Hoe deelnemen aan een
teleconsultatie?
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Algemeenheden
De Kliniek Sint-Jan gebruikt het BEVEILIGDE platform "Microsoft Teams" voor het organiseren van teleconsultaties:
een videoconsultatiesysteem waarbij de arts en de patiënt via smartphone met elkaar in contact staan. In dit
document wordt uitgelegd hoe dat moet.

Voor welke patiënten?
Momenteel komen alleen patiënten die al in de Kliniek Sint-Jan op raadpleging zijn geweest (minstens één keer en
in om het even welke dienst) in aanmerking voor teleconsultatie.
De patiënten moeten ook een smartphone hebben met een internetverbinding en/of een 3G of 4G-verbinding.
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Hoe een afspraak maken voor een teleconsultatie?
Eerste scenario
U had al een afspraak gemaakt: het secretariaat neemt telefonisch contact met u op om uw geplande consultatie te
vervangen door een teleconsultatie.

Tweede scenario
U belt om een nieuwe afspraak te maken (via het Contact Center of via het medische secretariaat) en u wenst een
teleconsultatie te doen. Het Contact Center zal u dan doorverwijzen naar het medische secretariaat dat u, in overleg
met de arts, zal informeren of een teleconsultatie mogelijk is.

Op het ogenblik van de afspraakname
Net na het contact met Kliniek Sint-Jan ontvangt u:
1. Een uitnodiging per e-mail op uw mailadres.
Aanvaard de uitnodiging en bewaar deze e-mail omdat u dan op de geplande datum kan deelnemen aan de
teleconsultatie. Door de uitnodiging te aanvaarden, wordt deze automatisch geïntegreerd in de agenda van
uw smartphone.
Als u de uitnodiging niet in uw mailbox ontvangen hebt, gelieve dan uw junkmail te controleren. Als de
uitnodiging ook niet in uw junkmail staat, neem dan opnieuw contact op met het medische secretariaat.
2. Een sms-bericht via het gratis nummer 8810 met de link om toegang te krijgen tot de consultatie vanaf uw
smartphone. U moet deze SMS goed bijhouden, hij zal u later van pas komen. U zal misschien verrast zijn
door het formaat ervan: we doen er alles aan om het formaat van de SMS leesbaarder te maken.
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Vóór mijn consultatie


Hert is NOODZAKELIJK de gratis Microsoft Teams-applicatie op uw smartphone te downloaden vanuit de
App Store of Google Play.
U moet geen account aanmaken om deel te nemen aan uw consultatie op afstand.



U dient ervoor te zorgen dat de Teams-applicatie toegang heeft in uw telefooninstellingen tot uw microfoon
en camera. Op de meeste smartphones zal de Teams-applicatie deze toegang aanvragen wanneer ze voor
het eerst wordt opgestart.
Voor de meestal ingelogde patiënten is het gebruik van een computer ook mogelijk via de webversie van
Teams op een compatibele browser, maar we moedigen dit niet aan.



Net vóór mijn consultatie




Ik zorg ervoor dat ik een dataverbinding (wifi of 4G) heb en dat mijn batterij voldoende is opgeladen.
Ik verplaats me naar een plek waar ik vertrouwelijk kan praten met mijn arts.
Ik maak verbinding met de teleconsultatie via een van de volgende drie opties:

1. Verbinding via de e-mailuitnodiging voor de teleconsultatie

Open de
ontvangen email

Klik op
‘Join Microsoft
Teams
Meeting’
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2. (of) Verbinding via de SMS ontvangen op het ogenblik van de afspraakname op 8810

Klik op de
eerste link in
de
ontvangen SMS

Opgelet: het nummer 8810 wordt ook door andere bedrijven gebruikt voor andere bedrijfscommunicatie. Gelieve te
klikken op de link die u ontvangt bij het maken van een afspraak als u dit kanaal kiest.

3. (of) Verbinding via uw smartphonekalender/agenda

Open uw
kalender

Ooen uw
afspraak
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Klik op
‘Join Microsoft
Teams
Meeting’

In Microsoft Teams
Om verbinding te maken met Teams

Vul uw
voornaam en
naam in en
klik op ‘Neem
deel als
uitgenodigde'.

Klik op
‘Deelnemen als
uitgenodigde’

U komt terecht
in de virtuele
wachtruimte en
gaat in
telecommunicat
ie met uw arts

U komt terecht
in de virtuele
wachtruimte
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Om een video te delen met uw arts in Teams
Klik op de

Klik op
‘Delen’

. drie puntjes

Deel een
video
Klik op
‘Start de
voorstelling
’’

En indien het niet lukt?
Wees gerust, als u op het ogenblik van uw teleconsultatie problemen hebt met de verbinding, zal de arts telefonisch
contact met u opnemen om een consultatie via telefoon te doen.

Meer vragen ?
Bel op nummer 02/8910799 tussen 9 en 17 uren
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