
EHealth Box-module 
U opent deze module via het menu 'internet' - 'eHealth Box' of via de sneltoets Ctrl J 

Hierop wordt het venster van uw mailbox geopend. 

Brievenbus 
Knop 'Een nieuw bericht schrijven': deze knop opent de module met dezelfde naam waarmee u een e-mail kunt schrijven. 

'Exit'-knop: deze knop sluit de huidige module. 

EHealthBox 

Knop 'Ontvangen': deze knop geeft de e-mails weer die u zijn toegezonden en die tijdelijk worden gearchiveerd op het eHealth-platform in uw eHealthBox. 
Ze worden weergegeven in het raster bovenaan het scherm. 

Raster weergeven: elke regel correspondeert met een e-mail. De weergegeven kolommen geven de datum van ontvangst, de aard of het beroep van de 
afzender, zijn naam, zijn voornaam en het onderwerp van de ontvangen post aan 

'Verzonden'-knop: deze knop geeft de e-mails weer die u hebt verzonden en die tijdelijk worden gearchiveerd op het eHealth-platform. Ze worden 
weergegeven in het raster bovenaan het scherm. 

Knop 'Lezen': deze knop downloadt en opent de e-mail die in het raster is geselecteerd. De inhoud ervan wordt weergegeven in het tekst vak eronder. 

Het bericht wordt op de server opgeslagen. 

Als het bericht rechtstreeks in de e-mailclient van de afzender is geschreven, verschijnt de tekst in het inhoudsgebied. Als het bericht de vorm heeft van een 
bijgevoegd bestand, wordt het adres van het bestand weergegeven. De knop 'Bestand weergeven' die verscheen toen u de e-mail opende, geeft u toegang 
tot dit bestand via Windows Verkenner. 

Als het bericht vergezeld gaat van bijlagen, geeft de knop 'Bijlagen weergeven' die verscheen toen u de e-mail opende, toegang tot dit/deze bestand (en) 
via Windows Verkenner. 

'Acknowledged' knop: deze knop informeert u over de status van een door u verzonden en in het displayraster geselecteerde e-mail. Deze informatie 
verschijnt in het inhoudsgebied. U ziet er wanneer het bericht op het eHealth-platform werd gepost, wanneer het werd ontvangen en wanneer het door de 
bestemmeling(en) werd gelezen. 

Knop 'Wissen': deze knop verwijdert het e-mailbericht dat in het raster is geselecteerd uit het eHealth-platform. 



Historiek 

Knop 'Ontvangen': deze knop toont de e-mails die naar u zijn verzonden en die op uw pc (of op de server van uw netwerk) worden gearchiveerd. Ze worden 
weergegeven in het raster bovenaan het scherm. U kunt de e-mail verwijderen door de regel te selecteren om die te markeren en vervolgens op ‘delete’ te 
klikken. OPGELET: het wissen is definitief. 

'Verzonden' knop: deze knop geeft de mails weer die u hebt verzonden en die zijn gearchiveerd op uw pc (of op de server van uw netwerk). Ze worden 
weergegeven in het raster bovenaan het scherm. U kunt de e-mail verwijderen door de regel te selecteren om deze te markeren en vervolgens op ‘delete’ te 
klikken. OPGELET: het wissen is definitief. 

Knop 'Bericht/ bijlagen lezen: met deze knop krijgt u toegang tot dit/deze bestand (en) via Windows Verkenner. 

'Adresboek'-knop: deze knop opent de module met dezelfde naam waarmee u de eHealthBox-adressen van uw normale bestemmelingen kunt bijhouden. 

 

Module Nieuw bericht 

U opent deze module via het menu 'internet' - 'eHealthBox' knop 'Schrijf een nieuw bericht' 

Kies een of meer bestemmelingen 

ofwel 

 Selecteert U een bestemmeling uit uw adresboek door de eerste paar letters van hun naam in te voeren in het tekst vak ‘Aan’. Zodra de gekozen 
bestemmeling wordt weergegeven, plaatst u deze in het gebied van de bestemmelingen met de knop waarop een groene pijl-omlaag staat. Herhaal 
de bewerking om nog een bestemmeling toe te voegen. U merkt dat het RIZIV-nummer van de bestemmeling in het gebied van de bestemmelingen 
verschijnt. De verschillende RIZIV-nummers worden gescheiden door een puntkomma. 

ofwel 

 Kunt U het RIZIV-nummer van de bestemmeling rechtstreeks in het gebied van de bestemmelingen invoeren. Als u nog een bestemmeling toevoegt, 
scheidt u de verschillende RIZIV-nummers met een puntkomma. 
 

 



Schrijf het bericht 

ofwel 

 Schrijft U het bericht rechtstreeks in het inhoudsgebied 

ofwel 

 Schrijft U uw bericht in een bestand (Word of PDF of RTF of TXT, enz.) en u voegt dit bestand toe met de knop 'Bestand'. Dit opent een klassiek 
Windows-dialoogvenster waarin u het pad naar uw computerbestand aangeeft. 

 

Vraag een melding aan 

Van 'Publiceren': door dit vakje aan te vinken, vraagt u om een e-mail te ontvangen waarin staat wanneer uw bericht op het eHealth-platform is geplaatst. 

  

Van 'Ontvangst': door dit vakje aan te vinken, vraagt u om een e-mail die u laat weten wanneer uw bericht door uw bestemmeling(en) is ontvangen. 

 

Van 'Lezen': door dit vakje aan te vinken, vraagt u om een e-mail te ontvangen die u vertelt wanneer uw bericht is gelezen door uw bestemmeling(en). 

 

Attributen van het bericht 

'Versleuteld': door dit selectievakje aan te vinken, vraagt u om uw e-mail te versleutelen 

 

'Belangrijk': door dit selectievakje aan te vinken, vraagt u uw e-mail als belangrijk voor uw bestemmeling(en) aan te merken 

 

 



Bijlage(n) bijvoegen 

Voeg het bestand toe via de knop ‘Bijlage’ waarmee een klassiek Windows-dialoogvenster wordt geopend waarmee u het pad opgeeft naar het bestand dat 
u wilt bijvoegen. 

Herhaal dit voor elke bijkomende bijlage. 

 

Stuur het bericht 

Klik op de knop 'Verzenden' om het bericht te verzenden. Het bericht wordt op de server opgeslagen. De module wordt gesloten nadat het bericht is 
verzonden. 

 

Verlaat de module 

Klik op de knop ‘Exit’ om de module ‘nieuw bericht’ af te sluiten. 

 

Adresboekmodule 

Raster weergeven: elke regel komt overeen met een bestemmeling. Selecteer de bestemmeling om deze te bewerken/ verwijderen in het raster. 

Knop 'Wissen': met deze knop wordt de bestemmeling verwijderd die in het raster is geselecteerd. 

Knop 'Nieuw contact': met deze knop kunt u een contactpersoon toevoegen aan uw adresboek. In het codeergebied vult u het veld 'Achternaam Voornaam' 
en het veld ‘RIZIV-nummer' in. Het veld ‘Specialiteit’ is optioneel. Valideer met de knop 'Opslaan' 

Knop 'Bewerken': met deze knop kunt u de contactgegevens van uw adresboek wijzigen die in het raster zijn geselecteerd. 

 Breng de gewenste wijzigingen aan in het codeergebied: velden 'Achternaam Voornaam', ‘RIZIV-nummer' en 'Specialiteit'. Bevestig met de knop 'Opslaan' 

'Exit'-knop: met deze knop kunt u de module verlaten. 

 


