Instructie
Veilig mailen met GGZ Friesland SPOED
In dit document vindt u de instructie hoe u als externe ketenpartner veilig mailt met GGZ
Friesland over een patiënt waarbij er momenteel een hoog risico is op een crisis. Er is per 1
april 2020 een speciale mailbox beschikbaar (deze vervangt het FSP). Uw mail en eventuele
bijlage(n) worden veilig verzonden en worden door ons uiterlijk na een week definitief
verwijderd.
Als u als instelling of verwijzer al gebruikt maakt van Zivver werkt de link naar de mailbox
simpeler. In deze instructie wordt aandacht besteed aan mailen zonder en met gebruik van
Zivver.
U kunt onderstaande link gebruiken om veilig te mailen met GGZ Friesland Spoed:
https://app.zivver.com/l/start/1d04e778-2629-4674-8444-8fa0eecb6cc7
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Instructie mailen met GGZ Friesland SPOED
(door een instelling of verwijzer welke ook gebruik maakt van Zivver)
1. Klik op de link d.m.v. ctrl+ klikken of re-muisklik ‘Hyperlink openen’. Onderstaadn
scherm opent zich. Vul uw naam en mailadres in. Klik op ‘Volgende’.

2. Het volgende scherm opent zich.

Voeg het mailadres van de ontvanger toe in de regel ‘begin een gesprek met’
Als u niet weet aan wie u de mail moet richten, zet dan een vinkje in het selectievakje
bij ‘ik ken geen specifieke contactpersoon en wil een gesprek beginnen met
GGZSPOED’ (de regel ‘begin een gesprek met’ kunt u dan leeg laten).
Vul tot slot het onderwerp in en klik op ‘STUREN”.
3. Onderstaand scherm opent zich.

4. U krijgt een mail met een code, om een beveiligd bericht aan te maken, in uw
mailbox.
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Uw naam

Uw mailadres

5. Klik op ‘Bericht sturen’ en onderstaand scherm opent zich.

6. Klik op “BEANTWOORDEN’ onderstaand scherm opent zich.

7. Typ je bericht in het blauw gearceerde invulveld.
Voeg eventuele bijlagen toe via het paperclip-icoontje.
En klik op
om uw bericht te verzenden.
8. Onderstaand scherm verschijnt.
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9. Uw bericht is nu verzonden. Eventueel kunt u een aanvullend bericht versturen.
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Instructie mailen met GGZ Friesland SPOED
(door een instelling of verwijzer welke géén gebruik maakt van Zivver)
1. Klik op de link d.m.v. ctrl+ klikken of re-muisklik ‘Hyperlink openen’.
https://app.zivver.com/l/start/1d04e778-2629-4674-8444-8fa0eecb6cc7
Onderstaand scherm opent zich:

2. Voer uw naam en mailadres in.
3. Geef het mailadres van de ontvanger op bij ‘Begin een gesprek met..’.
Als u niet weet aan wie u de mail moet richten, kunt u de mail sturen naar de
algemene mailbox van GGZ Spoed d.m.v. een vinkje in het selectievakje bij ‘ik ken
geen specifieke contactpersoon en wil een gesprek beginnen met GGZSPOED’.
Vul tot slot het onderwerp in en klik op ‘STUREN”.
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4. Check uw mail.

5. Kopieer de code die u in mailbox ontvangen heeft. Dit kunt u eenvoudig doen door de
op de code te klikken die achter stap 1. ‘Kopieer de code ’vermeld staat.
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TEST

6. Druk op ‘Klik hier’.
7. Plak de code in het daarvoor bestemde vak op de vervolgens geopende pagina.

8. Druk op ‘Beantwoorden’, typ vervolgens uw bericht en voeg eventuele bijlagen toe.
En klik op
om uw bericht te verzenden.
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10. Uw bericht is verzonden. Eventueel kunt u een aanvullend bericht versturen.
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