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Inleiding
Lucas is een digitale assistent van Zaurus die je helpt om snel en
effectief een beeldbelgesprek met jouw zorgverlener te starten.
In deze handleiding worden de stappen die Lucas met jou
doorloopt één voor één doorgenomen.
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1 Digitale spreekkamer betreden
Het initiatief voor de inzet van Lucas, om jou te helpen bij het tot stand brengen van een videoconsult
met jouw zorgverlener, ligt bij jouw zorgverlener. De zorgverlener moet enkele stappen doorlopen om
Lucas aan te sporen. Vervolgens kan jij aan de slag.
Om veilig te kunnen beeldbellen en chatten (via de digitale spreekkamer) met de zorgverlener, heeft
Zaurus een code nodig. Deze code wordt door de digitale chatbot Lucas gegenereerd. De zorgverlener
ontvangt deze code en kan deze mondeling of per SMS aan jou doorgeven. Indien je de code per SMS
wilt ontvangen, dan dient de zorgverlener in het bezit te zijn van jouw mobiele nummer.
Zodra de zorgvrager jouw nummer heeft ingevoerd, ontvang je een SMS met het volgende bericht:
“Er is een digitale spreekkamer voor je klaargezet; https://zaurus.nl/deelnemen/, toegangscode [code].
Geldig tot [datum en tijd].”
§ Ga naar de website: https://zaurus.nl/deelnemen/

Er wordt automatisch een chatconversatie gestart (rechtsonder in beeld) onder de naam “Lucas”.
Lucas is de digitale chatbot die jou gaat helpen om in de digitale spreekkamer te komen.
§ Type jouw voornaam en klik op Enter.
§ Type jouw achternaam en klik op Enter.
Lucas vraagt of je een code hebt ontvangen.
§ Kies “Ja”.
§ Voer de code in die je mondeling of per SMS hebt ontvangen.
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Lucas geeft aan dat je verbonden bent met de spreekkamer.
De chat is nu een digitale spreekkamer geworden. Dit betekent dat de zorgverlener plaats heeft
genomen in de chat. De zorgverlener kan via de chat met jou communiceren. Dit kan via tekst in de
chat of via beeldbellen.

1.1 Communiceren via beeldbellen
In het geval de zorgverlener wil beeldbellen, krijg je hiervan een melding te zien in de chat:

Om het videogesprek te starten, klik je op de knop “Videogesprek openen”.
Er verschijnen wat pop-ups waarin je toestemming moet geven om jouw camera en microfoon te
gebruiken. Geef toestemming. Vervolgens zie je onderstaand scherm.
Betekenis icoontjes van links naar rechts
Twee vierkantjes
Dit is scherm-in-scherm. Door dit icoontje
aan te klikken, blijft het videoscherm in
beeld, ongeacht wat je aan het doen bent.
Let op! Dit werkt niet op alle type mobiele
telefoons en/of computers.
Vierkantje met pijltje omhoog
Hiermee kan je het scherm maximaliseren
(uitvergroten).
Luidspreker
Hiermee kan je het volume van het gesprek
regelen.
Camera
Hiermee kan je regelen of je jouw camera
aan/uit zet. Indien je jouw camera uitzet,
dan verschijnt een avatar (algemeen plaatje
van een persoon) in beeld. Je blijft het beeld
van de zorgverlener zien.
Microfoon
Hiermee zet je jouw microfoon aan/uit.
Rood telefoontje
Hiermee beëindig je het videogesprek.
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1.2 Beeldbelgesprek eindigen
Om het beeldbelgesprek te eindigen, klik je op 1) het rode telefoontje in het beeldscherm waarin de
beelden worden getoond of 2) de knop “Videogesprek sluiten” in de chat.
Het beeldbelgesprek wordt beëindigd.

1.3 Beeldbelgesprek starten
Het is voor een zorgvrager niet mogelijk om een beeldbelgesprek te starten. In dit geval krijg je
onderstaande melding te zien. “Je kunt zelf geen videogesprek starten. Wacht to iemand het
videogesprek start voordat je kunt deelnemen.”
Wil je beeldbellen met jouw zorgverlener, laat dit jouw zorgverlener weten, zodat hij/zij het initiatief
tot het beeldbellen kan starten.

2 Digitale spreekkamer verlaten
Het is niet mogelijk om de digitale spreekkamer te verlaten. De zorgvrager blijft in de spreekkamer
aanwezig, zolang de spreekkamer actief is (24 uur). Uiteraard kan je, nadat je klaar bent in de digitale
spreekkamer, de website sluiten. Na 24 uur wordt de digitale spreekkamer automatisch gesloten.
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