
Handleiding Video Visit Patiënt 
 

 

Middels deze handleiding kunt u deelnemen aan een videobezoek met een arts. Een videobezoek zal altijd plaatsvin-

den via MijnETZ. Een volledig geactiveerd MijnETZ-account is een vereiste voor het deelnemen aan een videobezoek. 

 

 

Er zijn twee mogelijkheden waarop u kunt deelnemen aan een videobezoek 

 

1. Via de mijnETZ webpagina. Indien u gebruikmaakt van een pc/laptop, zorg dan voor een werkende camera en  

microfoon. De MijnETZ webpagina is ook te bereiken met behulp van een tablet en/of smartphone. Zorg ook in 

dat geval voor een werkende camera. 

2. De MijnETZ (Mychart) app. Dit gaat via een tablet en/of smartphone, een goedwerkende camera is gewenst. 

 

 

Deelnemen aan een videobezoek met de arts 

 

1. Log in op MijnETZ.nl 

2. Eenmaal op de hoofdpagina, ga naar ‘Bezoeken’ en klik op ‘Afspraken en bezoeken’ 

3. Op de pagina ‘Afspraken en bezoeken’ staan alle toekomstige afspraken die u heeft. Omdat het een afspraak be-

treft die op het punt staat te beginnen zal deze bovenaan de lijst staan. Klik op de blauwe knop ‘Details’. 

 



4. In het scherm “Afspraakdetails’ ziet u het volgende:                                                                                                                             

 

Start het bezoek door op de groene knop te klikken. 

5. Er zal een webpagina geopend worden genaamd VidyoConnect, dit is het medium dat zorgt voor de beveiligde 

verbinding tussen u en de arts. De website geeft twee opties om deel te nemen aan de afspraak, via een app en 

de site zelf. De werking ervan is hetzelfde, echter zal de kwaliteit van beeld en geluid beter zijn met behulp van 

de app. Het is aan te raden gebruik te maken van de VidyoConnect app. 

6. Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan het bezoek via de website dan zal de site u vragen om het gebruik 

van camera en microfoon toe te staan, indien u dit weigert is het helaas niet mogelijk om een videobezoek te 

starten. 

7. In het volgende scherm klikt u op ‘Join’ om daadwerkelijk deel te nemen aan het bezoek. 

8. Het kan voorkomen dat u als eerste aan het bezoek deelneemt en de arts nog moet deelnemen, in dit geval ziet 

u een zwart scherm en een miniatuurweergave van uw eigen beeld. 

9. Tijdens het bezoek beschikt u over verschillende functionaliteiten zoals aan– en uitschakelen van uw beeld/

geluid, chatten met de arts en andere deelnemers1), deelnemers aan het bezoek bekijken en indien er meerdere 

mensen deelnemen, het rangschikken van de beelden. 

10. Hangt u per ongeluk op, dan is er altijd de mogelijkheid om weer deel te nemen aan het bezoek, dit doet u door 

op ‘Rejoin’ te klikken. 

11. Indien het bezoek is afgelopen kunt u ophangen, de webpagina of de app afsluiten. Hiermee is het bezoek afge-

rond. 

 

 

 

1) Het is mogelijk om met meerdere personen (u en uw partner) deel te nemen aan een videobezoek. Om dit mogelijk te maken moet de partner 

ook beschikken over een volledig geactiveerd MijnETZ account. Daarnaast moet u uw partner toegang geven tot uw dossier. Dit kunt u doen 

door te bellen met de MijnETZ servicedesk. Indien uw partner is gekoppeld aan uw account dan kan uw partner via het eigen MijnETZ account 

de afspraken bekijken, die u heeft. Dit doet uw partner door op de foto naast zijn/haar eigen foto te klikken, er volgt een disclaimer die hij/zij 

moet accepteren. Hierna kan vanaf stap 2 het bovenstaande stappenplan worden gevolgd. 


