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HET VERSTUREN EN DELEN VAN VIDEOBEELDEN AVG-

PROOF 
Na het maken van de videobeelden (camera en telefoon) kunnen de ouders deze op de eigen 

laptop/computer opslaan om ze daarna veilig op te sturen en/of te kunnen delen met de 

hulpverlener.  

Aandachtspunten bij delen van beelden: 

▪ Delen van beeld via beeldbellen is heel intensief. Kies voor ongeveer 2 kleine fragmenten (1 

minuut) en bespreek de beelden tot max 45 min. 

▪ Stem aan het begin af wat de vraag en het doel is van de fragmenten. 

▪ Deze manier van werken vraagt al de nodige ervaring in het kijken naar beelden, zowel voor 

ouders als de VHT-er.  

▪ Benoem concreet wat je doet. Bij beeldbellen is minder goed te volgen wat jezelf doet en 

wat de ander doet. En bij sommige systemen kun je de ander niet zien als je met beeld 

werkt. 

▪ Gebruik expliciet de principes van beurtverdeling.  

 

Er zijn verschillende programma’s waarmee de beelden verstuurd kunnen worden. Afhankelijk van 

waar de organisaties mee werkt of waar de voorkeur naar uit gaat. 

▪ [Via MicrosoftTeam] 

Voor MicrosoftTeams kun je iemand uitnodigen via outlook met een emailadres. De ander 

krijgt een link en heeft een Microsoft account nodig (Via Chrome). 

Let er op dat je instellingen op je pc zodanig ingesteld staan dat er toestemming is voor 

camera en microfoon. Vaak vraagt dat een specifieke toestemming voor alle apps bij de 

privacy instellingen camera en microfoon. 

Om beelden te kijken ga je naar schermdelen. Daarbij is het voor het geluid van belang dat je 

vierkantje bovenin aanklikt om je systeem audio te delen. Het streepje in het vierkantje 

verdwijnt dan. Om de verschillende mogelijkheden uit te proberen is het prettig om dit eerst 

met een collega uit te proberen. Sommige MicrosoftTeams programma’s zijn alleen voor 

intern gebruik beschikbaar. Het gebruik met een externe deelnemer is dan 

beperkt/onmogelijk. 

De hulpverlener nodigt bijvoorbeeld via outlook de cliënt uit. De cliënt ontvangt een link. 

Daarna kan de cliënt direct de videobeelden delen met hulpverlener. Diegene die de 

videobeelden deelt (klikken op vierkantje met pijl naar boven) heeft de aansturing(regie) 

maar kan deze ook afgeven. Wanneer de hulpverlener al eerder de videobeelden heeft 

ontvangen kan de hulpverlener de videobeelden delen met de cliënt zoals net beschreven.  

Wanneer blijkt dat delen van videobeelden middels MicrosoftTeams niet lukt kan er gekozen 

worden voor andere opties. Er kan gedacht worden aan; 

o Hulpverlener geeft na het bekijken van de videobeelden gericht aan welke stukjes op 

de videobeelden wenselijk zijn te bekijken. De hulpverlener geeft daarbij ook vragen 

en/of opmerkingen aan cliënt mee. Daarna kan het besproken worden.  
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o Hulpverlener kan middels bewerkingsprogramma de videobeelden van tekst 

voorzien om het vervolgens te bespreken met de cliënt. 

▪ Via Zivver. 

 Als een cliënt zijn Zivver mail van de hulpverlener kan openen zou hij deze via Zivver terug 

 kunnen sturen. Het kan alleen zo zijn dat bestanden te groot zijn (groter dan 20 MB) en dan 

 werkt het zonder comprimeren niet. (technische instructie voor comprimeren zie bijlage 2). 

 De meeste laptops en telefoons geven wel aan hoe groot je het bestand mag zijn. Je kunt de 

 beelden opsturen met of zonder tekst eronder. Zivver is een veilige manier om beelden te 

 versturen. De beelden worden afgegeven aan de aan de ander/ouders en zij hebben die 

 vervolgens in hun bezit. In opleidingssituaties kan dit onhandig zijn, omdat de beelden het 

 werkmateriaal zijn en in principe liever niet afgegeven i.v.m. oneigenlijk gebruik daarvan.  

▪ Via Zorgmail (vergelijkbaar met Zivver). 

▪ Via https://jitsi.tuxis.net.  Jitsi Tuxis kun je met Chrome of Firefox gebruiken. Open met dit 

adres https://jitsi.tuxis.net. Klik op nieuwe vergadering starten en geef een naam op van de 

vergadering en klik op start. Geef Jitsi toestemming om de camera en de microfoon te 

gebruiken. In beeld verschijnt de link die je met andere kunt delen via de mail. Klik op 

kopiëren en zet de link in de mail. Deze link kunnen deelnemers openen in Chrome of 

Firefox. 

▪ Via Webex. 
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