
GEBRUIK GOOGLE MEET BIJ DOKTER BOSMAN

Waarom Google Meet?
In bepaalde gevallen kan je behandelaar - in overleg met jou - besluiten een consult telefonisch of met video-technologie 
te laten plaatsvinden. Voor videobellen maken we op dit moment gebruik van de dienst ‘Meet’ van Google. De ver binding 
tussen jou en de behandelaar is versleuteld en kan dus niet door anderen worden gezien of gehoord. De dienst is ook laag-
drempelig. Google Meet werkt gewoon vanaf je computer - als je een webcam en headset hebt. Zorg wel dat je software up 
to date is. Met je telefoon kan het ook als je de gratis Google Meet app hebt gedownload vanuit de app- of de playstore. Als 
je Meet gebruikt met je browser dan heb je zelfs geen Google-account nodig.

Zo werkt het in je browser
1. Via je behandelaar krijg je een code.  Die ziet er uit als xcv-dfgn-jgdt

2. Ga naar https://meet.google.com

3. Klik op vergaderingscode gebruiken, vul de code in en klik op doorgaan

4. Het kan zijn dat je computer vraagt om toestemming om de microfoon en webcam te gebruiken. Dat is natuurlijk 
nodig om te kunnen video-bellen

5. Geef je naam op en klik op deelnameverzoek

6. Je behandelaar krijgt nu het verzoek om je toe te voegen aan de meeting, zodra dat is gebeurd wordt de verbinding 
tot stand gebracht en kunnen jullie aan de gang.

Zo werkt het op je mobiel of tablet
1. Download de Google Meet app uit de Appstore of Playstore

2. Open de app en log in met je google- of gmail-account.

3. Klik op meetingcode

4. Vul de code in en klik op ‘deelnemen aan vergadering’.

Het is verstandig om de hiermee van tevoren even te oefenen, zodat jullie straks geen technische problemen hebben 
tijdens het gesprek en er geen tijd verloren gaat.

Dokter Bosman | Tel 088 226 76 26 | dokterbosman.nl


