
 

 

Handleiding beeldbellen via FaceTime 

 

Let op: dit kan alleen als beide personen gebruik maken van Apple (iPad, iPhone, Mac) 

 

Stap 1: Open de FaceTime-app 
 
De app FaceTime staat standaard op het Apple-
apparaat. Voordat u FaceTime kunt gebruiken 
moet u met uw Apple ID inloggen. Heeft u deze 
nog niet, ga dan naar stap 2. Ga verder met 
stap 3 als u wel een Apple ID heeft. 

 
Stap 2: Maak een Apple ID aan 
 
Een Apple ID bestaat uit een e-mailadres en een 
wachtwoord. 
In het beginscherm tikt u achtereenvolgens op 
Instellingen en iTunes en App Store. Volg de 
instructies op het scherm. 
U hebt een creditcard nodig om een Apple ID 
aan te maken; er wordt niets in rekening 
gebracht want FaceTime is een gratis app. 
 

 

 

  



 

Een gesprek ontvangen via FaceTime wanneer een medewerker van de afdeling u belt 

 

 
Stap 1: Wanneer u gebeld wordt, klikt u op het 
groene knopje (accepteren). Het gesprek start 
meteen. Heeft u geen beeld, klik dan op Video 
 

 
 

Stap 2: Beëindig het gesprek door op de rode 
(stop)knop rechtsonder te klikken.  

 
 

 

 

Lukt het u niet om te beeldbellen en heeft u advies nodig, stuur dan een mail naar: 

beeldbellen@norschoten.nl. Voor een snelle reactie op uw vraag is het makkelijk als u uw 

telefoonnummer in de mail zet, zodat we direct contact met u kunnen opnemen. 

 

Privacy 

In het kader van de AVG en informatieveiligheid verzoeken wij u te letten op wat u deelt tijdens uw 

videogesprek. Norschoten kan niet garanderen dat het gebruik van Skype en Facetime 100% veilig 

plaatsvindt. Vergelijkbaar met het toepassen hiervan in uw privé-situatie. Voorkom daarom het 

bespreken van privacy-gevoelige informatie. U als familie bent zelf verantwoordelijk voor wat u deelt 

tijdens uw gesprek. Onze welzijnswerkers zorgen voor de begeleiding van het beeldbellen en de 

gesprekken. Er kan iemand in de buurt zijn die meeluistert. Goed om bij stil te staan als u in gesprek 

bent. 
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