Handleiding voor online spreekuur
U heeft een afspraak voor een online spreekuur met een arts. Dit is een spreekuur waarbij u en de
arts op de computer via een beeldverbinding contact met elkaar hebben.
Uitnodiging online spreekuur
Via uw privé e-mail ontvangt u de uitnodiging voor het consult. In de uitnodiging staat de datum, tijd,
duur van het spreekuur en met welke arts u het gesprek heeft.
In de mail staat ook een link naar de virtuele wachtkamer en een link naar de controle van uw
apparatuur.
U kunt pas op de dag van de afspraak inloggen voor het spreekuur.
Controleer uw apparatuur
Zodra u mail heeft ontvangen kunt u controleren of uw apparatuur geschikt is voor het online
spreekuur.

Wilt u dit na ontvangst van de mail controleren? Mocht uw apparatuur niet geschikt zijn voor het
consult dan vragen wij u vriendelijk om dit aan ons te laten weten.
Start van het online spreekuur
U logt in door eerst op de link te klikken.

Voordat het spreekuur van start gaat vragen wij u om 5 minuten vóór aanvang van het spreekkamer
via de link in te loggen.
U dient bij het inloggen uw geboortedatum op te geven.
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Het kan zijn dat uw browser toestemming zal vragen om de camera en microfoon te gebruiken. Als
dat wordt toegestaan zal u zichzelf twee keer terugzien in het scherm. Afhankelijk van de gekozen
browser zal op verschillende plekken duidelijk worden dat de webcam actief is.

Aandachtspunten:
De volgende aandachtspunten kunnen helpen bij het oplossen van problemen:
➢

U moet toestemming geven aan de browser om webcam en microfoon te gebruiken. Wanneer
deze toestemming niet verleend is, zal alleen het opnieuw opstarten van de browser dit
verhelpen (klik opnieuw de link in de mail aan).

➢

Sommige apparatuur kent meerdere camera’s (voor- en achterkant). Bij het geven van
toestemming kan gekozen worden voor een de verkeerde camera. U bent dan zelf niet in
beeld.
Alleen het opnieuw opstarten van de browser kan dit verhelpen (klik opnieuw de link in de mail
aan en geef toestemming voor gebruik juiste camera).

➢

Sommige apparatuur kent meerdere microfoons. Bij het geven van toestemming kan gekozen
worden voor een de verkeerde microfoon (geluidskwaliteit is niet geweldig).
Alleen het opnieuw opstarten van de browser kan dit verhelpen (klik opnieuw de link in de mail
aan, en geef toestemming voor gebruik juiste microfoon).
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U bent ingelogd
Als u bent ingelogd dan komt u in een virtuele wachtkamer.
De wachtkamer toont hierbij links het beeld van uw eigen webcam en rechts een “chatbox”. Zo lang de
arts nog niet ingelogd is, zal de chatbox nog geen mogelijkheid kennen om een bericht te verzenden.
In de chatbox staat een welkomstbericht waarin vermeld wordt met wie en wanneer de afspraak is.
Uw wacht hier totdat de arts het gesprek vanuit de wachtkamer zal starten.

Start van het gesprek
De arts start het gesprek. Na het starten van het gesprek wordt de verbinding tot stand gebracht.
Hierbij zal het beeld “van de andere kant” groot getoond worden en het “eigen” beeld klein
rechtsonder. Nu de verbinding tot stand is gekomen kunnen er ook berichten verzonden worden in het
chatvenster. Dit is vooral handig wanneer de geluidsverbinding niet naar behoren werkt.
Gesprek beëindigen
Zowel u als de arts kan het consult beëindigen. Dit kan door het scherm te sluiten.
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Met welke besturingssysteem werkt het online spreekuur goed

Met welk besturingssysteem het online spreekuur niet

Contactgegevens
Mocht u het toch niet helemaal duidelijk zijn of bij vragen kunt u contact met ons opnemen op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 085- 00 72 400 of via de e-mail
info@zenez.nl
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