
Hoe installeer je Siilo
Een stappenplan

Gaan naar de App Store of Google Play Store op je mobiele telefoon en 

zoek naar ‘Siilo’. Download de app en start het registratieproces. 

1 Download de Siilo Messenger

Tijdens de registratie vul je jouw volledige naam, beroep, telefoonnummer en (werk) e-

mail in. Siilo stuurt dan en 6-cijferige verificatiecode via SMS die je vervolgens invoert 

in Siilo. 

2 Doorloop het registratieproces

Er zijn twee manieren waarop je inkomende berichten van Siilo kunt zien op je 

telefoon, namelijke ‘Privé’ en ‘Gemakkelijk’. Als je ‘Privé’ kiest zul je enkel te zien

krijgen dat je een bericht hebt. Als je ‘Gemakkelijk’ kiest zul je meteen de 

inhoud van het bericht te zien krijgen. Je kunt dit later nog aanpassen in de 

instellingen. 

3 Geef toestemming voor meldingen

Stel een 5-cijferige PIN code in. Als je deze PIN code vergeet kun je een nieuwe 

kiezen. Echter, onthoudt dat je dan wel de inhoud van al je gesprekken verliest. 

Gebruikers met Touch ID of Face ID op hun telefoon kunnen dit ook gebruiken om 

op Siilo in te loggen. Zorg er wel voor dat je goed je PIN code onthoudt, voor 

wanneer de Touch ID of Face ID niet goed werkt. 

4 Stel je PIN code in & installeer Touch/Face ID

In het begin zullen je Siilo contacten bestaan uit bekenden waarvan je het telefoonnummer hebt die ook op Siilo zitten. Om zo

goed mogelijk gebruik te maken van Siilo raden wij aan je telefoonboek te uploaden. Siilo is ISO 27001 gecertificeerd en de app is 

zo ontwikkeld dat we nooit contactgegevens opslaan op onze servers. 

Vergeet niet je e-mailadres te verifiëren door op de link te klikken die wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Check 

vooral ook de Spam folder als je hem niet meteen kunt vinden. Door gebruik te maken van je werk e-mailadres kunnen we het 

verificatieproces versnellen, dus maak hier gebruik van! 

5 Geef toegang tot je contacten en verifieer je e-mail

Door ook je BIG- of KP-nummer te registreren in Siilo krijg je toegang tot het wereldwijde medisch 

adresboek van Siilo. Hier kun je gemakkelijk contact leggen met collega’s waarvan je de 

contactgegevens niet hebt. Ga in je profiel en klik op je verificatiestatus!

6 Registreer je medische kwalificaties


