
Handleiding videobellen voor cliënten in Minddistrict  
Deze handleiding legt uit hoe je als cliënt kunt videobellen met je begeleider of behandelaar (bekijk 
eventueel de instructievideo). Ga snel naar een van de onderwerpen door op een van de links te 
klikken: 

- Belangrijke voorwaarden 
- Instructies voor het videobellen 
- Een naaste betrekken in je videobelgesprek 
- Hulplijnen  

1. Belangrijke voorwaarden  
- Een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon met camera of webcamfunctie of in 

combinatie met een losse webcam en headset. 
- Een goede internetverbinding. 
- Een account in Minddistrict . Zodra er door je behandelaar of begeleider een account voor je 

is aangemaakt, ontvang je een mail met de uitnodiging om een wachtwoord in te stellen. 
Doe dit om je account in Minddistrict te activeren.  

- Een goede browser: videobellen werkt het beste in Firefox of Chrome (Apple-gebruikers 
kunnen het beste Firefox gebruiken).   

2. Instructies voor het videobellen  
- Ga naar https://eleos.e-behandeling.nl en log in met je e-mailadres waarop je de mail hebt 

ontvangen en het wachtwoord dat je zelf hebt ingesteld.  
- Wacht tot je behandelaar het videobelgesprek opstart en neem deel aan het gesprek. Geef 

toestemming voor het gebruik van je camera en microfoon. Dit moet binnen Minddistrict (zie 
onderstaande afbeelding). 



Maar ook in je browser moet je toestemming geven voor het gebruik van je microfoon en camera. 
Hieronder zie je een afbeeldingen voor een impressie van een melding zoals hij er in Firefox uit kan 
zien op je laptop of computer (eerste afbeelding) of hoe het er in Chrome uit kan zien (tweede 
afbeelding) op je laptop of computer. 

  

 

 

 
De meldingen worden op je smartphone of tablet wel eens anders weergegeven. Het is ook mogelijk 
dat je op je smartphone of tablet iets aan de algmene instellingen met betrekking tot de camera en 
microfoon moet veranderen.  

Is het niet gelukt, dan hebben je microfoon en camera geen toegang, en ontvang je de onderstaande 
melding. Bekijk dan opnieuw je instellingen.  



Het is ook mogelijk dat er op je laptop iets niet in orde is met de instellingen voor webcam en 
microfoon. Ga dan naar het configuratiescherm van je laptop, of zoek in start op ‘Microfoon’ en 
‘camera’ om de instellingen aan te passen.   

3. Een naaste betrekken in je videobelgesprek 
Je kunt ook naasten betrekken bij je behandeling en ze (indien nodig) toevoegen aan een 
videobelgesprek met je begeleider of behandelaar. Dit kan handig zijn wanneer je naaste op afstand 
zit. Is het nodig dat een naaste ook bij het videobel gesprek aanwezig is, volg dan deze stappen: (zie 
volgende pagina)  



Klik op de ‘Lees meer’ knop onder het overzicht van naasten (zie onderstaande afbeelding). In het 
scherm dat verschijnt krijg je de mogelijkheid om een naaste uit te nodigen. 

 

Is een naaste toegevoegd, dan is het belangrijk dat je een gesprek start, waaraan zowel je 
behandelaar als je naaste deelnemen. Volg hiervoor de volgende stappen: 

- Ga naar contact en klik in de rechter kolom op ‘Start gesprek’ bij je behandelaar of je naaste 
(zie onderstaande afbeelding). 

  

 

 



- Voeg de andere deelnemer(s) toe, door op de button met de deelnemers te klikken. 

  

- Selecteer de deelnemers die je toe wilt voegen en voeg ze toe aan het gesprek.  

  

- Start vervolgens het videobelgesprek op door op de button met ‘Start videobelgesprek’ te 
klikken.  

Let op: jij als cliënt hebt de regie over wie er in het gesprek zit (waarin je berichten kunt sturen of 
kunt videobellen_. Het maakt vervolgens niet uit wie van jullie het videobelgesprek opstart. Spreek 
met je behandelaar af wie dit doet.  

4. Hulplijnen 
Heb je vragen over videobellen, Minddistrict etc., neem dan contact met ons op via 088-892 12 13. 

 


