
 
 

PaTz online 
 
Digitaal vergaderen? Het wordt, in deze tijden van corona, steeds meer dé manier om toch 

gezamenlijk te kunnen overleggen. Dit geldt ook voor de PaTz groepen: PaTz bijeenkomsten 

vinden steeds vaker digitaal plaats. Ga je online vergaderen, dan is het belangrijk om van tevoren 

goed na te denken over welke online vergadertool je wilt gebruiken. Wellicht ben je zelf al bekend 

met ZOOM of MS Teams. Indien je nog op zoek bent naar een goede vergadertool, dan raden wij 

MDO beeldbellen aan. Waarom? 

 Het is gratis (i.v.m. corona) en veilig. 

o Data zijn versleuteld en worden niet opgeslagen. 

o Voldoet ISO27001 & NEN7510. 

o Speciaal ontwikkeld voor de zorg. 

 Je hoeft geen account aan te vragen. Het werkt meteen via de website. 

 Het is eenvoudig en heeft de volgende extra functies: chat, scherm delen en hand 

opsteken. 

 Er kunnen maximaal 75 deelnemers worden uitgenodigd. 

 

 Hoe maak je een ‘meeting’ aan via MDO Beeldbellen (info voor voorzitter)? 

 Open Chrome, Microsoft Edge, Firefox of Chromium (je kunt het niet openen met 

Explorer). 

 Ga naar de website: MDO beeldbellen. 

 Klik op ‘Start nieuwe meeting’. 

 Geef het overleg een naam en geef een wachtwoord op. 

o De verbinding is beveiligd, maar iedereen die een link heeft kan in de meeting 

komen als er geen wachtwoord aan gekoppeld is.  

 Kopieer de link, zodat je deze naar alle deelnemers kunt sturen. Let op dat je ook het 

wachtwoord doorgeeft. 

 Klik op ‘ga naar meeting’, je bent nu in de meeting! 

 Activeer je microfoon en camera als daar om gevraagd wordt. 

 In MDO beeldbellen kun je de volgende functies gebruiken: chat, scherm delen en hand 

opsteken. 

 

Hoe werkt MDO beeldbellen voor de deelnemers? 

 Open Chrome, Microsoft Edge, Firefox of Chromium (je kunt het niet openen met 

Explorer). 

 Kopieer en plak de link uit de mail in de adresbalk. 

 Vul het wachtwoord in, als hier om gevraagd wordt.  

 Je bent nu in de meeting! 

 Activeer je microfoon en camera als daar om gevraagd wordt. 

 In MDO beeldbellen kun je de volgende functies gebruiken: chat, scherm delen en hand 

opsteken. 

 

Wil je meer weten over online vergaderetiquette en tips/trucs om digitaal vergaderen soepel en 

energievol te laten verlopen? Lees dan dit document. 

 

https://mdobeeldbellen.caresharing.com/
https://mdobeeldbellen.caresharing.com/
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/12/PaTz-online-vergaderetiquette-tips-en-trucs.pdf

