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 1 WERKEN MET ZORGMAIL EN EPOS 

 

1.1 Instellen ontvangers 

Het ZorgMail adresboek is in Epos geïntegreerd. Handmatig instellen van ZorgMail adressen is ook 
mogelijk. 

Doorloop de volgende stappen om een ZorgMail adres bij de relatie toe te voegen: 

• Klik op het tabblad [Adresboek]; 

• Kies bij Categorie voor Huisarts; 

 

• Bewerk de relatie door te klikken op [  ]; 

• Vul bij Zorgmail het ‘ZorgMail nummer in’ of [Zoek op]; 

• Klik daarna op [Bewaar]; 

• Klik nogmaals op [Bewaar]. 
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 1.2  Verzenden berichten 

Om berichten te verzenden naar zorgverleners waarvan het ZorgMail adres is ingevuld in de 

relatiekaart gaat u als volgt te werk: 

• Ga naar de gewenste patiëntenkaart; 

• Klik vervolgens op het tabblad [Correspondentie]; 

• Kies bij Te maken brief een Template; 

• Klik vervolgens op [Nieuw concept maken]; 

 

• Vervolgens kunt u het Concept bewerken; 

 

 
 

• Klik bij Aan (adresboek): op [Adresboek]; 

• Kies vervolgens de zorgverlener als geadresseerde; 

• Vervolgens klikt u op [Verstuur per ZorgMail] om het bericht te versturen. 
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 1.3 Ontvangen berichten 

Om berichten te ontvangen van andere zorgverleners gaat u als volgt te werk: 

 

• Klik op het tabblad [Vandaag]; 

• Vervolgens klikt u op het tabblad [ZorgMail inbox] om de berichten op te halen. 

 

Indien er berichten zijn binnengekomen ziet u als voorbeeld onderstaand resultaat. 
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