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Beeldbellen via Zorgadmin 
 
 

Bij De Spreektoren gebruiken we de software van Zorgadmin voor het Elektronisch Patiënten 
Dossier. Hierin is beeldbellen ingebouwd, zodat we volledig AVG-proof telelogopedie kunnen 
geven. De verbinding vindt rechtstreeks plaats, er worden geen opnames gemaakt, er 
worden geen data opgeslagen. 
Telelogopedie is online logopedie via beeldbellen en dient ter vervanging van een 
logopediesessie in de praktijk. Het wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 
Logopedie in de praktijk heeft de voorkeur. Een combinatie met online logopedie blijft 
echter mogelijk. Ook kan online logopedie uitkomst bieden bij ziekte, verblijf op een 
vakantieadres, incidentele vervoersproblemen. 
Ook overleg met u als ouder, bij voorbeeld voor het bespreken van het behandelplan of een  
evaluatie, kan plaatsvinden via beeldbellen. Eventueel kunnen meerdere personen 
deelnemen aan dit gesprek (max 4). Hiertoe kunt u de link doorsturen. 
 
Handleiding: 

• U heeft nodig: 
- een laptop of computer (eventueel een tablet / Ipad, maar geen telefoon) 
- camera en microfoon (u bent zelf verantwoordelijk voor de instellingen hiervan) 
- email op het apparaat dat u wil gebruiken voor het beeldbellen 
- internetbrowser: Chrome, Firefox of Safari 
- een goed werkende internetverbinding 

• U ontvangt op het tijdstip van de afspraak een mail van uw logopedist met een link 
voor de beeldbelsessie. 

• De mail wordt verstuurd naar het mailadres dat in het dossier van uw kind staat 
genoteerd. 

• Klik op de link; er is direct contact. 

• Houd uw telefoon bij de hand voor als er in de verbinding iets misgaat. De logopedist 
kan u een nieuwe link toesturen. Op dat moment is de oude link niet meer geldig. 

 
Wilt u het beeldbellen van te voren oefenen? Maak daarvoor dan een telefonische afspraak. 
We kunnen dan ter plekke een mail sturen met een link voor beeldbellen. 
 
 


