
 

 

Versleutelde e-mail openen met tablet of smartphone (Android) 

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. Op deze informatiekaart staat uitgelegd hoe u een versleutelde e-mail kunt openen op uw smartphone of 
tablet. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
     

 

Op uw mobiele 

apparaat kunt u een 

versleutelde –mail 

openen met de app 

‘Voltage SecureMail’. 

Ga naar de Play Store 

op uw tablet of  

telefoon en installeer 

deze app. Bij het 

openen van de app 

wordt aan u gevraagd 

om een pincode te 

kiezen van minimaal 4 

cijfers. 

Afhankelijk van andere 

apps die u op uw 

apparaat heeft 

geïnstalleerd, kunt u nu 

kiezen met welke 

applicatie  

u de bijlage wilt openen.  

Kies voor Voltage 

SecureMail. 

Voer uw 4-cijferige code 

in en toets OK. 

 

Er wordt nu gevraagd uw 

e-mailadres te selecteren. 

Kies uw e-mailadres en 

klik op Next. 

Mogelijk krijgt u de 

melding ‘Mobile Edition 

does not appear tob e 

enabled. Switching to a 

web-based reader’. Bij 

deze melding kunt u op 

‘OK’ klikken.  

Vul uw wachtwoord in 

als het aanmeldscherm 

verschijnt (niet de 4-

cijferige code). Uw 

veilige e-mail wordt nu 

getoond. Eventuele 

bijlages zijn ‘attached’.  

U kunt dit bericht ook 

beantwoorden met de 

knop ‘Reply’, helemaal 

onderaan het bericht. 

Wanneer u de app 

voor het eerst gebruikt, 

keert u terug naar uw 

e-mail inbox op uw 

telefoon. Open een 

veilige e-mail (zoals op 

onderstaande 

schermprint). Bij deze 

e-mail zit ook een 

bijlage met de naam 

message_zdm.html. 

Klik op de bijlage. 

Klik op de blauwe 

knop ‘Click to Read 

Message’.  


