
 

 

 

 

 

 
Kenmerk : UIT-2018/07525/SKr/iv  
Datum  :  27 maart 2018  
Onderwerp :  De jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht per 1 april 2018 

bereikbaar via Zorgmail en Siilo  
 
 
 
 

Geachte collega, 

 

Per 1 april 2018 gaat de jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht werken met de 

diensten Zorgmail en Siilo, voor een veilige informatieoverdracht van cliëntgegevens. 

Een belangrijke stap in en een voorwaarde voor een optimale ketensamenwerking.   

 

Zorgmail 

Zorgmail is een beveiligde mailverbinding waarover cliëntgegevens, dossiers en 

informatie over het kind gedeeld kan worden.  

Was u al gewend om met ons te communiceren via Zorgmail dan verandert er voor u 

niet zo veel. Wij zijn nog steeds bereikbaar via ons algemene zorgmailadres: 

jgzggdregioutrecht@zorgmail.nl of 500045886@lms.lifeline.nl (klantnummer) 

Daarnaast kan de JGZ professional cliëntgegevens met u delen via zijn/haar eigen 

zorgmailadres. Mocht u nog niet bekend zijn met het gebruik van Zorgmail, vindt u in de 

bijgevoegde factsheet meer informatie over het gebruik van Zorgmail en wat dat voor u 

betekent.  

 

Siilo  

Siilo is een app waarmee u via een  versleutelde verbinding app contact kunt hebben 

met de JGZ professional over een kind. Siilo is vooral handig in situaties waarin snel 

maar vooral ook een kort contact wenselijk is. Via de kunt u veilig informatie en foto’s 

delen met de JGZ professional en visa versa. Meer informatie over het gebruik van Siilo 

vindt u in de bijgevoegde factsheet.  

 

Met het gebruik van Zorgmail en Siilo verwachten we de samenwerking met de 

jeugdgezondheidszorg gemakkelijker en nog laagdrempeliger te maken. Mochten deze 

diensten niet aansluiten op de diensten waar u in uw organisatie mee werkt en wilt u wel 

graag gebruik maken van een beveiligde verbinding, dan kunt u contact opnemen met 

het servicecenter van de JGZ via 033-460 00 46 of mail naar 

jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

 

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte gebracht te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 
GGD regio Utrecht 

 

 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg  

E jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

T 033-460 00 46 
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