Stappenplan familie
#rusthuizenbereikbaar
Videochat in het rusthuis: als ”fysiek” bezoek geen optie is
Door het nationale verbod op bezoek in rusthuizen, wordt het contact tussen jou en je
familielid in het rusthuis sterk beperkt. Je kan nog wel bellen, maar dat is zeker niet voor alle
rusthuisbewoners een optie.
Voor bepaalde bewoners is het extra belangrijk dat ze hun familieleden kunnen zien (bv.
slechthorenden voor wie telefoon moeilijk gaat, bewoners die zich in een bepaald stadium
van dementie bevinden, enz.).
Daarom heeft “Rusthuizen bereikbaar” een stappenplan uitgewerkt waarmee bewoners een
digitaal alternatief hebben voor bezoek van hun familie. Het rusthuis waarin jouw familielid
zich bevindt, doet hieraan mee en zet zich in om dit mogelijk te maken. In dit stappenplan
leggen we uit hoe jij een digitaal bezoek kunt plannen, en hoe jij van jouw kant de videochat
kunt opzetten.

Hoe het werkt in een notendop
Het rusthuis neemt contact met jou op via een Facebookgroep, of je vraagt zelf toegang
tot de Facebookgroep van jouw rusthuis. In deze groep wordt de nodige informatie met je
gedeeld. Je zal vervolgens op voorhand een gespreksmoment reserveren. Op het
afgesproken moment zet het rusthuis een videogesprek op tussen jou en je familielid in
het rusthuis.

Het stappenplan kort visueel voorgesteld:
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Stap 1 - Word lid van de Facebookgroep
De eerste stap is het zorgen voor een centraal punt waarop het rusthuis kan communiceren
met de familieleden van de bewoners. Dit is een Facebookgroep die speciaal hiervoor door
het rusthuis is opgezet.
De Facebookgroep is openlijk zichtbaar (iedereen kan de groep vinden), maar privé (leden
moeten worden uitgenodigd).
Per rusthuisbewoner wordt er één familielid lid van de Facebookgroep. Dit doen we om
de Facebookgroep beheersbaar te houden. Dit familielid zal het videobellen coördineren,
eventueel binnen de familie.
Hoe vind je de speciale Facebookgroep? Wanneer het rusthuis jouw Facebook-gegevens
heeft, zullen ze jou uitnodigen.
❏ Je hebt een uitnodiging gekregen via Facebook
Accepteer de uitnodiging, je hoeft verder niets te doen.
❏ Je hebt geen uitnodiging gekregen via Facebook
Zoek op de naam van de groep die je hebt doorgekregen via
het rusthuis en vraag toestemming om bij deze groep te horen.
Het kan even duren voordat je daadwerkelijk wordt
toegevoegd, omdat jouw aanvraag handmatig moet worden
goedgekeurd.
❏ Je hebt geen Facebook of wens je geen account aan te maken?
Als je geen Facebook-account hebt, kan je bereikt worden via
e-mail. Geef dit aan bij jouw rusthuis, met vermelding van je
e-mailadres. Als zij hiervoor voorzien zijn, krijg je dan via
e-mail de meetinglink, en bookinglink meegedeeld.
Let op: het gemakkelijkst en snelst voor het rusthuis is via
Facebook. Is er een ander familielid dat wel Facebook heeft?
Dan kan hij/zij lid worden van de Facebookgroep en de
informatie aan jou doorgeven.

Stap 2
Zorg voor het juiste materiaal en installeer het juiste programma
Om het videobellen mogelijk te maken, vragen we wat voorbereiding van jou. Deze
voorbereidingen zijn ook door het rusthuis genomen, waardoor het videobellen van hun kant
mogelijk gemaakt is.
Materiaal:
Zorg voor een laptop of computer met camera en microfoon OF voor een smartphone.
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Programma:
Installeer Zoom. Dat programma is eenvoudig op de computer te installeren en is het meest
betrouwbaar. Dit is ook het programma dat in het rusthuis gebruikt wordt.
Zo doe je het:
Open je internetbrowser en ga naar https://zoom.us . Klik op Sign-up, it’s free. Registreer je
met jouw eigen e-mailadres.

Download en installeer de software. Als je niet automatisch op de downloadpagina komt,
kan je de software downloaden via https://zoom.us/download .

Heb je de software geïnstalleerd? Verbind je dan met je eerder opgegeven e-mailaccount
om te zien of dit allemaal goed verloopt.
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Ben je van plan om via de smartphone te videobellen, dan kun je de Zoom app downloaden
(voor Android of iOS). Installeer de app via de App Store of Google Play en download “Zoom
Cloud meetings”

De verdere stappen om in te loggen worden verder in dit document uitgelegd. Installeer op
voorhand alvast de software zodat je geen tijd verliest en je de volle 15 minuten kan
spenderen met je familielid.

Stap 3 - Plan een moment in om te videobellen
De uiteindelijke planning wordt opgezet via het programma Doodle. Jij als hoofdgebruiker
van de familie kan via een Doodle-link in de Facebookgroep, een tijdslot reserveren.
Het rusthuis bepaalt zelf hoeveel en wanneer er tijdslots van 15 min beschikbaar zijn op
basis van de beschikbaarheid van het personeel.
Let op: je boekt (standaard) een slot in van 15 minuten. Zorg dat je op tijd bent. Je
familielid zal op het afgesproken tijdstip klaar zitten om met jou te videobellen. We
vragen je ook de afgesproken duur van 15 minuten te respecteren zodat alle
bewoners hun familie kunnen spreken.

Wanneer je op de link klikt, word je naar de website van Doodle geleid. Bij het eerste bezoek
moet je cookies accepteren
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Klik op ‘Yes’. Je komt dan op de homepagina van Doodle.

Je kan hier ook kiezen voor de “Kalender” weergave door boven de datums op “kalender” te
klikken. Dit kan overzichtelijker zijn.
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Voer jouw naam in en vermeld ook de naam van de bewoner als volgt:
naam familienaam (naam bewoner).
Bijvoorbeeld: Jan Peeters wil met zijn moeder Maria Franssen bellen.
Hij vult in: Jan Peeters (Maria Franssen).
Vink het moment aan dat jij beschikbaar bent om met je familielid te bellen. De beschikbare
momenten zijn gekozen door het rusthuis. Je kunt één moment per week kiezen per
rusthuisbewoner. Op die manier geven we elke bewoner kans om met zijn of haar familie te
spreken.
Wanneer je jouw moment hebt gekozen, druk je op ‘Verstuur’.
Belangrijk: noteer het moment dat je hebt aangevinkt zelf meteen in je agenda.
Jij, als hoofdgebruiker, communiceert dit moment zelf met de achterliggende familie die
samen met jou mee in wil bellen.
Tip: Ben je toch je afspraak vergeten? Klik terug op de link van de Doodle die in
de Facebookgroep staat, je kunt dan opnieuw zien wat je hebt aangevinkt.
Het rusthuis bepaalt zelf de frequentie van deze afspraken reeksen. Het meest waarschijnlijk
is dat je telkens ongeveer één week vooruit zal kunnen plannen. Aan het einde van de week,
zal je dus telkens een nieuw gespreksmoment in moeten boeken.

Stap 4 - Het gesprek zelf
Op elke beschikbare computer in het rusthuis staat Zoom geïnstalleerd.
Per computer/bewonersgroep is er een unieke Zoom-link.
Jij als hoofdgebruiker krijgt de link (inclusief meeting ID en paswoord) via e-mail of
Facebook toegestuurd. Meerdere familieleden kunnen via dezelfde link deelnemen aan het
videogesprek, zolang zij ook Zoom geïnstalleerd hebben op hun computer of smartphone.
Op de afgesproken tijd, kun jij het gesprek opstarten.

Opstarten via de computer:
1. Om het gesprek te starten: klik op de meeting link. Of klik in het dashboard op “start
meeting”. In dat geval moet je de meeting ID en het Password ingeven dat jij
toegestuurd hebt gekregen.
2. Er verschijnt een popup venster om het programma Zoom te openen. Klik hier op
Zoom openen
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3. Accepteer de voorwaarden door te klikken op ‘I Agree’

4. klik op ‘Join with Video’

5. Klik op ‘Join with Computer Audio’

Je zit nu in het videogesprek. Wacht desnoods even totdat je jouw familielid ook in de
meeting ziet. Geniet ervan!
6. Wanneer jouw tijdslot erop zit, klik dan rechtsonder op ‘Leave Meeting’
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Opstarten via de App:
1. Installeer de app via de App Store of Google Play
en download “Zoom Cloud meetings”

2. Klik op ‘Join meeting’
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3. Geef de Meeting ID bovenaan in

4. Geef het meeting passwoord in
(Wanneer dat is ingesteld, anders kan je gewoon verdergaan)

5. Geef toegang tot de camera door op “OK” te klikken
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6. Klik op “Join with video”

7. Geef toegang tot de microfoon door op “OK” te klikken

8. Schakel de meldingen van Zoom uit door op “Sta niet toe” te klikken

9. Klik op “Call using internet Audio”

10. Kijk na of het geluid van je smartphone of tablet aan staat.
11. Begin het gesprek.
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En hoe verloopt dit aan de kant van het rusthuis?
Ook in de rusthuizen werd hard gewerkt om te zorgen dat dit allemaal mogelijk is. Niet
alleen hebben zij dezelfde logistieke stappen als jij moeten nemen, ook hebben zij
gezorgd voor geschikte laptops en tablets, en mensen om het videobellen te begeleiden.
Op de dagen dat het videobellen door kan gaan, zullen zij via het schema dat is opgesteld
via Doodle telkens zorgen dat de juiste bewoner op het juiste uur voor het juiste scherm
klaarzit. Dit stappenplan (en het stappenplan dat zij gevolgd hebben) is zo opgesteld om
dit hopelijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Zo houden we samen de Rusthuizen Bereikbaar!

Heb je verder nog vragen?
Lees de veelgestelde vragen en bekijk de video’s op de website
www.rusthuizenbereikbaar.be of vraag hulp aan je familie.

Tot slot
Rusthuizen bereikbaar is een initiatief van vrijwilligers, en we hebben er alles aan gedaan
om dit zo snel mogelijk actief en live te krijgen. We evalueren onze aanbevelingen,
structuur en dit stappenplan dagelijks en zullen er de komende dagen en weken
continu bijsturen.
Houd er dus rekening mee dat er in de eerste dagen nog wel enkele kinderziektes kunnen
bovenkomen. Kom je zelf iets tegen? Houd ons op de hoogte, zodat wij eventuele
problemen zo snel mogelijk voor iedereen kunnen verhelpen. Stuur ons een berichtje via
www.facebook.com/rusthuizenbereikbaar
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