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Handleiding Medicom bericht versturen via ZorgMail
Met Zorgmail kun je op 2 verschillende manieren beveiligd berichten versturen.
1. Via Edifact (HIS)
2. Via email
Je kunt controleren of ZorgMail geïnstalleerd in de praktijk door te navigeren naar
www.zorgmail.nl/addressbook en zoek jezelf op. Inloggegevens zijn na te vragen bij ZorgMail via de
helpdesk: (010) 28 81 617. Als je jezelf kan vinden in het adresboek, dan staat ZorgMail geïnstalleerd.

Zorgverlener(Derden) instellen in het HIS
1. Via Edifact (HIS)
Om Edifact berichten te versturen, zoals verwijzen, moet er een derde worden ingesteld. Je zult het
zorgmailadres xxxx@lms.lifeline.nl van de ontvanger moeten weten, om deze derde te kunnen
instellen. Je kunt deze opzoeken in het adresboek van ZorgMail (www.zorgmail.nl/addressbook )
Om Edifact berichten te versturen, zoals verwijsbrieven of gewone tekstberichten, ga naar de
gebruikelijke weg om te verwijzen.
Klik op Nieuwe verwijsbrief of gebruik de toets combinatie Shift-F11.
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In het scherm Correspondentie, kies je eerst een maskerbriefnaam.

Je kunt elke maskerbrief gebruiken die je wilt, maar bij verwijzing in ZorgMail komen ook de
printercoderingen (@ae bv) van de maskerbrief mee naar de ontvanger.
Om dat te vermijden is het verstandig een maskerbrief aan te maken zonder deze printercoderingen,
of download een maskerbrief vanuit het Medicom niveau naar je praktijkniveau via Menu –
Praktijkbeheer – Communicatie. Wij hebben er al een klaargezet onder de naam MAIL.
Deze kunt u op praktijkniveau verder aanpassen door naam adres e.d. in te vullen en te kiezen voor
"Tekst opslaan". Dan blijft uw aanpassing bewaard.
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Bij Briefnaam vult u de naam van de maskerbrief in.
Bij Soort correspondentie kunt u kiezen uit ID (informatie aan derden) of CU (correspondentie
uitgaand).
Bij Derde, klikt u op de loep. Nu opent een venster met Adresboek met derden die zijn ingevoerd in
Medicom. Nu kunt u kiezen aan wie u een mail via ZorgMail wilt sturen. Als u de naamcode uit uw
hoofd weet, kunt u deze direct in het vakje invoeren zonder de loep te gebruiken.
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Indien de Derde niet voorkomt in de lijst, dan moet er contact genomen worden met de
clusterbeheerder. Neem contact op met Medicom indien u niet weet wie uw clusterbeheerder is. De
clusterbeheerder kan de juiste Derde toevoegen in deze lijst.
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In het vak Vraag/Antwoord kunt u uw bericht kwijt.
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Klik op OK. Nu opent het te verzenden bericht zich. U kunt het nog helemaal aanpassen naar uw
wensen.

Als u tevreden bent en het bericht wil versturen, klikt u nu op "OK, Mail".
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Check in het nieuwe scherm het volgende: Extern moet aangevinkt staan en bij Memo adresboek
kunt u nu nog eventueel een (andere) mailontvanger kiezen, via de loep.

Als u tevreden bent, klikt u op OK. De brief is nu verzonden.
Dit kunt u controleren door naar de Postverwerking te gaan (klik op post-icoon bovenaan het
scherm). Rechts bovenaan (in plaatje rood omrand) kiest u in plaats van Ontvangen post, voor
Verzonden post.
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Checklist eerste keer bericht verzenden
Als je voor het eerst een bericht verstuurt naar een zorgverlener, volg onderstaande stappen.
- Je krijgt geen foutmelding als het bericht niet aankomt bij de ontvanger. Neem contact op met de
zorgverlener en vraag of het bericht is aangekomen.
- Indien het bericht niet is aangekomen, neem contact op met de HIS-leverancier of
Netwerkbeheerder van de praktijk. Het probleem zal bij 1 van deze partijen liggen.
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2. Via email
Het versturen van beveiligde berichten via email kan op 2 manieren:
-

via Outlook, Apple Mail of Thunderbird
via Webmail binnen een browser (inloggen via www.zorgmail.nl en dan klikken op
adresboek, zie onderstaand screenshot)

Bovenstaande methodes worden beschreven in de documenten:
1. Handleiding ZorgMail Secure e-mail Outlook.pdf
2. Handleiding ZorgMail Secure e-mail Webmail.pdf
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