
Videobellen
In dit stappenplan lees je hoe jij kunt

videobellen via Microsoft Teams.
 

Handig voor persoonlijk contact op afstand.
Bijvoorbeeld met jouw zorgcoördinator.



Werkt op alle apparaten
Je kunt met Teams videobellen op jouw laptop,
computer (met webcam), smartphone of
tablet. 

Geen account nodig
Via Teams kun je videobellen zonder account.
Je hebt alleen een mailadres nodig zodat we je
uit kunnen nodigen om te videobellen.

Wat is 'Teams'?
Microsoft Teams (ook wel Teams) is
een online programma waarmee je
kunt videobellen op een veilige manier.



Hoe videobel ik
via Teams?

1 - Maak een afspraak
Wil je videobellen met jouw zorgcoördinator of
iemand van kantoor? Vraag diegene een Teams
afspraak in te plannen.

2 - Download de app
Voordat je kunt videobellen met jouw
smartphone of tablet, download je eerst de
Microsoft Teams app. Videobel je met een laptop
of computer? Dan hoeft dit niet omdat je dan
direct via je webbrowser kunt bellen.



4 - Open jouw afspraak
Is het tijd voor jouw afspraak? Ga dan naar
het mailtje. Tik op de onderstreepte tekst bij
'Klik hier om deel te nemen aan de
vergadering'. 

Je ontvangt een mail van
degene waarmee je een
afspraak hebt. Hierin staat een
link naar jouw videobelafspraak. 

3 - Open je mail



Je komt nu op het scherm
hiernaast. 

Klik op: 'Deelnemen aan
vergadering'.

Bel je via jouw laptop of computer? Klik dan op
'Doorgaan in deze browser'.

5 - Kies hoe je 
deelneemt

6 - Deelnemen als gast
Kies er nu voor om deel te nemen als
gast en vul je naam in. Tik op
'Deelnemen aan vergadering'. 



7 - Camera en microfoon
Gelukt! Je bent nu aan het videobellen. Vergeet
je camera en microfoon niet aan te zetten. Zo
kan je gesprekspartner je horen en zien. Druk
daarvoor op het camera- en microfoonknopje. 



Vragen?

Mail, sms of bel degene waarmee je een
videobelafspraak hebt.


