
Handleiding ZorgMail Medicore

Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt 
of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke 
andere wijzen dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van ENOVATION B.V.

Referentienummer / Versie

11-5-2017 / 2.2

Enovation

Zorgmail

Contact

+31 (0)88 8 366 399

info@zorgmail.nu

www.zorgmail.nl



Inhoudsopgave
1 Werken met ZorgMail en Medicore 3

1.1 Instellen ontvangers 3

1.2 Verzenden berichten 3

1.3 Ontvangen berichten 4

Handleiding 
ZorgMail Medicore

Versie / Datum
2.2 / 11-05-2017 

Contact
info@zorgmail.nu
www.zorgmail.nl

Paginanummer
pagina 2



Handleiding 
ZorgMail Medicore

Versie / Datum
2.2 / 11-05-2017 

Contact
info@zorgmail.nu
www.zorgmail.nl

Paginanummer
pagina 3

Afbeelding 1 Verzenden berichten Afbeelding 1.1 Verzenden berichten

Als de huisarts (ingevoerd bij patiëntregistratie) ZorgMail heeft zal de optie Edifact (voor huisarts) dikgedrukt 

worden.

1 Werken met ZorgMail en Medicore
1.1 Instellen ontvangers

Leverancier Medicore zorgt voor een import van alle huisartsen inclusief het ZorgMailadres. Deze hoeven dus 

niet handmatig ingevoerd te worden.

1.2 Verzenden berichten

In Medicore kunnen brieven verstuurd worden op twee manieren, deze zijn hieronder beschreven.

Vanuit de agenda:

 ¡ [Agenda] > klik op een afspraak met rechter muisknop > [verzend brief].

 ¡ Vink bij Verzendopties de optie Edifact (voor huisarts) aan (zie afbeelding 1.1).

 ¡ Klik op [Verzenden].



Vanuit het medisch dossier patiënt:

 ¡ Open een dossier.

 ¡ Maak een brief aan.

 ¡ Vink bij Verzendopties de optie Edifact (voor huisarts) aan (zie afbeelding 1.1).

 ¡ Klik op [Verzenden].

Afbeelding 1.1 Verzenden berichten
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Als de huisarts (ingevoerd bij patiëntregistratie) ZorgMail heeft zal de optie Edifact (voor huisarts) dikgedrukt 

worden.

1.3 Ontvangen berichten

Medicore kan geen ZorgMail berichten ontvangen. Inkomende berichten worden afgeleverd in

ZorgMail Secure e-mail (https://mail.zorgmail.nl).

https://mail.zorgmail.nl
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