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Quickstart App v 1.0



Zorg Messenger
Overzicht van de Zorg Messenger app

De Zorg Messenger app is er voor Android en IOS apparaten.

Scan één van onderstaande QR codes en installeer de gratis app.
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Zorg Messenger inloggen/nieuw wachtwoord
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Zorg Messenger: Beginscherm - Overzicht

• Alle berichten

• Alle collega’s

• Alle professionele contacten

• Alle particuliere contacten

• Alle groepsgesprekken

• Alle bijlages (afbeelding, video, 

PDF, spreadsheet, tekst, audio, 

presentaties)
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• Aanmaken:

 • Nieuw collega

 • Zakelijk contact

 • Particulier contact

 • Groepsgesprek

• Wijzigen profiel:

 • Foto,  Naam & Functie

 • Reset wachtwoord

• Instellingen:

 • Wijzig profiel

 • Notificaties,

 • Toegangscode vergrendeling

 • Open toestelinstellingen

 • Beoordeel onze app

 • Wis profielfoto cache & Wis bestanden cache

 • Uitloggen

• Over/Help:

 • Versie

 • Verzoek voor informatie

 • Meld bug /storing

 • Feature request

 • Help/veel gestelde vragen

 • Privacyverklaring

 • Algemene voorwaarden

 • Open Source licenties

Zorg Messenger: Instellingen & Toevoegen

5



• Uitnodigen:

 • Nieuw collega

 • Zakelijk contact

 • Particulier contact

 • Groepsgesprek

• Uitnodigen stap 1:

 • Druk op de balk nieuw

Zorg Messenger:  
Uitnodigen zorgverlener, patiënt of familielid - Stap 1

6



• Uitnodigen:

 • Nieuw collega

 • Zakelijk contact

 • Particulier contact

 • Groepsgesprek

• Uitnodigen stap 2:

 • Druk op de keuze voor soort contact

Zorg Messenger:  
Uitnodigen zorgverlener, patiënt of familielid - Stap 2
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• Uitnodigen:

 • Nieuw collega

 • Zakelijk contact

 • Particulier contact

 • Groepsgesprek

• Uitnodigen stap 3:

 • Voer het e mail adres, voornaam en achternaam in van het contact

Zorg Messenger:  
Uitnodigen zorgverlener, patiënt of familielid - Stap 3

8



• Uitnodigen:

 • Nieuw collega

 • Zakelijk contact

 • Particulier contact

 • Groepsgesprek

• Uitnodigen stap 4:

 • Je contact ontvangt deze melding in zijn/haar mailbox

Zodra je contact de uitnodiging heeft geaccepteerd en de registratiecode heeft inge-
vuld kunnen jullie middels het chat-scherm met elkaar chatten en videobellen

Zorg Messenger:  
Uitnodigen zorgverlener, patiënt of familielid - Stap 4
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Indien je meer informatie over de toepassing in jouw organisatie wilt 
ontvangen kun je deze opvragen bij E-Zorg. 

Dit kan per mail op verkoop@e-zorg.nl en  
telefonisch op 020 - 430 90 33. 

Je kan je ook wenden tot je E-Zorg accountmanager.

Op de Zorg Messenger zijn de E-Zorg Algemene Leveringsvoorwaarden en 
de Aanvullende Voorwaarden Online diensten van toepassing.
Vraag je E-Zorg contactpersoon naar een kopie van deze voorwaarden of 
kijk op e-zorg.nl, zoekterm ‘algemene voorwaarden’.

Contactinformatie

Onze Prijslijst! 
Scan deze QR-code met de  

camera van een telefoon  
voor de actuele prijzen. 

NB geen aparte app benodigd.

Webadres: www.ezorg.nl
Telefoonnummer: 020-4309033
E-mailadressen: info@ezorg.nl
Bezoekadres: Karspeldreef 6-b, 1101 CJ Amsterdam
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