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Uitleg over veilig mailen en bestanden
delen met uw zorgverlener
Het Flevoziekenhuis gebruikt het programma Smartlockr voor het veilig mailen en bestanden
delen met patiënten en andere zorgverleners. In deze handleiding leest u hoe dit programma
werkt en wat u moet doen om er gebruik van te (kunnen) maken.
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Voorbeeldmails
Bericht
Hieronder ziet u een voorbeeld van een mail van uw zorgverlener van het Flevoziekenhuis,
met een bericht voor u:
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Bestand uploaden
Hieronder ziet u een voorbeeld van een mail van uw zorgverlener van het Flevoziekenhuis,
met een verzoek om een bestand te uploaden:
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Aanmelden bij de eerste keer
De eerste keer dat u een bericht krijgt of het verzoek om een bestand te uploaden, moet u
zich aanmelden bij Smartlockr. Op het aanmeldformulier is uw telefoonnummer al ingevuld,
dit is het telefoonnummer dat bij ons van u bekend is.
U krijgt automatisch een SMS toegestuurd naar het vooraf ingevulde telefoonnummer. In
deze SMS staat een code die u moet invullen in het SMS Code, zie voorbeeld hieronder.
Bij het veld Wachtwoord moet u een wachtwoord invullen en dat wachtwoord dient u
nogmaals te bevestigen. Nadat u klikt op ‘Doorgaan’ kunt u het bericht van uw zorgverlener
lezen of het bestand uploaden. Hieronder een voorbeeld van het Aanmeldformulier
Smartlockr. Let op: uw telefoonnummer wordt vooraf ingevuld vanuit het Flevoziekenhuis.
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Inloggen bij een volgende keer
Als het aanmelden bij Smartlockr de eerste keer succesvol is verlopen, gaat het inloggen bij
alle volgende keren anders.
E-mailadres invullen
Na het klikken op de knop ‘Open Bericht’ in de mail die u van uw zorgverlener ontvangen
heeft, krijgt u het inlogscherm te zien. Zie het voorbeeld hieronder.
In het inlogscherm vult u het e-mailadres in waarop de mail van uw zorgverlener
binnengekomen is.
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Wachtwoord invullen
In het vervolgscherm (zie volgende pagina) vult u uw eigen wachtwoord in, dat u bij het
aanmelden bij Smartlockr heeft aangemaakt
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Authenticatie code invullen (SMS)
Vervolgens ontvangt u op uw mobiele telefoon een SMS met een 6-cijferige
authenticatiecode. Deze vult u in het scherm hieronder in.
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Mogelijkheden
Bericht of bestand ontvangen
Via Smartlockr kunt u veilig berichten of bestanden ontvangen van uw zorgverlener.
Tekstbericht
Voorbeeld (beveiligd) bericht

U kunt het tekstbericht beantwoorden met behulp van de knop ‘Allen beantwoorden’.
Met de knop ‘Ontvangers’ kunt u extra ontvangers toevoegen, als u de mail wilt doorsturen.
Door te klikken op de knop ‘Gesprek’ kunt u het hele tekstbericht voor uzelf downloaden.
Bestand
Voorbeeld beveiligd bestand
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Klik op de naam van het bestand om het te downloaden.
N.B. Met de knop ‘Download alles’ worden alle bestanden in één zip-bestand gedownload.
Bestand uploaden
Uw zorgverlener kan u vragen om een bepaald bestand aan hem of haar aan te leveren: een
bestand uploaden.
Voorbeeld uploadverzoek

Bij een uploadverzoek is de naam en het e-mailadres van de ontvanger van dit bestand al
zichtbaar. U kunt het bericht lezen en bij ‘Uw bericht’ een tekstbericht voor de ontvanger
toevoegen.
Via de knop ‘Bestanden uploaden’ kunt u het gevraagde bestand toevoegen, door het
bestand hiernaartoe te slepen of door op de knop te klikken en het bestand handmatig op te
zoeken en toe te voegen.
U verstuurt de bestanden door te klikken op ‘Verzenden’.
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Vragen?
Heeft u vragen over het gebruik van Smartlockr, dan kunt u gebruikmaken van de support
van Smartlockr, via https://support.smartlockr.eu/hc/nl.
Met inhoudelijke vragen over het bericht of bestand dat u ontvangt of wilt versturen, kunt u
contact opnemen met de betreffende afdeling van het Flevoziekenhuis.
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