
Informatie over veilige e-mail

Het gebruik van e-mail kan het contact met uw fysiotherapeut makkelijker maken. Dat kan bijdragen
aan de kwaliteit van de behandeling. Binnen de gezondheidscentra Haarlemmermeer gaan we
zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom maken we gebruik van beveiligde e-mail van Zivver. De
berichten worden versleuteld verstuurd, zodat alleen verzender en ontvanger bij de informatie kunnen.

Wat merkt u van het gebruik van beveiligde e-mail?
U ontvangt de e-mail van de fysiotherapeut via Zivver. U hoeft geen Zivver account te hebben om het
bericht te kunnen lezen of te reageren op het bericht. Zelf een (gratis) account maken is echter
makkelijk en gratis. U kunt een account aanmaken via https://app.zivver.com.

Hoe opent u een bericht dat via Zivver verstuurd is?
Hebt u via Zivver een e-mail ontvangen van uw fysiotherapeut? Dan opent u dit bericht door op de
blauwe link met de tekst ‘klik voor bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de
webpagina van Zivver.
De fysiotherapeut wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. Daarom krijgt u per SMS een
code toegestuurd als u klikt op het blauwe vlak ‘sms sturen’. U vult de 6 cijferige code in en klikt op
‘ontgrendel’. U kunt nu het bericht lezen.

Wilt u reageren op een bericht dat via Zivver verstuurd is?
U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina.  Als u op het bericht wil
reageren, dan doet u dat rechtstreeks vanuit deze pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u gelijk
een bericht typen om te reageren. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken.
Wanneer hier weer een reactie op komt, ontvangt u een notificatie via e-mail.

Wilt u een bericht sturen naar de fysiotherapeut?
U klikt op de link in de e-mail die u via Zivver van de fysiotherapeut heeft ontvangen en logt in zoals bij
het openen van een bericht. Zie verder bij reageren op een bericht.

Regels voor e-mailverkeer met de fysiotherapeut
1. Met de fysiotherapeut spreekt u af waarvoor u de e-mail kunt gebruiken.
2. Mailen naar de fysiotherapeut doet u vanuit de beveiligde Zivver omgeving.
3. Als uw e-mail niet binnen drie werkdagen wordt beantwoord, neemt u contact op met de praktijk.
4. Voor spoedeisende vragen belt u met de praktijk.
5. Wijziging van e-mailadres en/of telefoonnummer geeft u zo spoedig mogelijk door aan de praktijk.

Meer informatie over ZIVVER vindt u op www.zivver.nl.
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