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Binnenkort heeft u een videoconsult met een reumatoloog of 
reumaverpleegkundige van het Deventer Ziekenhuis.  
Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.  
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Wat is een videoconsult? 
Een videoconsult wordt ook wel videobellen 
genoemd. U kunt uw zorgverlener zien en met hem 
of haar praten via het beeldscherm van uw 
computer, laptop, tablet of smartphone. U hoeft voor 
de afspraak dus niet naar het ziekenhuis te komen. 
 
 

Wat heeft u hiervoor nodig? 
Om te kunnen videobellen heeft u nodig: 

 Een computer, laptop, tablet of smartphone; 

 Het apparaat moet een microfoon en ingebouwde camera of webcam 
hebben (u kunt ook een webcam aansluiten in het geval van een desktop 
computer); 

 Een goede internetverbinding; 

 Een account bij Zaurus (de door ons gebruikte videobel-toepassing). 
 
 

Stap 1: uw account bij Zaurus activeren (eenmalig) 
Enkele dagen voor aanvang van uw eerste videoconsult ontvangt u van ons 
een e-mailbericht. Wij versturen dit bericht naar het bij ons bekende, en tijdens 
de afspraak geverifieerde, e-mailadres. In deze activatiemail vragen wij u om 
een account bij Zaurus te activeren. Dat doet u via de groene knop ‘account 
activeren’. U kunt dit doen vanaf elk gewenst apparaat zoals een computer, 
laptop, tablet of smartphone. Goed om te weten: u doet dit eenmalig. Voor 
toekomstige videoconsulten kunt u dan dit account blijven gebruiken.  
 
Let op: dit bericht kan, in plaats van in uw reguliere inbox, in uw spam-mailbox 
terecht komen. Controleer daarom zo nodig ook uw ongewenste email.  

 

Tips bij het activeren van uw account 
1. Heeft u twee dagen voor aanvang van uw consult nog geen activatiemail 

van ons ontvangen? Neem dan contact op met de poli Reumatologie van 
het Deventer Ziekenhuis via 0570 53 5140. 

2. Maakt u bij het videoconsult gebruik van uw tablet of smartphone? 
Download dan ook direct de Zaurus app via de App Store of Google Play 
Store.   

3. Het kan zijn dat uw zorgverlener zijn of haar scherm met u wil delen om 

bijvoorbeeld een röntgenopname, een brief of labuitslagen te laten zien. 
U hoeft hier niets voor te doen. Verwacht u dat dit gaat gebeuren of wilt u 
er zeker van zijn dat u alles goed kunt lezen? Kies dan voor videobellen 
via een computer, laptop of tablet. Bij videobellen met een smartphone is 
het goed mogelijk dat dit niet goed leesbaar is vanwege het kleinere 
beeldscherm.  
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Stap 2: starten met het videoconsult 
Met uw account bij Zaurus, zie stap 1, bent u klaar om te videobellen. Dat kan 
op twee manieren. Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat.   

 

Veel gestelde vragen 
 
Wanneer start de beeldverbinding? 
De virtuele spreekkamer is ‘gesloten’ totdat de zorgverlener de virtuele 
spreekkamer betreedt. Op het moment dat de zorgverlener dat doet, dan pas 
komt de beeldverbinding tot stand en kunt u elkaar zien.   

 
Wat te doen als het videoconsult niet start niet op de afgesproken tijd? 
De zorgverlener probeert het videoconsult op de afgesproken tijd te laten 
starten. Het kan helaas voorkomen dat het spreekuur door onvoorziene 
omstandigheden uitloopt en uw videoconsult daardoor later start. Blijft u dan in 
de virtuele spreekkamer wachten. Indien de beeldverbinding 15 minuten na 
aanvang van het geplande videoconsult nog niet gestart is, neem dan contact 

 

Optie 1: Videobellen via de Zaurus app op uw tablet of smartphone 
1. U krijgt per e-mail een uitnodiging voor het gesprek. Ook weer via het bij 

ons bekende e-mailadres. U hoeft met deze e-mail niets te doen.  
2. Open 5 minuten voor aanvang van het videoconsult de Zaurus app.  
3. Log in met uw e-mailadres en aangemaakte Zaurus wachtwoord.  
4. U bevindt zich nu in virtuele spreekkamer waar het gesprek met de 

zorgverlener plaatsvindt.  
5. Zodra de zorgverlener het videogesprek start, hoort u uw eigen beltoon. 

U kunt dan op uw scherm het gesprek aannemen via de groene knop. De 
videoverbinding wordt nu tot stand gebracht. 
 

 

 

 

Optie 2: Videobellen via de webbrowser van uw computer of laptop 
1. U krijgt per e-mail een uitnodiging voor het gesprek. Ook weer via het bij 

ons bekende e-mailadres.  
2. Bewaar dit e-mailbericht goed. Vanuit dit e-mailbericht treedt u toe tot de 

virtuele spreekkamer waar het gesprek met uw zorgverlener plaatsvindt.  
3. Wij vragen u om 5 minuten voor aanvang van het geplande videoconsult 

de virtuele spreekkamer te betreden. Dat kan door in het e-mailbericht te 
klikken op de groene knop ‘Uitnodiging accepteren’.  

4. U komt dan in uw internetbrowser in de virtuele spreekkamer terecht.  
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op met de polikliniek Reumatologie, tel.: 0570 53 5140.  
 
Ik hoor geen videobeeld en/of geluid? 
Indien het vanwege technische redenen niet lukt om de verbinding op te starten 
in de virtuele spreekkamer, of u geen videobeeld of geluid hoort, zal de 
zorgverlener u telefonisch benaderen om het consult zonder videoverbinding 
voort te zetten. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Algemene contactgegevens 

Deventer Ziekenhuis 
Nico Bolkesteinlaan 75 
7416 SE Deventer 

Tel. nr.: 0570 53 53 53 
info@dz.nl 
www.dz.nl 

 


