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Beeldbellen met Adelante
een consult vanuit uw eigen woonkamer



Hieronder vindt u instructies voor het gebruik van beeldbellen met
uw arts of behandelaar bij Adelante via Microsoft Teams.

Stap 1 - U krijgt de link voor Microsoft Teams in een e-mail toegestuurd. Open de e-mail
met de uitnodiging voor de afspraak en klik met uw muis op “Klik hier om deel te
nemen aan de vergadering”.
 
Stap 2 - U kunt de link openen op een pc, laptop, tablet of smartphone met een camera
en microfoon.
 
PC of laptop
Opent u de link op een pc of laptop? Dan
kunt u de Windows-app downloaden of
deelnemen op internet. Als u deelneemt
op internet, kunt u de webbrowsers
Microsoft Edge of Google Chrome
gebruiken. Voer uw naam in en kies uw
audio- en video-instellingen. Selecteer 
"Nu deelnemen" wanneer u klaar bent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablet of smartphone
Opent u de link op een tablet of
smartphone? Dan opent de Teams app.
Klik op “Deelnemen aan vergadering” en
vul daarna uw naam in. Heeft u de Teams
app nog niet op uw smartphone
geïnstalleerd? Download en installeer
deze dan eerst in de app store.
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Stap 3 – U zit nu in de lobby van de vergadering. We melden de zorgverlener met wie u
een afspraak heeft dat u er bent en hij of zij kan u vervolgens toelaten. 
Net zoals in een gewone wachtkamer kan het zijn dat uw zorgverlener iets later is dan
gepland. Neem pas een kwartier na de afspraaktijd contact op als uw zorgverlener er
nog niet is.

Stap 4 - Wanneer u in de vergadering bent, kunt u de opties in Teams bedienen door
op onderstaande icoontjes te klikken.
 
 
 
 
 
 
 

1. Aan- en uitschakelen van de camera
2. Aan- en uitschakelen van de microfoon
3. Scherm delen
4. Meer opties
5. Chat openen
6. Lijst met deelnemers openen
7. Vergadering beëindigen 
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OVER ADELANTE

Adelante is een organisatie die ondersteuning 
biedt aan volwassenen en kinderen die te maken 
hebben met de gevolgen van een ziekte, aange-
boren aandoening of ongeval. Ruim 1250 profes-
sionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen 
die zorg vanuit diverse locaties verspreid over 
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een 
aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specia-
listische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakpro-
blemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, 
sport en arbeidsrevalidatie. 
Adelante richt zich niet op de beperking maar op 
de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons 
motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl

Met een digitaal consult willen we u als
cliënt beter van dienst zijn. Een digitaal
consult kunt u vanuit uw eigen vertrouwde
omgeving voeren. Bovendien bespaart het
u een reis naar Adelante. 
 
Meer informatie en tips? Scan de QR-code
op pagina 3 van deze folder of ga naar
www.adelante-zorggroep.nl/beeldbellen.
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