Handleiding KPN Zorg Messenger voor de ontvanger
Vanuit gemeente Vlaardingen wordt op veilige manier gemaild naar diverse ketenpartners
(bijvoorbeeld zorgverleners). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van KPN Zorg Messenger.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe het bericht kan worden opgehaald in het KPN Zorg
Messenger

De ontvanger ontvangt een uitnodiging voor een veilige conversatie
Als de ontvanger wordt uitgenodigd door een medewerker van de gemeente Vlaardingen voor een
veilige conversatie, verschijnt het onderstaande bericht in de e-mail inbox van de ontvanger.

De ontvanger kan middels de knop ‘KPN Zorg Messenger open’ deelnemen aan de veilige
conversatie met de medewerker van de gemeente Vlaardingen.
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Aanmaken account voor toegang tot KPN Zorgportaal
Mocht de ontvanger geen account hebben, dan dient deze te worden aangemaakt.
Dat kan via de groene button in het e-mailbericht: ‘Uitnodiging tot veilige conversatie’.
Het onderstaande scherm verschijnt.

Mocht de ontvanger geen account hebben, dan dient deze te worden aangemaakt via de knop: ‘Maak
je account aan’.
Heeft de ontvanger al een account dan kan de knop ‘ik heb al een account’ worden gebruikt om in te
loggen.
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Aanmaken account voor KPN Zorgmessenger
(Indien de ontvanger al een account heeft, dan kan deze stap worden overgeslagen).
Het onderstaand registratie scherm verschijnt.

Vul een ‘voornaam’ en ‘achternaam’ in. E-mailadres staat al ingevuld.
Vul een ‘wachtwoord’ in die voldoet aan de wachtwoordcomplexiteit regels.

Controleer de ingevulde gegevens en ga akkoord (door het vinkje aan te zetten) met de algemene
voorwaarden.
Klik op ‘Volgende’.
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Het volgende scherm verschijnt.

De registratie is voltooid.
Let op: De gemeente Vlaardingen beheert de KPN Zorgmessenger accounts niet en kan geen
ondersteuning bieden wanneer er problemen zijn met dit account. Indien er problemen zijn met het
Zorg Messenger account, ga dan naar https://www.ezorg.nl/contact/. De ontvanger waarmee de
veilige conversatie wordt gestart dient ook een account aan te maken.
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Toegang tot het KPN Zorgmessenger portaal
Na het voltooien van registratie verschijnt automatisch na enkele seconden het onderstaande scherm.

Klik op ‘Opslaan’. Vervolgens op de knop ‘chats’ (in rood omcirkeld)

Het conversatiescherm met het bericht van de Vlaardingen medewerker verschijnt. Tevens kan de
ontvanger hier op reageren.
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