
   
 

      
Handleiding voor zorgmedewerkers - Beeldbellen met familie, 
verwanten of wettelijk vertegenwoordigers 

Teams maakt contact op afstand efficiënt. We kunnen het gebruiken voor beeldbellen met familie vanaf de 
groepstablet. Deze handleiding laat de werking zien per apparaat.  
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Algemene tips 
Het beeldbellen met familie vindt plaats op initiatief van de medewerker van De Twentse Zorgcentra. Zorg 
ervoor dat je een afspraak maakt met de familie, zodat zij op het juiste moment beschikbaar zijn in Teams.  
 
Let op: de agenda in Teams is niet hetzelfde als je agenda in je mail. Houd deze agenda’s dus goed in de 
gaten! 
 
Beeldbellen met familie doen we alleen via de groepstablet of een smartphone van De Twentse 
Zorgcentra. Vergeet dus niet met je persoonlijke account in te loggen en uit te loggen. 
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Android telefoon of tablet 
 

App starten en inloggen 
1. Start Teams met dit icoon.  

 
2. Klik op Aanmelden en log daarna eenmalig in met je PIDxxxxxx@dtzc.nl 

Daarna ook eenmalig inloggen bij Microsoft met je PIDxxxxxx@dtzc.nl. Waarschijnlijk moet je het 
tijdelijke wachtwoord wijzigen. 

         
 
  

mailto:PIDxxxxxx@dtzc.nl
mailto:PIDxxxxxx@dtzc.nl


 Pagina 4 van 9 

Beeldbellen 
Wanneer je met familie belt vanuit een agenda-afspraak, hoeft de familie geen registratie te doen. Daarom 
raden wij deze manier van beeldbellen aan. De familie kan zowel op een laptop/pc als op een 
smartphone/tablet beeldbellen.  
 
De afspraak maken 

1. Start Teams met dit icoon 

 
2. Klik op Agenda 
3. Klik op het paarse icoon met het plusje om een nieuwe afspraak te maken 
4. Klik op ‘Deelnemers toevoegen’ en vul het e-mail adres in.  

Let op: om externe deelnemers toe te kunnen voegen (zoals familie), moet je het hele e-mailadres 
invullen 

5. Klik op “voorbeeld@mail.com voor deze vergadering uitnodigen” 
6. Klik op het vinkje rechtsboven 
7. Vul de agenda-uitnodiging met de benodigde informatie zoals een titel, de datum en het tijdstip 
8. Klik op het vinkje rechtsboven. Er wordt nu een agenda-uitnodiging gestuurd naar de ontvanger 
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Beeldbellen 
1. Klik op agenda en klik bij de juiste afspraak op ‘Deelnemen’ 
2. Je bent nu in de afspraak. Klik op de camera en je microfoon om deze aan/uit te zetten 
3. Als de familie ook deelneemt, komt diegene soms direct in de vergadering, maar soms krijg je een 

pop-up dat hij of zij ‘in de lobby’ wacht. Dan geef je toegang.  

 

 

Na het gesprek uitloggen 
1. Klik op de drie streepjes linksboven 
2. Klik op instellingen 
3. Klik onderaan op afmelden.  
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Apple telefoon of tablet 
App starten en inloggen 

1. Start Teams met dit icoon.  

 
2. Klik op Aanmelden en log daarna eenmalig in met je PIDxxxxxx@dtzc.nl 

Daarna ook eenmalig inloggen bij Microsoft met je PIDxxxxxx@dtzc.nl. Waarschijnlijk moet je het 
tijdelijke wachtwoord wijzigen. 
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Beeldbellen 
1. Start Teams met dit icoon  

   
  

  
   

 
2. Druk op Agenda  
3. Druk rechtsboven in het scherm op de agenda met + 
4. Klik op ‘Deelnemers toevoegen’ en vul het hele e-mail adres in.  

Let op: om externe deelnemers toe te kunnen voegen (zoals familie), moet je het hele e-mailadres 
invullen 

5. Klik op “familietest@gmail.com voor deze vergadering uitnodigen” 
6. Klik op Gereed rechtsboven 
7. Vul de agenda-uitnodiging met de benodigde informatie zoals een titel, de datum en het tijdstip 
8. Klik op Gereed rechtsboven. Er wordt nu een agenda-uitnodiging gestuurd naar de ontvanger 
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Beeldbellen 
1. Klik op agenda en klik bij de juiste afspraak op ‘Deelnemen’ 
2. Je bent nu in de afspraak. Klik op ‘Nu Deelnemen’ en op de camera en je microfoon om deze 

aan/uit te zetten 
3. Als de familie ook deelneemt, komt diegene soms direct in de vergadering, maar soms krijg je een 

pop-up dat hij of zij ‘in de lobby’ wacht. Dan geef je toegang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na het gesprek uitloggen 

1. Klik op de drie streepjes linksboven 
2. Klik op instellingen 
3. Klik onderaan op afmelden.  
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Veelgestelde vragen 
Hoe kan ik de familie of verwant uitleggen hoe het beeldbellen werkt? 
Voor familie, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers hebben wij ook een handleiding opgesteld. Deze 
is beschikbaar op de website, en kun je meesturen bij het maken van de afspraak. 
 


