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 1 WERKEN MET ZORGMAIL EN FYSIOROADMAP 

 

1.1 Instellen ontvangers 

Om via ZorgMail met andere zorgverleners te communiceren, dient u ervoor te zorgen dat in de 
relatiekaart van deze zorgverlener een ZorgMail adres wordt toegevoegd. 

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

• Klik op [Stambestanden]; 

• Klik op [Verwijzer]; 

• Selecteer [de gewenste soort relatie]; 

• Klik op [de gewenste relatie]; 

• Klik op [Bewerken]; 

• Vul bij ZorgMail adres het ‘ZorgMail adres’ in; 

• Klik op [Opslaan]. 
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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: 

 

• Klik op [Patiënt]; 

• Klik op [Kiezen patiënt]; 

• Zoek de gewenste patiënt op; 

• Klik op [de desbetreffende patiënt]; 

• Klik op [Selecteer]; 

 

 
 

• Klik op [FysioRoadmap]; 

• Klik op [Rapportage]; 

• Selecteer [de gewenste type rapportage]; 
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 • Selecteer bij Aan: onder Rapportage [de gewenste ontvanger]; 

• Klik op [Verstuur]; 

• Controleer of Van op ‘ZorgMail’ staat; 

• Vul het onderwerp naar wens in; 

• Vul het bericht naar wens aan; 

• Klik op [Verstuur]. 
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 1.3 Ontvangen berichten 

In Fysioroadmap kunt u berichten ontvangen. Ga hiervoor als volgt te werk: 

 

• Klik op [FysioRoadmap]; 

• Klik op [Zorgmailbox]; 

• Klik op [Postvak in]; 

• Selecteer bij Account de optie [ZorgMail]; 

• Klik op [Berichten ontvangen]; 

• Indien er berichten zijn klikt u op [het gewenste bericht]. 
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