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Inleiding
ZorgMail is een product van E.Novation.

ZorgMail biedt een breed scala aan oplossingen voor elektronische uitwisseling van, veelal,
vertrouwelijke persoonsgegevens. Van oudsher binnen de gezondheidszorg, bijvoorbeeld tussen
huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. De laatste jaren zien we dat ook veel VVT-instellingen, Arbodiensten, GGZ-organisaties en gemeenten aansluiten op ZorgMail. In Nederland, en ook buiten onze
landsgrenzen. Alle klanten van ZorgMail vormen samen de ZorgMail Community. Met ZorgMail is het
mogelijk om zowel binnen als buiten de ZorgMail Community op een beveiligde wijze met iedereen te
communiceren.

Wilt u gebruikmaken van ZorgMail binnen edevop online? Dan dient u zich eerst aan te melden bij
E.Novation. U kunt E.Novation als volgt bereiken:

Telefoon: 088 8 366 399
Contactpagina: https://aanmelden.zorgmail.nl/#/
Website: http://www.zorgmail.nl

U ontvangt vervolgens van E.Novation een postbusnummer en een inlogcode per gebruiker welke u
nodig heeft om in edevop online de koppeling te activeren.

Bestaande gebruikers
Bent u al een ZorgMail gebruiker? Dan kunt u hiervoor via de website van ZorgMail het digitale
mutatieformulier invullen. Daarop kunt u aangeven dat u overstapt van 'systeem X' naar edevop
online. U ontvangt dan van ZorgMail een nieuw wachtwoord.

De directe link naar het mutatieformulier:
https://enovation.formstack.com/forms/untitled_form
Let op! Als u overstapt van edevop lokaal naar edevop online dan hoeft u geen mutatieformulier in
te vullen. U kunt gebruik maken van uw bestaande inlogaccount van ZorgMail in edevop online.
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1 ZorgMail activeren
ZorgMail activeert u in edevop online door de inlogcodes van ZorgMail in te vullen in de
stamgegevens. Dit kan per medewerker óf per praktijk.
Wanneer u gebruikmaakt van een ZorgMailaccount per praktijk, dan vult u gebruikersnaam en
wachtwoord in in de stamgegevens van de praktijk.
Wanneer iedere zorgverlener een eigen ZorgMailaccount heeft, dan vult u per medewerker de
gebruikersnaam en het wachtwoord bij diens stamgegevens in bij de ‘Zorgverlenergegevens’.
Let op: Er moet een keuze gemaakt worden tussen de koppeling aan de praktijk of de koppeling
per medewerker. De combinatie praktijk én medewerker werkt niet goed.

1.1 Het praktijkaccount instellen
ZorgMail voor de praktijk stelt u in via Stamgegevens  Organisatie  Praktijken (zie figuur 1).

Figuur 1: Praktijkaccount instellen via stamgegevens

Klik op ‘Wijzigen’.
1. Achter ‘ZorgMail account’ vinkt u het hokje aan.
2. Vul achter ‘Klantnummer’ uw ZorgMail klantnummer in.
3. Vul achter ‘Wachtwoord’ het wachtwoord in.
4. Klik op ‘Bewaren’.
ZorgMail is nu ingesteld voor de praktijk.

1.2 Instellingen bij de medewerker
Let op: Deze instellingen doet u alleen als u geen gebruik maakt van ZorgMail per praktijk.
Selecteer de medewerker via Stamgegevens  Organisatie  Medewerkers.
1. Klik op de regel met de AGB-code onder het kopje Zorgverlenersgegevens en klik op ‘Details’
(zie figuur 2) om te wijzigen. De pop-up uit figuur 3 verschijnt.
Handleiding: ZorgMail | versie 1.1

4 / 14

Figuur 2: Zorgverlenergegevens bij de medewerker
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Figuur 3: Detailscherm zorgverlenersgegevens

2.
3.
4.
5.

Zet een vinkje achter ‘ZorgMail account’.
Vul het ‘Klantnummer’ (ZorgMailadres) in.
Vul het ‘Wachtwoord’ in.
Klik op ‘Bewaren’.
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2 Gebruikersautorisatie om ZorgMail te mogen gebruiken
Nadat de klantnummers en wachtwoorden zijn ingesteld, stelt u in Gebruikersbeheer in welke
gebruikers van ZorgMail gebruik mogen maken.

2.1 Autorisatie ZorgMail per praktijk

Figuur 4: Gebruikersbeheer

De autorisatie op het gebruik van het ZorgMailadres van de praktijk stelt u in via Beheer 
Gebruikersbeheer.
1.
2.
3.
4.

Selecteer de medewerker waarvoor ZorgMailautorisatie moet worden ingesteld.
Klik op ‘Details’.
Klik op ‘Wijzigen’.
Vink onder het kopje ‘Functieautorisaties’ ZorgMail beheerder aan voor de betreffende
medewerker.

5. Klik vervolgens op de brievenbus (
).
6. Zet een vinkje in de regel waar de praktijknaam wordt getoond (zie figuur 5).
7. Klik op ‘OK’ om te bevestigen.

Figuur 5: Autorisatie voor ZorgMailadres van de praktijk
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2.2 Autorisatie ZorgMail per medewerker
De autorisatie op het gebruik van ZorgMail per medewerker stelt u in via Beheer 
Gebruikersbeheer (zie figuur 4).
1.
2.
3.
4.

Selecteer het account waarvoor ZorgMail-autorisatie moet worden ingesteld (zie figuur 4).
Klik op de knop ‘Details’.
Klik op de knop ‘Wijzigen’.
Vink onder het kopje ‘Functieautorisaties’ ZorgMail beheerder aan voor de betreffende
medewerker (zie figuren 6 en 7).

5. Klik vervolgens op de brievenbus (
).
6. Zet een vinkje bij het ZorgMail account / de ZorgMail accounts waar de medewerker toegang
toe mag hebben.
7. Klik op ‘OK’ om te bevestigen.

Figuur 6: Functieautorisatie instellen via gebruikersbeheer
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Figuur 7: Medewerkers toegang geven tot elkaars accounts
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3 De ZorgMail inbox
ZorgMail opent u bovenin de knoppenbalk (zie figuur 8).

Figuur 8: Route naar ZorgMail binnen edevop online

3.1 ZorgMail inbox
Nadat u ZorgMail heeft aangeklikt, opent het scherm zoals in figuur 9. Het aantal mappen dat u hier
ziet is gelijk aan het aantal accounts waarvoor u bent geautoriseerd (zie hoofdstuk 2 voor
autorisaties).

Figuur 9: ZorgMail inbox in edevop online
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3.2 ZorgMail: Ophalen. De mappen ontvangen, verzenden, archief en
concepten

Figuur 10: Mappenstructuur van ZorgMail



Ophalen
Deze knop gebruikt u om te controleren of er nieuwe berichten zijn binnengekomen.
Wanneer u bent ingelogd worden er automatisch nieuwe berichten opgehaald.



Ontvangen
Deze map gebruikt u om berichten te openen. Klik op een bericht om deze te bekijken. U
heeft hier ook de opties om berichten in het Archief te zetten.



Verzonden
In deze map vindt u de verzonden berichten. Klik het bericht aan om deze te bekijken. U
heeft hier ook de opties een bericht in het archief te zetten.



Archief
Deze map gebruikt u om de gearchiveerde berichten te openen en te bekijken.



Concepten
De berichten die u als ‘Concept’ heeft opgeslagen vindt u terug in deze map.
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4 Berichten aanmaken en verzenden
Nieuwe berichten aanmaken kan op twee manieren:



Vanuit de ZorgMailknop bovenin edevop online. Hiermee maakt u een nieuw leeg bericht
aan en dient u de patiënt nog apart op te zoeken.
U maakt eerst een verslag aan vanuit een patiëntdossier dat u vervolgens vanuit het dossier
via ZorgMail doorstuurt.

4.1 Berichten versturen vanuit de inbox
Een nieuw bericht maakt u aan met de knop ‘Nieuw’. Een berichtvenster zoals in figuur 11 verschijnt
met enkele opties voor het versturen van het bericht.

Figuur 11: Nieuw ZorgMailbericht

De volgende velden zijn verplicht om in te vullen:
1. Persoon naar: de geadresseerde van het bericht. De geadresseerde selecteert u met het
vergrootglas. De ZorgMailadressen van uw relaties legt u vast via Beheer  Relaties 
Personen in de Zorgverlenergegevens.
2. Persoon van: de verzender van het bericht. Deze lijst bevat het ZorgMailaccount / de
ZorgMailaccounts van uw praktijk waarvoor u geautoriseerd bent.
3. Patiënt: de patiënt waar het bericht betrekking op heeft selecteert u met het vergrootglas.
4. Behandelepisode: de behandelepisode waar het bericht betrekking op heeft selecteert u
met de drop down, het pijltje naar beneden.
5. Bericht: dit is een vrij tekstveld, bedoeld voor platte teksten. U kunt hier geen afbeeldingen
toevoegen.
6. Kies ‘Verzenden’ als u het bericht wilt versturen of ‘Opslaan als concept’ als u dit op een later
tijdstip wilt doen.
NB: Het tekstveld kunt u vergroten door in het ‘Bericht’ veld de [Enter]-toets te gebruiken.
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4.2 Berichten opstellen vanuit patiëntendossier
ZorgMailberichten kunt u ook versturen via Patiëntdossier  Correspondentie. Documenten die u
hier aanmaakt, kunt u versturen naar uw ZorgMailrelaties. Dit doet u door het document te
selecteren en vervolgens op ‘ZorgMail’ te klikken (zie figuur 12).
De ZorgMailadressen van uw relaties legt u vast via Beheer  Relaties  Personen in de
Zorgverlenergegevens.
Let op: Het correspondentie document moet minstens eenmaal zijn opgeslagen om te kunnen
versturen via ZorgMail.

Figuur 12: ZorgMail in patiëntdossier

In de map correspondentie worden ook de in- en uitgaande ZorgMailberichten opgeslagen die bij de
episode horen.
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5 ZorgMail foutmelding bij opstarten van edevop online
Ziet u tijdens het opstarten van edevop online de foutmelding “Het klantnummer en/of wachtwoord
is onjuist voor ZorgMailaccount …”?
Deze foutmelding kan de volgende oorzaken hebben:
1. Mogelijk zijn de inloggegevens onjuist. Controleer of deze correct zijn ingevoerd.
2. Van ZorgMail krijgt u altijd twee sets met inloggegevens. Eén set is bedoeld om mee in te
loggen op de website van ZorgMail. De ander is bedoeld om in uw EPD in te stellen.
Controleer of u de juiste gegevens in edevop online heeft ingevuld.
3. Er is een praktijkinbox in gebruik, maar per abuis zijn de gebruikersgegevens van ZorgMail
ook ingevuld bij de stamgegevens van de medewerkers (Stamgegevens  Organisatie 
Medewerkers, zie hoofdstuk 1)
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