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Probleem Oplossing

Veilige e-mailadressen zijn niet beschikbaar of 

lastig te vinden.

Zet het veilige e-mailadres op de website en vraag 

andere zorginstellingen dit ook te doen.

Patiënten e-mailen naar veilige e-mail. Zet op de plekken waar het veilige e-mailadres openbaar 

staat, dat dit e-mailadres alleen voor zorgverleners is.

Er is maar één persoon in de zorginstelling die 

bij de veilige e-mail kan en het kan verwerken.

Zorg dat iedereen in de zorginstelling die bij de veilige 

e-mail moet erbij kan.

Per zorginstelling worden er meerdere veilige 

e-mailadressen gebruikt en/of het is onduidelijk 

welk veilig e-mailadres gebruikt moet worden.

Zorg ervoor dat je als zorginstelling één veilig e-mailadres 

gebruikt. Communiceer naar de regio dat je van hen ook 

maar één e-mailadres wilt hebben.

Veilige e-mail is niet veilig doordat:

- Mensen e-mailen met een onveilige e-mail   

naar de veilige e-mail.

- Als je werkt met een verificatie code gaat 

de veilige e-mail en de verificatie code naar 

hetzelfde e-mailadres waardoor het niet veilig 

e-mailen is als er een fout e-mailadres wordt 

ingevuld.

- Communiceer naar zorginstellingen dat zij een veilig 

e-mailadres moeten gebruiken.

- Vermijd e-mailen met verificatiecode waar mogelijk. 

Mocht dit toch voorkomen, stuur de verificatie code 

naar een ander e-mailadres of een 06-nummer. 

Dubbelcheck het e-mailadres voordat je een e-mail 

verstuurd.

De fax hoor je binnenkomen en ziet iedereen 

liggen, dit is bij veilige e-mail niet. Dit kan 

problemen veroorzaken bij bijvoorbeeld:

- Spoedberichten zoals afwijkende lab waardes

- Overlijdensberichten van patiënten die

’s nachts overlijden

- Zet een melding aan voor veilige e-mail.

- Gebruik een andere melding voor spoed e-mails;

- Gebruik een specifiek veilig e-mailadres voor 

afwijkende lab waardes;

- Check de veilige e-mail elke (bijvoorbeeld) 10 minuten;

- Lees ’s ochtends voor de start van het spreekuur de 

veilige e-mails.

  


