
 

Stappenplan aanmaken Passage ID en koppelen ZorgMail mailbox 
 

Om gebruik te kunnen maken van de ZorgMail applicaties, dient u eerst een aantal stappen te 

doorlopen. Deze stappen worden hieronder nader toegelicht.  

 

Zie ook het instructiefilmpje  

 

Een Passage ID is een persoonlijk account dat niet gedeeld mag worden door meerdere personen. 

Aan een Passage ID kunnen meerdere ZorgMail mailboxen worden gekoppeld. 

 

 

Stap 1.  Passage ID aanmaken 

Om in te kunnen loggen op de ZorgMail applicaties dient u te beschikken over een Passage ID. Met 

een Passage ID kunt u veilig inloggen en gebruikmaken van applicaties van Enovation.  

Beschikt u al over een Passage ID dan kunt u deze stap overslaan. Indien u nog niet beschikt over 

een Passage ID, kunt u deze als volgt aanmaken: 

1. Ga naar: account.passageid.nl/register/ om een Passage ID aan te maken 

2. Doorloop het registratieproces voor het aanmaken van een Passage ID. Klik hier voor de 

installatiehandleiding Passage ID of bekijk het instructiefilmpje 

 

Stap 2.  ZorgMail mailbox(en) koppelen 

Voor deze stap is een activatiecode nodig. Indien u hierover niet beschikt neemt u contact met u uw 

regiopartner. 

 

Na het aanmaken van een Passage ID koppelt u één of meerdere ZorgMail mailboxen aan uw 

Passage ID. U dient tenminste één ZorgMail mailbox te koppelen aan uw Passage ID. 

 

U doet dit als volgt: 

1. Ga naar: account.passageid.nl/  

2. Klik op de tegel ‘ZorgMail Mijn Hosted Mail’.   

3. Op het inlogscherm logt u in met uw Passage ID om in de Mijn Hosted Mail applicatie te 

komen. Na het inloggen wordt het scherm ‘Mailboxen beheren’ getoond.   

4. Volg de instructies op het scherm om één of meerdere ZorgMail mailboxen aan uw Passage 

ID te koppelen.  

 

Stap 3.  Inloggen ZorgMail applicaties 

Na het succesvol uitvoeren van voorgaande stappen kunt u nu met uw Passage ID inloggen. 

 

Inloggen ZorgMail applicaties: 

1. Ga naar: account.passageid.nl/  

2. klik op de tegel van de ZorgMail applicatie die u wilt gebruiken 

3. log in met uw Passage ID 

 

 

https://youtu.be/GK7jNV47X-Q
https://account.passageid.nl/register/#/register/verify?client_id=zorgmail-mhm&redirect_uri=http
https://account.passageid.nl/userguide
https://youtu.be/GK7jNV47X-Q
https://account.passageid.nl/
https://account.passageid.nl/

