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Videochat in het rusthuis:
als ”fysiek” bezoek geen optie is
Door het nationale verbod op bezoek in rusthuizen, wordt het contact van rusthuisbewoners
met hun familie sterk beperkt. Ze kunnen nog wel bellen, maar dat is zeker niet voor alle
rusthuisbewoners een optie.
Voor bepaalde bewoners in jouw rusthuis 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 je de
bewoners in jouw rusthuis toch een goed alternatief kan bieden voor een “fysiek” bezoek van
hun familie. In het stappenplan leggen we uit hoe je een videochat kan opzetten voor de
bewoners in jouw rusthuis die dit zelf niet kunnen.

Hoe het werkt in een notendop
Het rusthuis komt in contact met de familie van de rusthuisbewoners via een
Facebookgroep. In deze groep wordt de nodige informatie gedeeld met de familie. (Deze
info kan ook gedeeld worden via mail, indien er geen gebruikt gemaakt wenst te worden
van Facebook. Dit is wel intensiever.) De familie moet vervolgens een gespreksmoment
op voorhand reserveren. Via een tablet/computer kan de rusthuisbewoner zijn of haar
familie zien en spreken op het afgesproken moment.

Tip: Als contact via Facebook moeilijk is, kan je de familie ook telefonisch of via e-mail
contacteren.

Het stappenplan kort visueel voorgesteld:
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STAPPENPLAN
Stap 1 - Wat je nodig hebt voor de videochat
TECHNISCHE MIDDELEN EN APPARATUUR
●

●

1 computer of tablet per 25 à 30 bewoners
Met 1 computer of tablet kan elke bewoner elke week één videogesprek met zijn of
haar familie voeren. Het rusthuis verdeelt de bewoners in groepen van 25 tot 30
bewoners. Dit kan samenvallen met de bestaande leefgroepen, afdelingen of
verdiepingen in het rusthuis.
1 uniek Gmail-adres
Dit e-mailadres wordt gebruikt om de accounts te maken voor de andere
tools/programma’s die je nodig hebt voor de videochat (zie volgende stappen). Door
zo een algemeen e-mail adres aan te maken, vermijd je dat je met jouw privé
gegevens dient te werken en aan te loggen.
1. Je maakt een Gmail-account aan via deze link.
2. Kies als gebruikersnaam de naam van het rusthuis. Als die naam niet
beschikbaar is, kies je een variant op die naam. Bijvoorbeeld
jouwrusthuis01@gmail.com. Noteer het wachtwoord op een veilige plaats.
3. Bevestig je account met een gsm-nummer gelinkt aan het rusthuis.

Hou ook rekening met het volgende:
●
●
●
●

Laptops/computers mogen niet ouder zijn dan vijf jaar.
Je hoeft niet te kopen, denk ook aan huren.
Hou rekening met de hygiënevoorschriften bij het gebruik van de
tablets/computers. Vermijd om die reden hoofdtelefoons.
Zet de laptops niet in hetzelfde lokaal omwille van het geluid.

MENSEN
●

Een begeleider
De videogesprekken met de bewoner vinden plaats met een begeleider vanuit het
rusthuis. Voor het videogesprek is er per bewoner een tijdslot van 30 minuten (zie
STAP 3).
In die 30 minuten moet de begeleider:
○ de bewoner van zijn of haar kamer naar het computerlokaal/de ruimte
voorzien voor de videochat brengen,
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○
○

het gesprek starten
de bewoner na het gesprek terug naar de kamer brengen.

Het effectieve gesprek zal dus ongeveer 10 minuten duren.
Bepaal wie in het rusthuis deze taak op zich kan nemen en wanneer:
op welke momenten kunnen hiervoor mensen worden vrijgemaakt en kunnen er dus
videogesprekken doorgaan? Bepaal ook wie de taak van 'online verantwoordelijke gaat
opnemen' en de tools gaat opzetten.

CONTACTENLIJST
Zorg dat je een lijst hebt met contactgegevens van de contactpersonen van de
rusthuisbewoners. Vul de lijst zo volledig mogelijk in.
●
●
●
●
●
●

Naam contactpersoon:
Relatie met bewoner:
Leeftijd contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Facebookaccount:

Om het overzichtelijk te houden, kun je dit het beste beperken tot één of twee familieleden
per rusthuisbewoner.

Stap 2 - Kom in contact met de familie via
Facebook of e-mail
Maak een Facebookgroep aan. Gebruik hiervoor het Gmail-adres dat je eerder maakte (we
bekijken later het verschil voor rusthuizen met en zonder Facebookaccount).
Vervolgens nodig je de families uit om lid te worden van de groep. De Facebookgroep is
openbaar zichtbaar (iedereen kan de groep vinden), maar privé (leden moeten worden
uitgenodigd).
Hieronder leggen we uit hoe je dit moet doen. We tonen stap voor stap wat je moet doen
wanneer je al een Facebookpagina hebt. Heb je geen Facebookpagina of zelfs helemaal
geen Facebook? Geen paniek, ook dat komt aan bod.
Wens je geen groep aan te maken en te communiceren via e-mail?
Ga dan verder naar punt C.
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Maak de Facebookgroepen aan:
Voor elk groepje bewoners, maak je een aparte groep aan. Dit zijn bij voorkeur groepjes
van maximum 25 personen. Dit is de ideale situatie. Om snel te kunnen starten kan ook
gewoon één groepje aangemaakt worden voor alle bewoners die wensen te videochatten.

A. Rusthuis heeft WEL een eigen Facebookpagina
1) Ga naar de Facebookpagina van het rusthuis en log-in met de beheerdersaccount
(en niet je persoonlijke account, tenzij jij de pagina beheert).
2) Ga in het linkermenu naar “Community”:

3) Scroll naar beneden tot je de volgende melding ziet:

4) Klik op “Groep maken”
5) Kies een groepsnaam. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Rusthuis X - Groep 1
6) Vul de informatie in en zorg ervoor dat de instellingen als volgt staan:
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7) Klik op “Maken” en maak zo de groep aan.

B. Rusthuis heeft GEEN eigen Facebookpagina
1) Ga naar de homepagina van Facebook (www.facebook.com). Maak een nieuw
account aan met het Gmail-adres dat je eerder maakte of een algemeen e-mailadres
van het rusthuis (bv. Info@...). Maak een account in naam van het rusthuis (en niet je
eigen naam).
2) Ga in het linkermenu naar “Groepen”:

3) Klik linksboven op “+ Groep maken”:
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4) Vul de informatie in en zorg ervoor dat de instellingen als volgt staan:

5) Klik op “Maken” en maak de groep aan.

C. Sommige familieleden hebben geen Facebookaccount of het
rusthuis heeft geen Facebookaccount en werkt bij voorkeur via
mail
Bij voorkeur communiceer je via Facebook. Er wordt dus eerst aan de familie gevraagd of er
iemand is die dit via Facebook kan doen. Indien dit niet het geval is, kan de informatie
verzonden worden via e-mail. Ze dienen zich dan wel zelf aan te melden bij het rusthuis via
e-mail om dit te ontvangen.

De familie verwittigen
1. Breng de familie op de hoogte van het bestaan van de Facebookgroepen en de
mogelijkheid van een videogesprek met een rusthuisbewoner:
a. Kies voor deze communicatie het meest geschikte kanaal
(Facebookpagina van het rusthuis, e-mail, telefoon).
b. Als familieleden zelf naar het rusthuis bellen om een update te krijgen over
een rusthuisbewoner, breng hen dan ook op de hoogte van de mogelijkheid
van videochat.
c. Beperk het contact tot één of twee familieleden.
2. Bezorg deze familieleden de link naar de Facebookgroep (via mail, telefoon, enz.)
door de URL in de adresbalk bovenaan te kopiëren en door te sturen. Zo kunnen ze
een lidmaatschap aanvragen.
3. Keur de lidmaatschapsverzoeken van de familie goed.
1. Ga naar je Facebookgroep
2. Klik rechts in het menu op “Groep beheren”
3. Klik opnieuw rechts in het menu op “lidmaatschapsverzoeken”
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Stap 3 - Plan een moment met de familie in (Doodle)
Zodra de familieleden deel uitmaken van de Facebookgroep, wordt het concreet. Er kan een
moment ingepland worden voor een videochat. Dit gebeurt met een tool, Doodle.
De Doodle wordt door het rusthuis aangemaakt volgens de volgende stappen. De
Doodle-link wordt dan met de familieleden gedeeld in de Facebookgroep of via mail.
De familie kiest een moment in de week dat zij wensen te bellen waarna het rusthuis de
Doodle op een gekozen moment afsluit (bv. zondagavond) voor de week erna en een
nieuwe Doodle maakt voor de week dáárna.
Op deze laatste dag raadpleegt het rusthuis de afspraken en kan deze eventueel ook
exporteren zoals ook in de volgende stappen uitgelegd.

De Doodle aanmaken
1. Ga naar Doodle.com
● Tip! Linksboven de pagina kan je de taalinstellingen wijzigen naar
“Nederlands”.
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2. Registreer met je Gmail-account.

3. Klik rechtsboven op “aanmaken”.

4. Kies voor “Groepsafspraken”

5. Vul de gevraagde informatie in.
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6. Kies de momenten die voor jullie passen voor videogesprekken.
○ Je kan ervoor kiezen om de beschikbare momenten te bepalen, bij voorkeur
per week.
○ Je kan de timeslots die voor jullie passen aanduiden door simpelweg op de
kalender te klikken op de datum en tijd van je keuze. Deze kunnen ook
opnieuw verwijderd of versleept worden door erop te klikken.
○ De duur van een tijdslot kan veranderd worden door de vakjes te verkleinen
of te vergroten (door te slepen met je computermuis).
■ We raden hier aan om slots te voorzien van 15 minuten. Tussen de
verschillende slots voorzie je minimum een gat van 15 à 20 minuten.
Zo is er genoeg tijd om alles en iedereen klaar te maken voor de
volgende call.
Opgelet: Er moet elke week een nieuwe Doodle worden aangemaakt. Zo heeft iedereen
de kans om de meest gewenste uren te kiezen.
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7. Vink de volgende opties aan en zorg ervoor dat je 1 invult bij “stemmen per optie”.
Opgelet!
Het is niet de bedoeling dat één slot door meerdere families geboekt kan worden.
Ook kunnen familieleden maar één slot per week aanduiden. Zo kunnen alle bewoners
aan de beurt komen (groepen van 25 bewoners).
Daarom moet je volgende opties aanvinken:

Tip!
Werk je met kleinere groepen en kunnen familieleden toch meerdere keren per week
bellen? Vink dan de optie “Geef deelnemers één stem” niet aan. Let wel op: de
familieleden kunnen nu oneindig veel slots aanduiden. Zo zouden ze de kalender wel
eens helemaal vol kunnen boeken. Wij raden daarom aan om deze optie niet uit te vinken.
8. Sluit de doodle af door op “Afronden” te klikken

De geplande afspraken raadplegen/exporteren
We raden aan om de Doodle te laten lopen over de tijdsperiode van een week. Er moet dus
wekelijks een nieuwe Doodle aangemaakt worden, waarvan de link wordt gedeeld met de
familieleden. Zo blijft het overzichtelijk en heeft iedereen een gelijke kans om op bepaalde
uren te bellen.
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Stel een deadline in tot bijvoorbeeld zondagavond voor de week erna. Zo heb je genoeg tijd
om de afspraken te raadplegen en te plannen.
Opgelet!
Let erop dat de familieleden ook de naam van de bewoner vermelden bij hun inschrijving
als volgt: naam familielid (naam bewoner)
De afspraken uit de Doodle exporteren
1. Ga naar doodle.com
2. Ga naar je “Dashboard”

3. Klik op de doodle die je wil raadplegen
4. Klik op “meer” en daarna op “exporteer naar Excel”

5. Open het Excel-document en raadpleeg de geplande afspraken
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Stap 4 - Het gesprekje (Zoom)
Voor het gesprek zelf heb je een software nodig: Zoom. Dit is een meetingsoftware die vaak
gebruikt wordt door bedrijven om videochat op te zetten. Het voordeel van deze software is
dat er verschillende mensen aan één meeting kunnen deelnemen.
We zorgen er in de volgende stappen voor dat de Zoom meeting telkens éénzelfde link
behoudt. Zo moet je dit proces maar één keer doen en kunnen zowel jullie als rusthuis, als
de familieleden telkens dezelfde link gebruiken.
Opgelet!
Dit wil zeggen dat de familieleden zich erg goed aan de afgesproken tijd in de Doodle
moeten houden zodat ze de andere bewoners niet verstoren tijdens hun gesprek.

Tip!
Eerder haalden we aan dat een beperkt aantal familieleden (1 of max 2) de linken van
Doodle en Zoom doorgestuurd krijgen. Zij kunnen dan de mogelijkheid tot bellen verder
verspreiden. Het is de bedoeling dat ze enkel de Zoom-link doorgeven. Eén of max twee
familieleden maken de belafspraak. De rest van de familie kan inpikken binnen diezelfde
afspraak met de Zoom-link.

De meeting opzetten in Zoom
1. Ga naar https://zoom.us/
2. Klik in de rechterbovenhoek op “Sign up, it’s free”

3. Registreer met je Gmail-account

4. Klik dan rechtsboven op “My Account”
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5. Klik linksboven in het zijmenu op “meetings”

6. Klik in het meetings tabblad op “Schedule a new meeting”:

7. Vul bovenstaande gevraagde info in

8. Vink “Recurring meeting” aan:
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9. Klik hier bij “Recurrence” op “No fixed time”. Zo kunnen we de link blijven gebruiken.

10. Voorzie al dan niet een meeting paswoord. Je kan er ook voor kiezen om dit uit te
vinken. Dit maakt weinig verschil en zorgt enkel voor een extra stap bij het inloggen.
Wij raden aan om dit uit te vinken.

11. Zet de video optie voor beide participanten aan:

12. Vink ‘Enable join before host’ aan:

13. Deel de Meeting URL, het Meeting ID en eventueel het Meeting Password met de
familieleden

Bezorg deze personen de Meeting URL met de bovenstaande informatie.
●
●
●

Gebruik hiervoor de link die staat naast ‘Join URL’ en de meeting ID.
Je gaat er met je muis opstaan, selecteert de tekst en kopieert deze.
Plak de tekst in de Facebookgroep of geef deze door via mail.
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Het gesprek starten
Opstarten via Desktop:
1. Om de meeting te starten: klik zelf op de meeting link.
a. Er verschijnt een pop-up venster om Zoom te openen:

2. Klik hier op Zoom openen. Nu gaat Zoom zich installeren op je computer. Wacht
even en Zoom zal openen.
3. Klik op “Join with Computer audio”

4. Je hebt de meeting nu gestart
5. Kan je jezelf niet horen/zien? Kijk na of onderstaande instellingen geen rood kruis
bevatten zoals in dit geval bij “Start video”. Deze zie je in de linker onderhoek.

6. Wanneer de tijd om is, klik je op “End meeting” rechtsonder of op het kruisje in de
rechterbovenhoek. Kies dan voor “End meeting for all” om de meeting af te sluiten.
7. Wanneer de volgende bewoner klaar zit, begin je weer bij stap 1.
Opstarten via de App:
1. Installeer de app via de App Store of Google Play
en download “Zoom Cloud meetings”
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2. Klik op ‘Join meeting’

3. Geef de Meeting ID bovenaan in

4. Geef het meeting password in
(Wanneer dat is ingesteld, anders kan je gewoon verdergaan)
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5. Geef toegang tot de camera door op “OK” te klikken

6. Klik op “Join with video”

7. Geef toegang tot de microfoon door op “OK” te klikken
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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 aanstaat.
11. Begin het gesprek.
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Hulp nodig?
Zijn er bepaalde dingen die niet goed lukken of onduidelijk zijn? Dan verwijzen we je graag
door naar onze video’s op de website (www.rusthuizenbereikbaar.be). Hierin leggen we het
stappenproces heel concreet uit en kan je meteen meevolgen.
Liever direct hulp van een support team? Dan kan je contact opnemen met BEEGO. Dit
bedrijf helpt je gratis met het opzetten van de tools. Je kan een afspraak maken met
studenten die je op het geplande moment verder helpen. Een afspraak maken kan via:
www.beego.be/afspraak

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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