
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO-AFSPRAAK LONGZIEKTEN/ SLAAP-& 
SNURKCENTRUM 

 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 



Video-afspraak 
Een controle afspraak bij een longarts of verpleegkundig 
specialist vindt meestal plaats in het Franciscus Gasthuis op de 
polikliniek Longziekten. Soms kan een vervolggesprek echter 
ook digitaal plaatsvinden. Dit houdt in dat u vanaf uw eigen 
computer of tablet thuis een persoonlijk video-gesprek met uw 
behandelaar voert, via een beveiligde internetverbinding. Zo 
ziet en spreekt u toch uw vertrouwde arts of verpleegkundige, 
zonder dat u hiervoor naar het ziekenhuis moet afreizen. 
Tijdens een eerdere afspraak op de polikliniek Longziekten is 
aan u gevraagd of u de vervolgafspraak thuis of elders wilt 
laten plaatsvinden. Als u dit graag wilt, dan nemen wij op een 

later moment contact op om te zien of dit met uw computer of 
tablet mogelijk is. Vervolgens wordt de video-afspraak 
ingepland. 
 
In deze folder vindt u meer informatie en gebruiksinstructies 
over de video-afspraak.  
 

Voorbereiding 
Bevestigingsmail 
U ontvangt ruim voor de daadwerkelijke video-afspraak een 
bevestigingsmail. In deze e-mail vindt u gegevens en 

belangrijke informatie over uw video-afspraak. 
 
Geef online de status van uw gezondheid door 
U ontvangt enkele dagen voor uw video-afspraak nogmaals een 
e-mail. Hierin wordt u verzocht om 24 uur voor de video-
afspraak een vragenlijst over uw gezondheid door te geven 
middels een link naar een digitaal formulier. Uw ingevulde 
formulier wordt rechtstreeks naar het ziekenhuis gestuurd. Het 
is dus belangrijk dat u dit zo snel mogelijk invult, zodat de arts 
u tijdens de video-afspraak van een zo goed mogelijk 
behandeladvies kan voorzien.  

 

De daadwerkelijke afspraak 
We vragen u in de vijftien minuten voor uw daadwerkelijke 
video-afspraak om voorbereidingen te treffen. Het is namelijk 
noodzakelijk om bij uw eerste video-afspraak het benodigde 



programma te installeren. In de toegezonden e-mail vindt u 

een link om deel te nemen. Klik hierop en volg deze instructie:  
 Tablet: kies voor ‘install Fuze Meeting’. Het programma 

wordt vervolgens via de ‘App Store’ op uw apparaat 
geïnstalleerd. Deze installatie is eenmalig. Klik nogmaals op 
de link die u vindt in één van de e-mails waarna het 
benodigde programma ‘Fuze’ automatisch opstart. Vul 
vervolgens uw voor- en achternaam in en klik op ‘Join as 
Attendee’. Het kan zijn dat u even moet wachten voordat de 
video-afspraak met uw behandelaar begint. 

 Computer: bij het aanklikken van de link verschijnt een 
scherm met hierop de vraag om uw naam in te vullen. Nadat 

u dit heeft gedaan, klikt u op ‘Join as Attendee’. Installeer 
het programma door op ‘download’ te klikken. Deze 
installatie is eenmalig. U kunt de applicatie vinden op uw 
bureaublad onder de naam ‘Fuze’. Het kan zijn dat u even 
moet wachten voordat de video-afspraak met uw 
behandelaar begint. 

 
Uitgebreide instructies vindt u via de website www.facetalk.nl, 
onder ‘handleidingen’ (bovenin naast de zoekbalk).  
 
Het gesprek zelf 

Zorg dat uw geluid (speaker) en camera (webcam) aanstaat. 
Zodra u de behandelaar in beeld ziet, vraagt het programma 
hoe u deel wilt nemen aan het gesprek. Kies voor ‘VoIP’ en klik 
vervolgens op ‘Connect’. Uw eigen videobeeld start 
automatisch. Mocht dit niet het geval zijn, klik dan ‘Play’. De 
video-afspraak begint nu. Om de video-afspraak te eindigen, 
klikt u op ‘Stop Video Conf’ in de rechterbovenhoek.  
 
Wees ervan bewust dat het gaat om officiële afspraak met uw 
behandelaar. Zorg daarom dat u in een rustige, afgesloten 
ruimte zit. Mocht iemand bij het gesprek aanwezig zijn, meld 

dit dan aan het begin van uw gesprek.  
 

Veelgestelde vragen 
Is het ook mogelijk om de video-afspraak via mijn mobiele 
telefoon te doen? 

http://www.facetalk.nl/


Dit kan wel maar is sterk af te raden. U kunt dit het beste doen 

via een computer (Windows of Mac) of tablet (Apple of 
Android).  
 
Door omstandigheden kan de video-afspraak niet doorgaan, 
wat moet ik doen?  
Neem in dit geval zo spoedig mogelijk telefonisch contact op 
met de polikliniek Longziekten, via telefoonnummer 010 – 461 
6140. 
 
Is de vergoeding van de video-afspraak gelijk aan die van een 
afspraak binnen het ziekenhuis? 

Ja, dit is gelijk aan elkaar. Aan een video-afspraak zijn geen 
extra kosten verbonden. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch contact 
opnemen met de polikliniek Longziekten, via telefoonnummer 
010 - 461 6800.   
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