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Versiebeheer 
 

Versie Auteur Datum Status Beschrijving 
1.0 Michelle Spit 17-04-2020 Definitief Initiële oplevering 

2.0 Michelle Spit 12-05-2020 Concept Aanpassing graphics van Lucas 
Kleine tekstuele aanpassingen 
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Inleiding 
Lucas is een digitale assistent van Zaurus die zorgverleners helpt 
bij het snel en ad-hoc opzetten van digitale spreekkamers.  
 
Lucas is voor zorgvragers een laagdrempelige manier om met 
zorgverleners in contact te komen middels chat en videobellen.  
 
In deze handleiding worden de mogelijkheden van Lucas nader 
toegelicht. 
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1 Lucas toevoegen aan contacten 
Belangrijke mededeling indien Lucas ingezet wordt door assistenten of indirecte zorgverleners: 
De zorgverlener die Lucas gebruikt om een digitale spreekkamer aan te maken, is ook de 
zorgverlener die in de digitale spreekkamer wordt gezet.  
Een assistente kan Lucas gebruiken om digitale spreekkamers aan te maken, maar moet dan wel 
handmatig nog de zorgverlener aan de spreekkamer toevoegen en zichzelf handmatig uit de 
spreekkamer verwijderen. Raadpleeg de uitgebreide handleiding voor instructies met betrekking tot 
het toevoegen en verwijderen van gebruikers in een digitale spreekkamer. 

 
Om Lucas te starten, moet je ingelogd zijn in Zaurus. Eenmaal ingelogd is het noodzaak om Lucas 
eenmalig als “Professional” toe te voegen aan jouw contacten. 
 
Klik op “Nieuw” in de zwarte balk boven in het scherm. 

 
 
Kies vervolgens “Professional”. 

 
 
Je krijgt vervolgens onderstaand scherm te zien waar je de gegevens van Lucas dient in te vullen. 
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E-mailadres: lucas@zaurus.nl 
Voor- en achternaam kunnen naar eigen voorkeur worden ingevuld. In dit voorbeeld hebben wij 
“Lucas” als voornaam en “Chatbot” als achternaam gebruikt. 
 
Klik op “Stuur”. Je ontvangt onderstaande bevestiging. 

 
 
Lucas is nu automatisch toegevoegd als “Professional” en bevindt zich tussen jouw contacten. 
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2 Lucas starten om digitale spreekkamer op te starten 
Belangrijke mededeling indien Lucas ingezet wordt door assistenten of indirecte zorgverleners: 
De zorgverlener die Lucas gebruikt om een digitale spreekkamer aan te maken, is ook de 
zorgverlener die in de digitale spreekkamer wordt gezet.  
Een assistente kan Lucas gebruiken om digitale spreekkamers aan te maken, maar moet dan wel 
handmatig nog de zorgverlener aan de spreekkamer toevoegen en zichzelf handmatig uit de 
spreekkamer verwijderen. Raadpleeg de uitgebreide handleiding voor instructies met betrekking tot 
het toevoegen en verwijderen van gebruikers in een digitale spreekkamer. 

 
Zodra je Lucas hebt toegevoegd, start deze automatisch een conversatie: 
“Hallo ik ben Lucas, ik kan je helpen met het aanmaken van digitale spreekkamers.”  
§ Klik op de knop “Start”. 
 
“Waarmee kan ik je helpen [voornaam zorgverlener]?”  
§ Klik op de knop “Digitale spreekkamer”. 
 
Lucas toont de volgende tekst: 
“De zorgvrager kan de spreekkamer aanmaken met de code: [code] 
Deze code is door de zorgvrager te gebruiken op https://zaurus.nl/deelnemen 
De spreekkamer is geldig tot [datum] – [tijd].” 
 
Vervolgens krijg je de keuze of de code die zojuist in het vorige bericht is verstuurd, ook per SMS aan 
de zorgvrager moet worden gestuurd.  
“Wil je deze code ook nog per SMS versturen?” 
 
Dit is niet persé noodzakelijk. Bijv. het kan zijn dat je al in gesprek bent met de zorgvrager en je de 
code telefonisch kan doorgeven.  
§ Indien je er voor kiest om wel een SMS te versturen, klik dan op “Ja”. Klik anders op “Nee”. 
 
Code per SMS 
Lucas vraagt naar welk nummer de code moet worden verstuurd. 
“Naar welk mobiel nummer moet de toegangscode worden verstuurd? Bijv. 0612345678 of 
+31612345678”  
§ Voer het nummer in en klik op “Stuur”. 
 
De SMS aan de zorgvrager ziet er als volgt uit: 
 “Er is een digitale spreekkamer voor je klaargezet; https://zaurus.nl/deelnemen/ toegangscode 
[code]. Geldig tot [datum] – [tijd].” 
 
De zorgvrager dient de link te openen. Daar moet hij/zij vervolgens zijn voornaam, achternaam en e-
mailadres invoeren. Vervolgens wordt gevraagd naar een code. De code die per SMS is ontvangen, 
dient hier ingevoerd te worden. Zodra dit is gebeurd, wordt er automatisch een digitale spreekkamer 
geopend. 
 
Lucas antwoordt: 
“SMS-bericht is verstuurd naar de zorgvrager.” 
“Op het moment dat de toegangscode door de zorgvrager wordt gebruikt, zal de spreekkamer worden 
geactiveerd.” 
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3 Digitale spreekkamer gebruiken 
De spreekkamer is succesvol aangemaakt en is terug te vinden in het overzicht met chatberichten. 

 
 
De titel van de spreekkamer is als volgt opgebouwd: “Spreekkamer | [naam zorgvrager] | [datum]” 
 
Klik op de juiste spreekkamer. In de spreekkamer kan je de chatgeschiedenis teruglezen die plaatsvond 
tussen de chatbot Lucas en de zorgvrager.  
 
Lucas antwoordt aan de zorgvrager: “Je bent verbonden met de spreekkamer.” De taak van Lucas zit 
erop. De spreekkamer is aangemaakt en de zorgvrager is naar de spreekkamer begeleid. Lucas 
verwijderd zichzelf automatisch uit de digitale spreekkamer. 
 
Vanaf dit moment heb jij de regie over de digitale spreekkamer. Je kan bijv. additionele zorgverleners 
toevoegen, chatten met de zorgvrager, bestanden delen, scherm delen en videobellen. Voor 
instructies over hoe deze functionaliteiten werken, verwijzen wij naar de uitgebreide handleiding van 
Zaurus. 
https://zaurus.freshdesk.com/nl/support/home 
 
Let op! Indien je jouw scherm niet ververst, kan het zijn dat bij de spreekkamer een onjuist aantal 
deelnemers aan de spreekkamer wordt weergegeven. Bijv. drie deelnemers (Lucas, zorgverlener en 
zorgvrager), echter Lucas stapt op een gegeven moment uit de chat, dus zitten er twee deelnemers in 
de spreekkamer. Ververs het scherm (bijv. door een ander tab te openen) en ga vervolgens weer terug 
naar de spreekkamer. Het aantal is nu bijgesteld naar het correcte aantal. 
 
  



 
Handleiding Lucas - Zorgverlener Openbaar  Pagina 10 van 12 

4 Lucas opnieuw inzetten 
Heb je Lucas gebruikt bij een zorgvrager en wil je opnieuw een digitale spreekkamer via Lucas 
aanmaken? Dit kan met de instructie “Stop” en “Start”. 
 
Om het verzoek aan Lucas voor het aanmaken van een digitale spreekkamer met zorgvrager A te 
stoppen, typ je het commando “Stop” (in de rechtstreekse conversatie met Lucas) in het invoerveld en 
klik je vervolgens op “Stuur”. 
 
Lucas begint automatisch weer opnieuw: “Waarmee kan ik je helpen [naam]?” 
 
Je kan Lucas ook opnieuw starten middels het commando “Start”. Echter, de voorkeur heeft om het 
commando “Stop” te gebruiken om het verzoek voor zorgvrager A te stoppen en voor zorgvrager B te 
openen. 

 
 
Let op! Zodra je een verzoek via Lucas eindigt, blijft de spreekkamer bestaan. Wil je de spreekkamer 
verlaten, dan gaat dit via de desbetreffende spreekkamer zelf. Zie ook het volgende hoofdstuk.  
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5 Spreekkamer verlaten 
Indien je klaar bent met het consult, kan je besluiten om de spreekkamer te verlaten.  
 
Let op! Een spreekkamer verlaten, terwijl de zorgvrager zich nog in de spreekkamer bevindt is risicovol. 
Immers, de zorgvrager kan zijn/haar Zaurus-account activeren en in de spreekkamer een conversatie 
aangaan, terwijl de zorgverlener reeds vertrokken is. Wacht dus liever totdat de spreekkamer zichzelf 
inactiveert (na 24 uur). 
 
Wil je toch de spreekkamer verlaten, ga dan naar de spreekkamer die je wilt verlaten en klik je op de 
optie “Meer” en klik vervolgens op “Spreekkamer verlaten”. 

 
 
Je krijgt onderstaande pop-up te zien. Klik “Spreekkamer verlaten”. 

 
 
De spreekkamer verdwijnt uit de lijst met jouw conversaties. Je hebt de spreekkamer verlaten. 
 
Let op! Indien je een spreekkamer verlaat en de zorgvrager zit nog in de spreekkamer, dan krijgt de 
zorgvrager hiervan geen melding. Laat een zorgvrager dus altijd weten dat je de spreekkamer verlaat 
en dat het niet meer mogelijk is om jou te berichten via chat. Automatisch is wel ingesteld dat een 
zorgvrager geen videocontact kan starten indien de zorgverlener de spreekkamer heeft verlaten. 
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6 Hulp en ondersteuning 
 
Computer/Laptop 
Binnen de applicatie vind je de mogelijkheid tot ondersteuning. Klik hiervoor op het vraagteken-icoon 
in de linker balk in beeld. Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home. 
 

 
 
Tablet/Mobiele telefoon 
Klik rechtsboven in het scherm op het “menu”-icoon. Kies vervolgens de optie “Over/Help” en kies 
vervolgens “Help/Veelgestelde vragen”.  
Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home. 
 
Op deze pagina vind je instructievideo’s, veelgestelde vragen (FAQ’s), handleidingen en overige 
informatie. Heeft jouw vraag spoed, dan raden wij je aan om telefonisch contact te zoeken met de 
Supportdesk: 072 – 2029123 . 

 
Neem eventueel een Print Screen van het getoonde scherm. Let daarbij op dat er geen 
patiëntgegevens of andere gevoelige informatie op staan. Eventuele patiëntinformatie die te zien is in 
de Print Screen dient onleesbaar te worden gemaakt (bijvoorbeeld middels een bewerking in Paint). 
Stuur de Print Screen eventueel mee met uw vraag/opmerking aan de Supportdesk. 

Windows computer Apple computer 
 

 
  

 


