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Wat is virtru? 
Virtru is een gratis app of extensie om beveiligd mails te kunnen versturen. Je kunt met Virtru e-mails 

versleutelen zodat de inhoud niet geopend of gelezen kan worden door iemand die de mail 

onderschept. Daarnaast biedt virtru ook volgende mogelijkheden: terughalen van een verstuurde e-

mail, doorsturen van een mail blokkeren, enzovoort. 

Installeren 
Dit kan gratis en volgens volgende stappen: 

Surf naar  
 

 

Kies om te installeren in Google (Gmail/Gsuite) of in Outlook – Outlook Web App: 

 

Surf naar deze link om Virtru te installeren. 

https://www.virtru.com/install/
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Toevoegen aan Google Chrome 
Klik op ‘Toev. aan Chrome’. 

 

Bevestig dat je de app/extensie wil toevoegen. 

 

 

 

Virtru is toegevoegd 

Rechts boven is het symbool van Virtru  zichtbaar. 
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Activeren mailadres 
Je dient je mailadres nog te activeren: 

    

Versturen van beveiligde berichten 
Kies om een nieuwe mail te maken, dit is geen beveiligde mail (Virtru = OFF): 

 

Telkens wanneer je een beveiligde mail wil versturen, klik je het Virtru-knopje rechts boven aan. (Ook 

je concepten worden beveiligd wanneer Virtru geactiveerd is.) 
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Door op het icoontje van de instellingen  te klikken, kan je volgende keuzes maken: 

 Onmogelijk maken om de mail door te sturen (‘Disable Forwarding’) 

 De mail op een bepaalde datum verwijderen (‘Expiration Date’) 

 Een watermerk als achtergrond op de bijlage plaatsen 

Opgelet: dit kan enkel wanneer Virtru ‘aan’ staat! 

Ontvangen van beveiligde berichten 
Wanneer je virtru geïnstalleerd hebt, kan je onmiddellijk de beveiligde mails openen, je hoeft er dus 

niets meer voor te doen.  

Indien je virtru nog niet installeerde, krijg je volgend bericht: 

 

Klik op Unlock Message. 
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Bij het eerste gebruik van virtru, dien je volgende zaken te doorlopen (nadien zal je mail automatische 

geopend worden in een nieuw scherm): 

Bevestig je mailadres of voeg een ander mailadres in. 

 

Kies een verificatiemanier: 

 Via Google account 

 Via een verificatielink 

 

OPMERKINGEN: 

 Zowel de ‘unlock message’ als de ‘verification link’ moeten in dezelfde browser geopend 

worden om jouw identiteit te controleren. 

 Virtru biedt een ‘cookie-less’ verification pathway. Indien je cookies en lokale opslag 

uitgeschakeld hebt in jouw browser, dan wordt een validatiecode via e-mail verzonden. Bij 

ontvangst van deze code kan je eenvoudig plakken in het juiste veld in jouw browser op 

toegang te krijgen tot de e-mail. Als je de 8-cijferige code niet kan ingeven, controleer dan 

zeker of je geen spatie hebt ingegeven vooraan in het veld. 
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Je krijgt het beveiligde bericht: 

 

Via ‘Secure reply (all)’ kan je beveiligd antwoorden. Je krijgt een melding in jouw inbox van jouw 

verzonden e-mail. 

Vragen 
Mochten er nog onduidelijkheden zijn of mocht u nog vragen hebben, neem dan hier contact op met 

Charlotte Libbrecht (empact@wvlzorgt.be). 

 

mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=gebruik%20virtru%20om%20beveiligd%20te%20mailen
mailto:empact@wvlzorgt.be

