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Patiënten handleiding Videoconsult 
 
U heeft een afspraak voor een videoconsult. Dat betekent dat u niet naar het Dijklander Ziekenhuis 
hoeft te komen voor uw afspraak, maar dat u thuis via een online videoverbinding contact heeft met 
uw behandelaar. 
 
 

Wat heeft u nodig voor een videoconsult?  
 

• Een tablet of mobiele telefoon (smartphone) met een werkende internetverbinding 

• Toegang tot het online portaal van het Dijklander ziekenhuis: https://mijn.dijklander.nl 
U logt in op Mijn Dijklander met uw DigiD 

• Een videoconsult afspraak met uw behandelaar. Deze afspraak kunt u terugvinden via Mijn 
Dijklander onder Afspraken in het overzicht Videoconsulten 

• De Skype voor Bedrijven App. Deze kunt u alvast installeren.  
Zie http://www.dijklander.nl/videoconsult-2020 voor een video instructie of lees verder op 
pagina 5 
 
Het Dijklander Ziekenhuis kan u helaas geen ondersteuning bieden bij de installatie van de 
Skype voor Bedrijven app, maar mensen uit uw omgeving mogelijk wel. 

 

Voorbereiding voor uw eerste videoconsult: 

• Installeer Skype voor Bedrijven op uw telefoon of tablet. Zie pagina 5. 

• Controleer enkele dagen van tevoren of u op de smartphone of tablet via de webbrowser 
kunt inloggen op Mijn Dijklander via https://mijn.dijklander.nl  

• Controleer na inloggen op Mijn Dijklander of u de afspraak ziet staan door eerst te klikken op 
Agenda en vervolgens op Videoconsulten.  

  

https://mijn.dijklander.nl/
http://www.dijklander.nl/videoconsult-2020
https://mijn.dijklander.nl/
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Starten van uw videoconsult: 
  

> Start op tijd met het maken van de verbinding 

 
1. Open 10 – 15 minuten voor aanvang van het consult de webbrowser op uw tablet of 

smartphone en ga naar https://mijn.dijklander.nl 
  

2. Log in met behulp van uw DigiD 

   
 

3. Klik op de drie streepjes linksboven ( ), ga naar Agenda en klik op Videoconsulten 

   

https://mijn.dijklander.nl/
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4. Open het videoconsult dat u wilt starten en scrol naar onderen totdat u de knop Start 
videoconsult ziet staan. 

 
 

5. Klik circa 10 minuten voor aanvang van uw afspraak op de knop Start videoconsult. U wordt 
naar een webpagina geleid, die u vraagt of u Skype voor Bedrijven wilt starten. Klik op Open. 

 

6. Skype voor Bedrijven wordt geopend. Kies voor de optie Deelnemen als gast. U hoeft dus 
niet in te loggen. 
 

7. Voer uw voor- en achternaam in en tik hierna op de blauwe pijl →. 

 
 

8. U komt nu, net als in het ziekenhuis, in een wachtkamer die Virtuele Lobby wordt genoemd. 
Zodra uw behandelaar klaar is, wordt u binnengelaten en begint het videoconsult. 
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9. Nadat u bent toegelaten uit de lobby bent u in contact met de behandelaar.  

 
 
Let op: standaard staan de camera en microfoon uit. Activeer de microfoon door op het 

microfoonicoontje te klikken.  
 

Activeer ook de videocamera door op het videocamera-icoontje te klikken:   
 

10. Controleer zodra u door de behandelaar bent toegelaten of uw camera en microfoon actief 
zijn. 
     

11. Na afloop van het videoconsult kunt u het gesprek beëindigen door op de rode knop te 
klikken en daarna de Skype voor Bedrijven app verlaten.  
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Skype voor Bedrijven installeren op een Android telefoon of tablet   
 

> Kijk voor een Video instructie hier. 
 

1. Zorg ervoor dat uw toestel Android versie 4 of hoger heeft. 
2. Open de Google Play Store. 
3. Zoek naar Skype for Business. Open deze en tik op ‘Installeren’ 
4. Zodra Skype for Business is geïnstalleerd, tikt u op ‘Openen’. 
5. Als de Skype for Business App geopend is, moet u wat toestemmingen geven aan de app om 

gebruik te maken van: 
- Toegang tot uw foto’s , media en bestanden. 
- Toestaan om telefoongesprekken te starten en te beheren. 
- Toestaan om audio opnemen. 
- Toestaan om foto’s te maken en video op te nemen. 
- Toegang tot uw contacten. 

6. Als u alles heeft toegestaan, dan moet u alleen nog akkoord gaan met de 
gebruikersvoorwaarden. Tik op “ik ga akkoord”. 

7. U krijgt nog een welkomst scherm te zien en het bericht dat u een account nodig heeft om 
gebruikt te maken van Skype for Business. Voor het deelnemen aan een videoconsult is dat 
echter niet nodig. Druk op de blauw Pijl →. 
U ziet nu een login scherm waar u verder geen actie hoeft te ondernemen. U bent klaar om 
deel te nemen aan een videoconsult.  

 

 
Skype voor Bedrijven installeren op Apple telefoon of tablet 
 

> Kijk voor een Video instructie hier.  
 

1. Zorg ervoor dat u iOS versie 10 of hoger heeft. 
2. Open de Apple App Store. 
3. Zoek naar Skype for Business. Tik op ‘Downloaden’. 
4. Zodra Skype for Business is geïnstalleerd, tikt u op ‘Openen’. 
5. Als de Skype for Business App geopend is, moet u wat toestemmingen geven aan de app om 

gebruik te maken van: 
- Toestaan “Berichten sturen, meldingen, geluiden, etc” 
- Toegang tot uw contacten. 
- Toegang tot microfoon. 

6. U ziet nu een login scherm. Voor videoconsult is inloggen niet nodig, dus u hoeft verder geen 
actie te ondernemen. U bent klaar om deel te nemen aan een videoconsult. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jNUlREcOaQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UNoQdz8wQyI&feature=youtu.be

