
 

 

Veilig mailen met MeerSaaS 
 

1. E-mail 
E-mail is tegenwoordig een essentieel hulpmiddel in ons leven en wordt als toepassing misschien nog wel meer 
gebruikt dan het World Wide Web. In het professionele gebruik en zeker als zorgverlener moet je er wel voor zorgen 
dat je mailvoorziening zo veilig mogelijk is – al is 100% veilig helaas uitgesloten. 
 
Wat kun je beter laten en wat is goed? 

2. Openbare mail 

Een openbare, veelal gratis mailvoorziening kun je als professional beter links laten liggen. Providers als Google, 
Gmail), Microsoft (Hotmail) en Yahoo besteden zeker de nodige aandacht aan hun beveiliging tegen invloeden van 
buitenaf. Ze kunnen echter de inhoud van de mails zelf gebruiken voor hun eigen doeleinden en het is lastig om daar 
zicht op te houden. 
 
Als houder van een openbaar mailaccount ben je verder niet onderscheidend als professional. 

3. Via een provider  

Een goede provider, zoals XS4All of in de zorg E-Zorg, biedt een goede, veilige omgeving. Een grote provider heeft 
over het algemeen veel ICT kennis in huis, maar die is niet altijd even goed bereikbaar voor klanten. Zo kan het lastig 
zijn om weer online te komen als je last hebt van een vervelend spamvirus in je mail. Bovendien wordt er met een 
vast aanbod gewerkt.  
 
Bij een provider kun je mail op een eigen domeinnaam krijgen en dat heeft altijd de voorkeur, vanwege de 
herkenbaarheid. 

4. Office 365 

Microsoft biedt met de Exchange/Outlook mailvoorziening een prima aanbod met veel functionaliteit. Ook de 
beveiliging is goed op orde. De omvang van het bedrijf kan een nadeel zijn als je hulp nodig hebt en Office 365 is 
niet altijd even eenvoudig. Het is dus aan te raden om terug te kunnen vallen op een systeembeheerder. 
 
Meerschap raadt zorgverleners af om met Office 365 te werken, omdat Microsoft niet voor 100% kan garanderen 
waar de informatie staat, laat staan dat die opslag in Nederland plaatsvindt. Bovendien heb je te maken met 
Amerikaanse wetgeving. 
 
Werk je met Office 365, zorg dan dat je in ieder geval een goede, aparte back-up voorziening hebt, lokaal of in de 
cloud. Office 365 biedt namelijk geen weerstand tegen een Ransomware uitbraak. 

5. MeerSaaS mail 

Meerschap biedt met haar eigen MeerSaaS cloudplatform een goede, veilige mailvoorziening op  basis van Microsoft 
Exchange. De opslag vindt op eigen hardware plaats in een datacenter in Amsterdam met een back-up elders. Er is 
een algemeen antispamfilter. 
 
Binnen MeerSaaS bieden we de mogelijkheid om veilig met andere zorgverleners te mailen in een afgeschermd 
netwerk op basis van Zorgring. Een voorziening om veilig en zonder obstakels te mailen met cliënten is in 
ontwikkeling. 
 
De maandkosten voor MeerSaaS mail bedragen 6,05 Euro voor een mailbox van maximaal 5 Gb en 18,15 Euro voor 
een onbeperkte (fair use) mailbox. Wij leveren uitsluitend mail op eigen domein en de registratie van een .NL domein 
bedraagt 18,15 Euro per jaar. De optie voor veilige mail via Zorgring kost 2,42 Euro per maand. 
 
 



 

 

 

6. MeerSaaS online werkplek 

Als je mobiel bent en op veel verschillende plekken werkzaam, kan een MeerSaaS online werkplek uitkomst bieden. 
Je hebt dan overal de beschikking tot een eigen bureaublad met je eigen documenten en met Office, mail en 
eventueel eigen software. De online werkplek kan ook met name handig zijn voor netwerk organisaties, omdat je dan 
immers een standaard werkomgeving hebt, zonder een eigen kantoor. 
 
Door de centrale aanpak en de plek van de centrale servers, is de beveiligingsgraad hoger dan een individueel 
netwerk. 
 
De kosten kunnen afhangen van de specifieke omstandigheden, maar de kosten voor de standaard omgeving 
bedragen 30,25 Euro per persoon per maand. 
 
De online werkplek kan eventueel worden gecombineerd met een Service abonnement. 

7. Informatie 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Levering geschiedt conform voorwaarden van Nederland ICT. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Julian Kok (jkok@meerschap.nl) of  Peter Jan Teuns 
(pjteuns@meerschap.nl). Telefoon: 020 - 6715336. 
 
 
 


