
 

 

Registreren voor versleutelde e-mail 
Stichting Trombosedienst Leiden e.o. gaat zorgvuldig om met uw gegevens en is verantwoordelijk voor het veilig versturen van vertrouwelijke informatie. 
Omdat reguliere e-mail niet voldoet aan de veiligheidseisen van de wet als het gaat om het uitwisselen van vertrouwelijke informatie, maken wij gebruik van 
een veilige e-mailmethode: Voltage. Met deze methode worden e-mails versleuteld aan u verzonden.  
Dit betekent voor u het volgende: wanneer u voor de eerste keer een veilige e-mail ontvangt, dient u eenmalig een registratieproces te doorlopen. Op deze 
informatiekaart staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Na registratie kunt u de veilige e-mails lezen en, indien gewenst, beantwoorden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

   
U heeft in uw inbox een 

versleuteld bericht 

ontvangen. Open de e-mail. 

Omdat het een veilige, 

versleutelde e-mail betreft, 

is het bericht niet meteen 

zichtbaar. Open de bijlage 

“message_zdm.html”. 

Klik op de blauwe 

knop met de tekst 

‘Click to Read 

Message’. U 

wordt nu 

doorgeleid naar 

een pagina waar u 

kunt inloggen. 

U komt nu op de 
registratiepagina. U vult uw 
naam in en kiest een 
wachtwoord van minimaal 
6 karakters. Het 
wachtwoord dient u 2 keer 
in te vullen. 

Let op: het is van belang 
dat u dit wachtwoord 
onthoudt. Mocht u in de 
toekomst nog eens een 
versleutelde e-mail krijgen, 
dan heeft u dit wachtwoord 
nodig om het bericht te 
kunnen openen. 

Uw registratie is 

voltooid en uw 

veilige e-mail 

wordt nu getoond. 

Eventuele bijlages 

zijn ‘attached’.  

U kunt dit bericht 

ook 

beantwoorden. 

Er verschijnt een melding 

waarin wordt aangegeven 

dat er een e-mail met een 

verificatielink naar uw 

inbox is gestuurd. Sluit het 

venster en keer terug naar 

uw inbox. Open de 

verificatie e-mail die u 

zojuist heeft ontvangen, en 

klik op de link. (Let op: de 

email kan in uw 

ongewenste email terecht 

zijn gekomen.) 

 


