm. De Secure e-mail zal openen in het 

‘Postvak IN’ voor de inkomende berichten. Deze is altijd terug te vinden onder het tabblad E-mail. 

 

U kunt een bericht selecteren door erop te klikken. In het onderste deelvenster wordt het bericht 

weergegeven. Wanneer u dubbelklikt op een bericht, wordt het bericht geopend in een nieuw 

tabblad. 

 

3.2 E-mail opstellen 

U kunt een nieuwe e-mail opstellen door op de knop Nieuw bericht te 

klikken.  

Wanneer u een nieuw bericht wilt opstellen, komt er een tabblad bij en wordt onderstaand scherm 

getoond waarin u de e-mail kunt opstellen. 

https://www.zorgmail.nl/webmail
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3.3 Adresboek Secure e-mail 

In ZorgMail Webmail vindt u een geïntegreerd adresboek. In dit adresboek vindt u alle geactiveerde 

ZorgMail Secure e-mail gebruikers.  

 

Via een muisklik op de knop Aan: zoekt u in “Adressen selecteren” de juiste ontvanger met het 

zoekveld, u selecteert deze gebruiker uit de lijst en klikt op Aan om deze in de lijst met ontvangers 

te plaatsen. Met Cc of Bcc kunt u een kopie ontvanger toevoegen. Met de OK knop kunnen deze 

worden toegevoegd aan het bericht. 

Voor het zoeken kunnen meerdere termen (criteria) worden ingevoerd. Zoekt u bijvoorbeeld op de 

termen “Boer” en “Delft” dan worden alle resultaten getoond die aan beide termen voldoen. Naast 

het zoeken op volledige namen kan er ook gezocht worden met een wildcard (*). Een (*) vervangt 

een deel van de zoekterm. Wanneer het zoeken resulteert in teveel resultaten dan dient het zoeken 

verfijnd te worden.  

 

Via ZorgMail zijn meer dan 1000 organisaties met hun eigen domein te bereiken. Een domein wordt 

op de volgende manier vermeld: MCRD Domein | veiligmailen_is_mogelijk_met_@mcrd.nl 

Dit wil zeggen dat u met alle adressen eindigend op het domein @mcrd.nl veilig kunt e-mailen, 

zoals behandelafdeling@mcrd.nl.  

Belangrijk: Het adres veiligmailen_is_mogelijk_met_@mcrd.nl is geen geldig e-mailadres om naar te 

e-mailen. 

 

Wanneer u zoekt op een plaats- of organisatienaam, kunt u domeinen vinden in uw zoekresultaat. 

 

3.4 Bijlagen toevoegen 

U kunt ook bijlagen toevoegen.  

 
 

Met de knop Bijsluiten kunnen bestanden worden toegevoegd. Daarnaast kan er ook met slepen 

bestanden aan de e-mail worden toegevoegd. 

Met de knop Verzenden wordt het bericht verzonden naar het e-mailadres van de ontvanger. 
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4 Instellingen Webmail 
 

4.1 Handtekening 

U kunt voor uw e-mailberichten een persoonlijke handtekening maken die kan bestaan uit tekst 

en/of afbeeldingen. 

Via het tabblad Voorkeuren kunt u een handtekening instellen. Nadat u de optie Handtekeningen 

hebt geselecteerd wordt onderstaand scherm getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Naam veld kunt u een naam invoeren waaraan de handtekening herkenbaar is. Vervolgens 

kunt u in het tekstveld de tekst die getoond dient te worden invoeren. Via de knop Nieuwe 

handtekening kunt u meerdere handtekeningen invoeren. 

 

Als de handtekening is ingevoerd 

kunt u bij “Handtekeningen 

gebruiken” aangeven wanneer 

welke handtekening getoond dient 

te worden. 

Vervolgens klikt u op opslaan. 
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4.2 Afwezigheid 

Als u afwezig bent en geen e-mailberichten leest, kunt u Webmail zo instellen dat een automatisch 

antwoord wordt verstuurd naar personen die u berichten sturen. 

Via het tabblad “Afwezig” kunt u een afwezigheidsmelding instellen. Nadat u de optie Afwezig hebt 

geselecteerd wordt onderstaand scherm getoond. 

 

Als u de optie Autom. antwoord verzenden selecteert wordt het berichtkader wit en kunt u een 

melding invoeren. Wanneer u deze instelling opslaat, wordt de melding direct getoond aan degene 

die u een e-mail stuurt. 

 

Indien de melding gedurende een bepaalde periode verzonden dient te worden, kunt u daarvoor, 

zoals in onderstaand voorbeeld, een periode voor invoeren. 

 

Vervolgens klikt u op opslaan. 
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4.3 Wijzig wachtwoord 

Via ZorgMail ‘Mijn Account’ kan het ZorgMail Secure e-mail wachtwoord worden gewijzigd. 

ZorgMail ‘Mijn Account’ kunt u benaderen via https://www.zorgmail.nl/account of via 

https://www.zorgmail.nl/webmail en vervolgens een muisklik op het ZorgMail logo in de Webmail.  

 

 

 

 

 

Na een muisklik op de knop Wijzigen wachtwoord, wordt een scherm geopend waarin u de 

gegevens kunt wijzigen. 

 

 
 

Nadat u een nieuw wachtwoord heeft ingevoerd en bevestigd klikt u op OK om het nieuwe 

wachtwoord op te slaan. Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten bestaande uit zowel 

hoofdletters als kleine letters, cijfers en speciale karakters (geen spaties). 

 

 

 

  

https://www.zorgmail.nl/account
https://www.zorgmail.nl/webmail
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4.4 Contacten beheren 

Webmail biedt de mogelijkheid tot het creëren en beheren van een eigen Contactenlijst. 

 

Na het openen van de Webmail ziet u onderstaand scherm.  

 

Als u op het pijltje klikt naast Nieuw bericht ontvouwt zich een keuze menu. Kies hier voor Contact 

of klik op het tabblad Contacten en klik op Nieuw contact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand scherm wordt getoond. Vul hier de gegevens in.  
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Als de gegevens zijn ingevuld klikt u op Opslaan.  

 

 

U vindt het zojuist aangemaakte contact terug in de contactenlijst. 

 

 

Op het moment dat u een bericht ontvangt van een contactpersoon en deze wilt toevoegen aan uw 

contactenlijst, opent u het bericht. 

Ga met de muis op de naam van de verzender staan en klik op de rechtermuisknop. Als het 

contactpersoon nog niet aanwezig is in de contactenlijst dan heeft u de optie Aan contacten 

toevoegen. Is dit contact reeds aanwezig in uw contactenlijst dan heeft u de optie Contact 

bewerken.  
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Als u voor Aan contacten toevoegen kiest, wordt een scherm getoond met vooraf ingevulde 

gegevens.  

Let op! In een aantal gevallen wordt de naam niet volledig overgenomen. 

Waar nodig past u deze gegevens aan of voegt u gegevens toe. Als u klaar bent klikt u linksboven 

op Opslaan en u komt weer in de contactenlijst. 

 

 
 

 

Als u voor Contact bewerken kiest, wordt een scherm getoond met vooraf ingevulde gegevens. 

Waar nodig past u deze gegevens aan of voegt u gegevens toe. Als u klaar bent klikt u linksboven 

op Opslaan en u komt weer in de contactenlijst. Indien u niets wijzigt, is de knop Opslaan niet 

beschikbaar. 

 

Om een contact te verwijderen gaat u naar uw contactenlijst. U 

gaat weer met uw muis op de naam van het contactpersoon 

staan en klik met de rechtermuisknop. U kiest voor contact 

verwijderen en het contact is verwijderd. 
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5 ZorgMail Hosted Mail Premium 
 

Indien u beschikt over een ZorgMail all-in abonnement en uw account is daarvoor ingesteld dan 

kunt u gebruik maken van Hosted Mail Premium waarmee u veilig kunt e-mailen met ontvangers 

buiten de ZorgMail Community.  

 

Belangrijk: Indien uw account niet is ingesteld voor ZorgMail Hosted Mail Premium dan kunt u 

daarvoor contact opnemen met de afdeling Customer Support. 

 

5.1 E-mail opstellen 

U kunt een nieuwe e-mail opstellen door op de knop Nieuw bericht te 

klikken.  

 

Wanneer u een nieuw bericht wilt opstellen dan komt er een tabblad bij en wordt onderstaand 

scherm getoond waarin u de e-mail kunt opstellen.  

 

ZorgMail Hosted Mail Premium ondersteunt zowel 1-factor als 2-factor authenticatie. 

Bij 1-factor authenticatie ontvangt de geadresseerde een e-mail met toegangscode om het 

verstuurde bericht in te kunnen zien. Bij 2-factor authenticatie ontvangt de geadresseerde een 

toegangscode via SMS. 

 

5.2 1-Factor authenticatie 

In de ‘Aan’ regel voert u het e-mailadres in van de geadresseerde. Klik op Verzenden om het bericht 

te versturen. De ontvanger krijgt een notificatie e-mail dat er een vertrouwelijk bericht klaarstaat in 

de ZorgMail Viewer (zie paragraaf 4; Wat ziet een ontvanger). De ontvanger klikt op de groene 

knop ‘Bericht lezen’ in de e-mail waarna de Viewer wordt getoond. Vervolgens krijgt de ontvanger 

een 2e e-mail toegestuurd met de toegangscode om het bericht te kunnen lezen. 
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5.3 2-Factor authenticatie 

Om een e-mail te versturen dat beveiligd is volgens 2-factor authenticatie dient u in het onderwerp, 

aan het eind van de regel, minimaal de letters sms op te nemen direct gevolgd door het mobiele 

nummer van de geadresseerde, bijv. sms0612345678 

 

De ontvanger krijgt een notificatie e-mail dat er een vertrouwelijk bericht klaarstaat in de ZorgMail 

Viewer. De ontvanger klikt op de groene knop ‘Bericht lezen’ in de e-mail waarna de Viewer wordt 

getoond. Vervolgens krijgt de ontvanger een SMS toegestuurd met de toegangscode om het 

bericht te kunnen lezen. 

Adresseren aan meerdere ontvangers met 2-factor authenticatie wordt met Webmail niet 

ondersteund, alleen bij het gebruik van Hosted Mail in Outlook in combinatie met een speciale Add-

in is adressering naar meerdere geadresseerden met 2-factor authenticatie mogelijk. Download de 

Quick guide op de ZorgMail website voor het configureren van ZorgMail Secure e-mail in Outlook.  

 

5.4 Wat ziet een ontvanger? 

De ontvanger krijgt een notificatie e-mail dat er een vertrouwelijk bericht klaarstaat in de ZorgMail 

Viewer. De ontvanger klikt op de groene knop ‘Bericht lezen’ in de e-mail waarna de ZorgMail 

Viewer in de browser wordt getoond. 

 

  

http://zorgmail.nl/zorgmail/zorgmail-documentatie/
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Afhankelijk van de wijze van verzenden krijgt de ontvanger een toegangscode via e-mail of SMS 

toegestuurd om daarmee het bericht te kunnen lezen. Deze toegangscode is 15 minuten geldig. 

 

  

 

De toegangscode wordt in onderstaand scherm ingevoerd. Na 

invoer van de toegangscode wordt het bericht getoond en kan de 

ontvanger deze lezen en veilig beantwoorden.  

 

 

Als de ontvanger op een later 

moment het bericht nogmaals 

wil lezen, wordt er een nieuwe 

eenmalige toegangscode 

verzonden. Het bericht blijft 

altijd beschikbaar op de Viewer 

voor de ontvanger.  

 

Het is mogelijk om op ieder 

ontvangen bericht veilig te 

antwoorden via de knop 

‘Beantwoorden’.  

Op deze manier kan veilig 

geantwoord worden. 

In hoofdstuk 7 staan veel gestelde vragen en antwoorden die betrekking hebben op het ontvangen 

van berichten.  
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6 Systeemeisen browsers 
 

De ZorgMail Webapplicaties vereisen dat de browser gebruik kan maken van Cookies en JavaScript. 

De volgende browsers worden op de volgende platformen ondersteund: 

 

 

Alleen de meest recente versie van de browser die beschikbaar is voor een van bovenstaande 

besturingssysteem wordt ondersteund. 
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7 FAQ (veel gestelde vragen) 

Hieronder staan de antwoorden op de meest voorkomende vragen 

Vraag:   Mijn toegangscode klopt niet of is verlopen, wat moet ik doen? 

Antwoord: Open uw notificatiemail en klik op ‘Bericht lezen’. U ontvangt dan een nieuwe code. 

Iedere keer dat u een toegangscode ontvangt is deze eenmalig te gebruiken en 15 

minuten geldig. 

 

Vraag:   Mijn mobiele telefoonnummer is niet (meer) correct, wat moet ik doen? 

Antwoord: Bel of mail de verzender om te vragen of de secure e-mail nogmaals verzonden kan 

worden met het juiste telefoonnummer. 

 

Vraag:   Hoe kan ik zien dat de webpagina te vertrouwen is? 

Antwoord: Dit kunt u zien aan de groene balk van de URL in uw browser. De URL van de 

Viewer begint altijd met https://viewer.zorgmail.nl. Wijkt dit af, neem dan contact op 

met de verzender. 

 

Vraag:   Ik heb mijn notificatie mail per ongeluk verwijderd, wat moet ik doen? 

Antwoord: Bel of mail de verzender om te vragen of de secure e-mail nogmaals verzonden kan 

worden. 

 

Vraag:   Kan ik ook de tekst uit het bericht downloaden en opslaan? 

Antwoord: Dit is niet mogelijk. U kunt op ieder moment binnen de Viewer het bericht opnieuw 

inzien. 

 

Vraag:   Hoe lang blijft mijn bericht beschikbaar binnen de Viewer? 

Antwoord: Het bericht blijft altijd voor u beschikbaar in de Viewer. 

 

Vraag:   E-mail is toch geen veilig medium om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen? 

Antwoord: Het klopt dat e-mail normaliter geen veilig medium is hiervoor, maar doordat de 

instelling die u berichten stuurt is aangesloten op ZorgMail is dit wel veilig.  Dit is 

ook de reden dat u een aparte code per e-mail of SMS ontvangt om het bericht te 

openen binnen een beveiligde omgeving. 

 

Vraag:   Ik wil een reply-all doen, kan dit? 

Antwoord: In het geval van meerdere ontvangers, is het alleen mogelijk om veilig te 

antwoorden naar de verzender van uw e-mail. Op deze manier kunnen we de 

veiligheid waarborgen.  

  

https://viewer.zorgmail.nl/
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8 Customer Support  
 

Voor informatie over ZorgMail en ZorgMail Secure e-mail kan er telefonisch of per e-mail contact 

opgenomen worden met de Support afdeling van uw ZorgMail regiopartner. 

 

 

Z-NETWERKEN 

Openingstijden  : 8:30 tot 17:00 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 0345 – 53 69 25 

E-mail   : servicedesk@z-netwerken.nl 

 

RZCC  

Openingstijden  : 8:00 tot 16:00 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 040 – 239 30 00 

E-mail   : helpdesk@rzcc.nl 

                           

ST. GERRIT 

Openingstijden  : 8:00 tot 17:00 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 085 – 760 40 76 

E-mail   : servicedesk@gerrit-net.nl 

 

DIAMIZ 

Openingstijden  : 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 070 – 314 36 17 

E-mail   : helpdesk@haagnet.nl 

 

RijnmondNet Helpdesk 

Openingstijden  : 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 010 – 288 16 17  

E-mail   : customersupport@vanadgroup.com 

 

EZDA 

Openingstijden  : 8:00 tot 18:00 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 010 – 288 16 64 

E-mail   : customersupport@vanadgroup.com 

 

3i-net 

Openingstijden  : 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 010 – 288 16 17 

 

mailto:servicedesk@z-netwerken.nl
mailto:helpdesk@rzcc.nl
mailto:servicedesk@gerrit-net.nl
mailto:helpdesk@haagnet.nl
mailto:customersupport@vanadgroup.com
mailto:customersupport@vanadgroup.com
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RSO Haaglanden 

Openingstijden  : 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 010 – 288 16 99  

E-mail   : customersupport@vanadgroup.com 

 

Connect4Care 

Openingstijden  : 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 010 – 288 16 17  

E-mail   : customersupport@vanadgroup.com 

 

Heeft u ZorgMail via VANAD Enovation neem dan contact op met de afdeling Customer Support. 

VANAD Enovation Customer Support 

Openingstijden  : 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Telefoon  : 010 – 288 16 17 

E-mail   : customersupport@vanadgroup.com 

Website  : https://customersupport.vanadgroup.com/nl 

 

 

 

 

 

mailto:customersupport@vanadgroup.com
mailto:customersupport@vanadgroup.com
mailto:customersupport@vanadgroup.com
https://customersupport.vanadgroup.com/nl

