
  

Hoe veilig een word-document versturen? 
 

In bepaalde situaties, waaronder wanneer er met patiëntengegevens gewerkt wordt, mag 

informatie niet zomaar in e-mail opgenomen worden. Dit omdat er altijd een kans is dat de e-mail 

onderschept/gehackt wordt waardoor gevoelige persoonsgegevens openbaar worden.  

Intussen bestaat er een gratis, veilig platform via de smartphone: de Siilo-app. We raden dan ook 

aan gebruik te maken van dit communicatiekanaal wanneer er gewerkt wordt met 

patiëntengegevens. 

Echter, wanneer ontvanger en/of bestemmeling geen gebruik maakt van deze applicatie kan het 

versturen van een office-document met deze gegevens een oplossing zijn. Weliswaar op voorwaarde 

dat deze beveiligd is met een wachtwoord!  

Een stappenplan hiertoe: 

 

1. Open een word/Excel-document 
Dit kan een leeg document zijn of een template (bv. verslagblad GGG). 

2. Geef de nodige informatie in in dit document 
 

3. Beveilig het document met een wachtwoord 
Druk hiervoor op ‘Bestand’ 

 

  



  

In het pop-out menu kiest u voor ‘info’ 

 

In het rechterveld klikt u op de optie ‘document beveiligen’ 

 

  



  

In het pop-up menu kiest u voor ‘versleutelen met wachtwoord’ 

 

 

Er verschijnt een nieuw venster waarin u een gewenst wachtwoord kan invoeren.  

Hou er rekening mee dat dit wachtwoord hoofdlettergevoelig is! Hou er eveneens rekening mee dat 

dit document op geen enkele wijze kan opgehaald worden als het wachtwoord onbekend/vergeten is!  

 

Voeg het wachtwoord in en druk op ‘ok’. Een nieuw venster verschijnt waarop u het wachtwoord een 

tweede keer ingeeft. Druk opnieuw op ‘ok’. 

 

 

  



  

De optie ‘document beveiligen’ staat nu op actief. 

 
 

Sla het document op op een plaats waar u deze terug vindt. 

Open een e-mail, voer de geadresseerde in, alsook eventueel andere informatie. Voeg het document 

in in bijlage.  

Wanneer de bestemmeling het document wil openen, krijgt men vooreerst volgende pop-up: 

 

 

Door hierin het wachtwoord in te vullen en op OK te drukken, krijgt men zicht op het volledige 

document.  

OPGELET: De bestemmeling moet dus het correcte wachtwoord van u ontvangen. 

Hou er rekening mee dat dit via een ander kanaal moet dan hoe dit document verstuurd werd! Zo is 

er, mits het onderscheppen van één van beide communicaties, geen probleem met het lekken van 

gevoelige gegevens! 


