
Tools voor veilig, AVG-proof beeldbellen en Online overleg

Omdat we afspraken en directe ontmoetingen moeten vermijden, zijn beeldbellen en online 

bijeenkomsten een waardevol alternatief om contact te houden met collega’s, partners, 

klanten, patiënten en inwoners. Maar beeldbellen en online overleg, hoe doe je dat? En hoe 

doe je het goed, veilig en verantwoord? 

Dit factsheet bevat uitleg over het kiezen van een, uit alle mogelijkheden, passende applicatie 

om beeldbellen en online bijeenkomsten met meerdere personen goed te laten werken. 

Onze conclusie: het is eventjes wennen en het werkt naar volle tevredenheid!

Aanleiding
Sinds de corona-uitbraak in Nederland, krijgt jb Lorenz veel vragen over de (on)mogelijkheden voor 

beeldbellen met collega’s, met partners en met relaties, patiënten en inwoners. We hebben inmiddels de 

nodige ervaring opgedaan en waardevolle lessen van anderen verzameld. Daarom willen we graag onze 

inzichten met jullie delen!

Het bos en de bomen
Er zijn veel verschillende applicaties beschikbaar om een (video)verbinding met betrokkenen op te zetten 

en veilig te communiceren. Een aantal van deze applicaties worden ook gebruikt in de zorg en voldoen 

aan de vereisten voor veiligheid, AVG en zorgvuldigheid. We zien ook dat sommige aanbieders vanwege 

de crisis hun applicatie gratis aanbieden, hoewel dit tijdelijk zal zijn. Het voert voor dit factsheet te ver om 

ook een uitputtende lijst van tools te geven. Dat hebben anderen al gedaan. We lichten er twee uit:

1.  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een inventarisatie gemaakt van de gangbare tools en 

hun bruikbaarheid. Deze inventarisatie houdt ook rekening met de gangbare veiligheidseisen.

Zie: https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/lhv-advies-voor-inzet-beeldbellen-en-videoconsult
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2. De website ‘Zorg van nu’ (een initiatief van het ministerie van VWS) heeft op 20 maart een 

blog geplaatst met acht voorbeelden van beeldbellen. Het betreft dan voorbeelden die in principe 

bedoeld zijn voor het geven van zorg op afstand, maar ook goed gebruikt kunnen worden op andere 

gebieden.

Zie: https://www.zorgvannu.nl/blogs/8-voorbeelden-van-beeldbellen-tijdens-de-coronacrisis

De ‘Usual suspects’
Daarnaast zijn er natuurlijk de bekende appliiaties die wereldwijd voor beeldbellen en Online overleg 

gebruikt worden. We kennen ze bijna allemaal, maar zetten ze even onder elkaar:

Geschikt voor 1-op1 - gratis

• Skype

• Facetime

• Whatsapp

Geschikt voor overleg met meerdere mensen - basis gratis, opties betalen

• Skype for Business

• Zoom

• Wereby

• Teams (een onderdeel van Windows365)

In de praktijk komen we tegen dat met name Zoom en Teams bij veel organisaties populair zijn.

Tips

En dan nog een paar tips.

• Niet alles mag op de ICT-infrastructuur! Ga na met de ICT-afdelingen welke tools toegestaan zijn.

• Veel tools bieden handige functies zoals het laten zien van een presentatie en het online maken 

van notulen (die iedereen direct mee kan lezen).

Bingo.
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