
Beeldbellen met ZOOM 
 

1. Ga naar de website: https://zoom.us/ 

a. Accepteer eventueel de cookies wanneer hier om gevraagd wordt. 

2. Vul je emailadres in en klik op ‘Sign Up Free’.  

3. Bevestig je emailadres door hem te controleren en op de blauwe knop met ‘confirm’ te 

klikken. 

4. Klik in het volgende scherm wederom op ‘confirm’   

5. Ga naar je email waar je een mail van ‘Zoom’ hebt ontvangen met als onderwerp: ‘Please 

activate your Zoom account’. Let op, dit kan enkele minuten duren.  

6. Klik op deze email en kies voor de knop: ‘Activate Account’ 

7. Er opent een nieuwe webpagina (optioneel: mogelijk dien je nogmaals cookies te accepteren, 

kies in dat geval voor ‘Agree and Proceed’ en vervolgens ‘close’) 

8. Vul je naam in (voor (first name) en achternaam (last name)) en creëer een wachtwoord 

(password) 

9. Wanneer je bovenstaande gegevens hebt ingevuld klik je op ‘continue’ 

10. Er komt een scherm op waar je mensen kunt uitnodigen voor een call, maar dit hoeft nu niet. 

Klik  op ‘skip this step’.  

11. Het scherm ‘start een test meeting’ mag ook overgeslagen en kies voor ‘Go to My account’.  

12. Nu vraagt je PC toestemming om de app ‘Zoom’ te installeren. Kies eventueel voor ‘run’ of 

voor ‘save file’ en open hierna dit bestand om de installatie te starten.  

13. Zodra ZOOM is geïnstalleerd, kun je inloggen. Je kunt de app openen door linksonder te 

zoeken naar ‘Zoom’.  

Zodra je een account hebt aangemaakt, kan ik als behandelaar een uitnodiging voor een ‘meeting’ 

versturen. Deze gegevens zal ik dan per email naar je toezenden. Wanneer je de ZOOM App dan 

opent en op ‘Join’ klikt, kun je de meeting ID en eventueel het password invoeren wat je van mij 

krijgt.  

 

De mail ziet er dan als volgt uit: 

Sanne Raemakers has invited you to a ZOOM meeting.  

Meeting ID: … … … 

Password: …………. 

Deze email zal ik vlak voor onze afspraak naar je verzenden. Ik verzoek je daarom ook om rond het 

afgesproken tijdstip klaar te zitten zodat je direct kunt inloggen zodra de mail verzonden is. Vergeet 

bij deze stap niet te klikken op ‘join with video’, daarna komt een verbinding tot stand.  

https://zoom.us/

