Instructies videobellen met de Bewegingspraktijk …

‘Whereby’ is Noors, dus veilig en handig. Je hoeft geen software te installeren.
Het is aangeraden om een stille plek te zoeken waar je met je laptop/ tablet/ smartphone
aangenaam en veilig kunt deelnemen aan het consult.
Zie ook vooraf waar je goed kunt staan of liggen om volledig in beeld te kunnen zijn.
We nemen nooit klank of beeld op tenzij met je uitdrukkelijke toestemming. Je mag ook geen
beeld of klank opnemen tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming. Wanneer we toestemmen is
dat uitsluitend voor eigen gebruik. De gedragscode is zoals in de praktijk en parallel met de
medische fysieke consulten in een face-to-face vorm. Laat ons weten of er nog iemand anders in
de kamer aanwezig is. De voorwaarden gelden ook voor deze persoon.
Wanneer het nodig is kunnen we filmpjes of beelden tonen via een gedeeld scherm, net zoals je
bij ons in de praktijk zou zijn. Ook jij kan je scherm delen, zie ‘Share’ onderaan.
Om te chatten is er onderaan rechts een schuifknop: schuif deze weg van ‘people’ naar ‘chat’.
Er is ook mogelijkheid tot het delen van ieders scherm. Daarvoor druk je op ‘share screen’
onderaan.

Vul vooraf het intakeformulier in om het ons daarna te mailen.
We hebben nu je telefoonnummer en e-mailadres.
Surf vanuit je browservenster (Safari, Google, Firefox…) naar www.whereby.com/yesbody.
Whereby.com/yesbody geldt voor iedere sessie.
Staan je camera, je micro en luidspreker aan?
Druk op ‘knock’ op het afgesproken moment…
1 De room is ‘unlocked’: kom binnen, we sluiten de deur voor anderen.
2 ‘Locked’ (gesloten): even geduld, we laten de vorige patiënt ‘buiten'.
We houden steeds onze mail in het oog,
geen SMS of andere media.
We zijn nu face to face aan het beeldbellen.
We zullen tijdig aangeven wanneer de sessie naar het einde loopt
om correct te kunnen afsluiten.
Om de sessie te verlaten druk je op 'leave'
Jan@yesbody.be
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