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1 Introductie 
 
1.1 Algemene informatie 
Zaurus heeft specifiek voor Zorg op Afstand een smart glasses-app ontwikkeld waarmee je eenvoudig 
live videobeelden kunt streamen in een Zaurus digitale spreekkamer.  
 
Deelnemers in een spreekkamer kunnen op afstand ongeacht locatie en gebruikte apparaat meekijken 
en advies geven. Dit kan zowel met interne als externe collega’s.  
 
Het grote voordeel is dat de medewerker de handen vrij heeft om medische handelingen te verrichten. 
Daarnaast is het voor de deelnemers alsof zij meekijken vanuit de ogen van de medewerker. Zij kunnen 
advies geven, vragen stellen e.d. 
 
De Zaurus smart glasses-app is beschikbaar voor smart glasses met een Android besturingssysteem, 
zoals de Vuzix M400 en de Epson BT-350. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De smart glasses-app is te downloaden in de desbetreffende store: 

Google play store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.zaurus.androidhandsfree 
 
Vuzix store: 
https://www.vuzix.com/appstore/app/zaurus-glasses 
 
Epson store:  
https://moverio.epson.com/jsp/pc/pc_application_detail.jsp?pack=io.zaurus.androidhandsfree&p
age=0&key=&cat=300&tab=category&device=3 
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1.2 Functionaliteiten 
§ Foto’s nemen en delen; 
§ Video’s opnemen en delen; 
§ Live video-streamen (en ook audio); 
§ AVG-compliant; 
§ Gedeelde schermen ontvangen, bijv. proces, document, afbeelding; 
§ Daarnaast voor de kijkers alle bekende functionaliteit uit de digitale spreekkamers, waaronder: 

o Scherm delen; 
o Video’s opnemen; 
o Foto’s maken; 
o Whiteboard etc.; 
o Deelnemen als gast via een URL. 
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2 Voorbereiding 
De zorgverlener met de smart glasses heeft een Zaurus-account en de Zaurus-app nodig.  
Deelnemers kunnen, wanneer uitgenodigd, deelnemen via de Zaurus-app, maar eventueel ook via een 
URL (en toegangscode) gedeeld door de zorgverlener. 
 
De smart glasses koppel je in de Zaurus-app aan een 1-op-1 gesprek of digitale spreekkamer door het 
scannen van een QR-code. Hieronder volgt een beknopte uitleg over hoe je kunt inloggen en een 
spreekkamer kunt aanmaken. 
 
2.1 Inloggen bij Zaurus 
Er zijn verschillende manieren om in te loggen in Zaurus. Denk hierbij aan inloggen via het internet (via 
de webbrowser) en via een app. 
 
2.1.1 Via de internetbrowser (computer of laptop) 
Ga (bij voorkeur via Google Chrome of Mozilla Firefox) naar https://web.zaurus.io om in te loggen op 
Zaurus. Voer jouw gebruikersnaam en jouw wachtwoord in. Klik vervolgens op “Inloggen”. 
 
2.1.2 Via de Zaurus-app 
Zaurus is op verschillende manieren benaderbaar. In voorgaande paragraaf is het openen van Zaurus 
via een webbrowser besproken. Het kan ook handig zijn om de Zaurus-app te downloaden, zodat je 
Zaurus snel tot je beschikking hebt.  
 
We maken hierbij onderscheid in de verschillende apparaten waarop een app kan worden 
geïnstalleerd, namelijk op een mobiel/tablet of op een computer/laptop. Hieronder vind je de links 
waar je de desbetreffende apps kan downloaden. 
 
iOS (mobiel en tablet) -  https://apps.apple.com/gb/app/zaurus/id1486590683 
Android (mobiel en tablet) -  https://play.google.com/store/apps/details?id=io.zaurus.messenger 
MacOS (computer/laptop) -  https://desktop-updates.zaurus.io/download/macos 
Windows (computer/laptop) - https://desktop-updates.zaurus.io/download/windows 
 
2.2 Aanmaken van een digitale spreekkamer 
Er zijn verschillende manieren om een digitale spreekkamer aan te maken en deelnemers uit te 
nodigen. 
 
2.2.1 Via de Zaurus-app 
1) Open de Zaurus-app op mobiel/tablet of computer/laptop. 
2) Klik op ‘Nieuw’. 
3) Voeg de deelnemers toe. 
4) Klik op ‘Maak nieuwe spreekkamer’. 
 
Nodig nieuwe contacten uit via ‘Nodig nieuwe contacten uit’ en vul de voornaam, achternaam en het 
e-mailadres in. Deelnemers van andere organisaties kunnen een gratis (beperkt) account activeren en 
de app downloaden. 
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Eventueel kun je ook een gasttoegang URL en bijbehorende toegangscode delen met deelnemers. 
 
Klik op ‘Meer’ en daarna op ‘Gasttoegang’. 

 
 
Let op! Deel de link en spreekkamer code! De genodigden kunnen dan zonder account en app 
deelnemen. 

 
 

§ Voeg bestaande contacten 
toe. 

§ Nodig nieuwe contacten 
uit via emailadres 

§ Gratis (beperkt) account 
voor deelnemers van 
andere organisaties. 
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2.2.2 Via de Outlook add-in 
Indien jouw organisatie Outlook gebruikt, dan kun je ook via Outlook eenvoudig een spreekkamer 
aanmaken en deelnemers uitnodigen (zie ook de Handleiding Outlook add-in):  
https://support.zaurus.nl/nl/support/solutions/articles/47001155756-handleiding-outlook-add-in). 
 
1) Maak in Outlook een nieuwe gebeurtenis aan. 
2) Klik op het Zaurus icoon. 
 

         
 
3) Geef de gebeurtenis een onderwerp en klik op ‘Maak spreekkamer’. 
4) Deelnemen kan via de URL. 
5) Klik wanneer je de smart glasses wilt gebruiken altijd op ‘Inloggen met Zaurus’. 
Na inloggen wordt de spreekkamer zichtbaar in de Zaurus-app en kun je de QR-code scannen. 
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3 Videostreamen met de smart glasses 
De smart glasses koppel je in de Zaurus-app aan een 1-op-1 gesprek of digitale spreekkamer door het 
scannen van een QR-code. 
 
3.1 Koppelen via mobiel of tablet 
1) Open de Zaurus-app op mobiel of tablet. 
2) Open de specifieke spreekkamer of 1-op-1. 
3) Klik op menu (3 streepjes rechts bovenin). 
4) Klik ‘Verbind Glasses app’. 
 

         
 
Er verschijnt een QR code. 

 
                                                                           
5) Open in de bril de Zaurus-app.  
6) Scan de code. 
 
Afhankelijk van de instelling wordt direct het videogesprek gestart of kun je dit handmatig doen. 
Deelnemers in de spreekkamer kunnen deelnemen en meekijken.  
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3.2 Koppelen via computer of laptop 
1) Open de Zaurus-app op de computer of laptop. 
2) Open de specifieke spreekkamer of 1-op-1. 
3) Klik op ‘Meer’. 
4) Klik op ‘Verbind Glasses-app’. 
 

 
 
Er verschijnt een QR code. 

 
 
5) Open in de bril de Zaurus-app.  
6) Scan de code. 
 
Afhankelijk van de instelling wordt direct het videogesprek gestart of kun je dit handmatig doen. 
Deelnemers in de spreekkamer kunnen deelnemen en meekijken.  
 
Let op! De QR-code kun je maar 1x gebruiken (vanwege veiligheidsoogpunt). Is het scannen mislukt, 
herhaal dan de stappen om de code te generen. Klik op Menu (3 streepjes)/ ‘Meer’ en ‘Verbind glasses 
app’ om een nieuwe code te genereren. 
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4 De Zaurus smart glasses-app 
Hieronder vind je de verschillende menu-opties van de Zaurus smart glasses-app. 
 
Opmerking: de screenshots zijn gemaakt vanaf een Android telefoon en hebben een aangepaste 
weergave, functioneel is dit hetzelfde als vanuit de smart glasses. 
 
Wanneer je de Zaurus-app opent in de smart glasses word je gevraagd om een QR code te scannen. 
 
Door de bril te richten naar de QR code in de Zaurus-app op mobiel, tablet of desktop wordt de bril 
gekoppeld aan de juiste spreekkamer, zie het vorige hoofdstuk. 
 
Vervolgens kan je in het menu uit één van de opties kiezen. 
 

     
 
Kies je voor ‘Start een videogesprek’, dan wordt direct het videogesprek start. Deelnemers in de 
spreekkamer in de Zaurus-app, zullen een bericht ontvangen dat het videogesprek is gestart. Eventueel 
gaat op mobiel de beltoon af. 
 
Is het videogesprek al gestart dan neem je deel middels de bril. 
 
Je kan ook kiezen voor video opnemen of foto nemen. Deelnemers in de spreekkamer kunnen dit dan 
bekijken. Dit kan dus ook op een later moment. 
 
Via de ‘Algemene instellingen’ is het mogelijk om een aantal zaken in te stellen voor extra 
gebruikersgemak. 
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1) Actie na scannen QR code 

Hiermee kan je instellen dat direct na het scannen van de QR code het videogesprek wordt gestart 
of de mogelijkheid om video opnemen te starten. 
 
Let op! Heb je gekozen voor ‘Start een videogesprek’, dan kun je in het menu komen door op de 
menuknop te klikken.  
 

2) Wie te tonen in videogesprek 
Iedereen tonen – alle deelnemers worden gelijktijdig in beeld weergegeven; 
Audio volgen – De spreker wordt groot in beeld getoond (Let op: deze functionaliteit wordt 
uitgefaseerd) 
 

3) Start de app bij opstarten 
Wanneer ‘Ja’ is geselecteerd, wordt bij opstarten van de smart glasses direct de Zaurus-app 
geopend. Dit scheelt extra handelingen. 
 

4) Losse videocamera stream 
Wanneer ‘Ja’ is geselecteerd, wordt bij een videogesprek het beeld wat wordt uitgestuurd door de 
smart glasses in een aparte stream getoond binnen Zaurus. Op deze manier kan dus bijvoorbeeld 
het beeld van de bril groot bekeken worden door de ontvanger(s). 
 

5) Statistieken 
Om onze smart glasses-app te verbeteren verzamelen wij, indien je hiervoor akkoord geeft, 
anonieme data. 
 

6) Help/Over 
Informatie over de Zaurus smart glasses-app. 
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5 Handige informatie 
 
Hieronder vind je nog een aantal links naar handleidingen: 
 
Handleiding voor zorgverleners:  
https://support.zaurus.nl/nl/support/solutions/articles/47001130440-handleiding-voor-
zorgverleners 
 
Quick start voor zorgverleners: 
https://support.zaurus.nl/nl/support/solutions/articles/47001131001-quick-start-handleiding-voor-
zorgverleners 
 
Outlook add-in: 
https://support.zaurus.nl/nl/support/solutions/articles/47001155756-handleiding-outlook-add-in 
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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 gevoelige informatie 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 jouw vraag/opmerking aan de Supportdesk. 

Windows computer Apple computer 
 

  
 


