
Voorbereiding op uw videoconsult

Dit document is speciaal opgesteld om u op weg te helpen naar uw eerste 
videoconsult. Het volgen van onderstaande stappen zorgt ervoor dat u het 
maximale uit uw videoconsult kunt halen.

De videobelfunctie binnen Physitrack maakt het mogelijk dat u met uw 
zorgverlener kunt spreken via versleutelde audio en video. Voordat dit gesprek 
plaatsvindt kunt u de volgende zaken doornemen om zeker te weten dat uw 
sessie goed verloopt. 

Heeft u de laatste versie van PhysiApp geinstalleerd op uw smartphone of 
tablet? Als u hier niet zeker van bent, gaat u naar de Appstore of Google Play en 
kunt u zien of u de laatst versie heeft.

Wanneer u PhysiApp gaat gebruiken via uw computer of laptop is het 
belangrijk dat u werkt via Mozilla Firefox of Google Chrome.

Uw PhysiApp videoconsult

PhysiApp op uw smartphone/tablet

PhysiApp op uw computer



Zorg ervoor dat u de camera goed positioneert tijdens het gesprek. Het kan zijn 
dat u oefeningen door gaat nemen, waarvoor wat ruimte nodig is. Let hierbij 
ook op dat het aangedane lichaamsdeel ook in beeld kan komen, mocht dit 
nodig zijn. 

Rumoer komt een gesprek nooit ten goede. Behandel dit gesprek dan ook alsof 
uw zorgverlener uw thuis op zou zoeken. Probeer een rustige kamer te vinden, 
weg van huisdieren, collega’s of kinderen.

Stille omgeving

Controleer de hoek van uw camera

Koptelefoon met microfoon

Voor de beste audiokwaliteit is het vaak het beste om een koptelefoon met 
microfoon te gebruiken (bijvoorbeeld die van uw smartphone). Mocht u deze nu 
niet hebben, check dan vooraf of uw microfoon op uw computer werkt. 

Test: U kunt dit goed testen door de webcam op uw computer te 
openen of de camerafunctie te gebruiken op uw smartphone of tablet. 
Let hierbij wel op dat u de camera gebruikt die naar voren gericht is, 
zodat u zowel op het scherm kunt kijken als uzelf kunt zien.



Wanneer het tijd is voor uw afspraak, logt u in op uw account.

Hoe start u uw videoconsult? 

Met het videoconsult van PhysiApp kunt u zelf geen contact opnemen met uw 
zorgverlener, aangezien hij of zij contact met u moet opnemen. Er zijn maar 2 
stappen die u moet nemen zodat uw zorgverlener contact met u op kan nemen. 
Hiervoor kunt u onderstaande stappen doorlopen.

Download PhysiApp uit de App Store of Google Play.

Voer uw toegangscode in en klik op ‘Ga 
naar uw programma’.

Of open www.physiapp.nl in een webbrowser. 
Google Chrome en Firefox werken het beste.

PhysiApp openen1



Nu u bent ingelogd binnen PhysiApp, kan uw zorgverlener contact met u 
opnemen, zolang u PhysiApp open heeft staan op de voorgrond.

Hierna zal u gevraagd worden 
om toestemming te geven 
voor dit gesprek. Wanneer 
u dit heeft gelezen en 
toestemming heeft gegeven, zal 
u kunnen communiceren met uw 
zorgverlener via versleutelde audio 
en video.

Wanneer het gesprek doorkomt, 
zult u bovenstaand scherm zien. 

Klik nu op de groene knop om het 
gesprek te accepteren.

Het gesprek accepteren2



U kunt tijdens uw videoconsult ook gebruikmaken van de chatfunctie. 
Hiervoor moet u uw camera wel uitzetten. Ter controle zal u worden 
gevraagd om uw geboortejaar.

Als u met de app werkt kunt u de camera uitzetten door de kleine cirkel aan 
te klikken in de hoek rechtsonder. Deze verandert dan in een groene cirkel. U 
kunt het geluid uitzetten door op het microfoonsymbool te drukken in de hoek 
rechtsonder tot er een lijn doorheen staat.

Audio aan

Camera uit

Audio uit

UitAan

Geluid en video in- of uitschakelen en 
via chat communiceren
Wanneer u het geluid of de video tijdelijk wilt uitschakelen, kunt u dit makkelijk 
vanuit PhysiApp doen. Wanneer u PhysiApp vanaf een computer gebruikt, kunt 
u het camera- of microfoon-icoon linksboven aanklikken om video of geluid uit 
te schakelen. Wanneer deze uit staat ziet u een streep door het icoon.

Wanneer u PhysiApp gebruikt in een webbrowser op 
uw computer zal uw videoconsult in een nieuw venster 
plaatsvinden. Minimaliseer dit scherm om terug te keren in 
uw PhysiApp hoofdscherm en klik op ‘Berichten’ onderin 
het scherm om berichten te bekijken en te versturen.

Wanneer u via iOS of Android werkt kunt u op het pijltje linksboven drukken om 
het tabblad ‘Berichten’ te openen. Het gesprek eindigen doet u door op ‘Beeindig 
gesprek’ te klikken.


