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Wat is het digitale spreekuur?
Het digitale spreekuur is een consult waarbij u via uw eigen computer, tablet of 
smartphone praat met uw arts of verpleegkundig specialist. Uw behandelaar zal u 
dezelfde vragen  stellen als tijdens een spreekuur op de polikliniek van het Hart Long 
 Centrum. U hoeft voor het digitale spreekuur niet naar het LUMC te komen. 

Uw privacy is belangrijk
Het videoconsult vindt plaats via een beveiligde internetverbinding. Uw   gesprek 
wordt niet opgenomen. De arts of verpleegkundig specialist met wie u het consult 
heeft, zit in een gesloten ruimte waar niemand meeluistert. De arts of verpleeg-
kundig specialist maakt aantekeningen in het elektronisch patiëntendossier. Dit 
dossier is beveiligd en alleen in te zien door uw arts of verpleegkundig specialist.
Goede privacy hebt u ook zelf in de hand. Zorg ervoor dat u in een gesloten ruim-
te zit waar niemand met u mee kan luisteren en/of kijken of u kan storen. Maak 
alleen gebruik van een betrouwbare internetverbinding als u een webcamconsult 
heeft. Verbind uw computer niet met een openbaar wifi-netwerk.

Afspraakbevestiging
U krijgt voor deze afspraak ook een uitnodiging via uw e-mail. Controleer altijd 
of u deze e-mail goed hebt ontvangen (controleer ook of de e-mail wellicht in de 
spambox staat). Heeft u geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met de 
polikliniek Hartziekten 071-526 37 14.

Geschikte apparaten voor een webcamconsult
U kunt een webcamconsult starten via uw computer, laptop, smartphone of tablet.  
U heeft het volgende nodig om gebruik te maken van het digitale spreekuur:
□   U hebt een goede (beveiligde) internetverbinding nodig. De kwaliteit van  

het beeld en geluid is bijna geheel afhankelijk van de kwaliteit van de internet-
verbinding.

□   Een webcam en microfoon. De meeste laptops, tablets en smart phones 
 hebben een ingebouwde webcam en microfoon.

□   Voor gebruik op uw iPad of iPhone downloadt u de gratis Webcam consult app 
(patiëntversie) via de Apple Appstore.

□   Op uw computer, Android telefoon of Android tablet werkt Webcamconsult 
het beste met de browser Google Chrome.

□   Zorg ervoor dat de accu van uw laptop, tablet of smartphone  voldoende is 
opgeladen.



Zo werkt het webcamconsult
Om het webcamconsult te starten moet u het volgende doen:
1. Open de link die u via een e-mail van het LUMC heeft ontvangen.  

Dit kan vanaf een half uur vóór de afspraak.
2. Nu komt u in de digitale wachtkamer. Uw arts of verpleegkundig  specialist krijgt 

een signaal dat u in de digitale wachtkamer bent. Wacht tot de arts of ver-
pleegkundig specialist verbinding met u maakt. Het kan gebeuren dat u even 
moet wachten omdat het kan voorkomen dat een eerdere afspraak uitloopt.

3. Stel het volume van uw geluid goed in. 
4. Als er verbinding met u wordt gemaakt, wordt er gevraagd om uw 

 toestemming voor gebruik van webcam en microfoon (aan de bovenkant van 
uw scherm). Geef uw goedkeuring. 

5. Het webcamconsult kan beginnen.

Zorg dat u tijdens uw webcamconsult ook bereikbaar bent via uw telefoon. Als de 
verbinding van beeld of geluid om een of andere reden wegvalt, kunnen wij u via 
de telefoon bereiken.

Let op: bent u te laat voor de afspraak? Dan is het niet meer mogelijk om het webcam-
consult te starten. Neem dan direct contact op met de polikliniek via 071-5263714.

Zorg voor een prettig consult
Uw verpleegkundig specialist of arts verwacht dat u zich tijdens het digitale 
spreekuur hetzelfde gedraagt als tijdens een afspraak in het ziekenhuis. Als u 
rekening houdt met de onderstaande punten, kunt u bijdragen aan een prettig 
digitaal consult.
□   Zorg dat u beschikbaar bent op het afgesproken tijdstip. Bent u toch niet 

 beschikbaar? Zorg ervoor dat u uw afspraak op tijd annuleert. 
□   Zorg voor een stille omgeving zonder storende omgevingsfactoren en u heeft 

aandacht voor het consult en de behandelaar.   
□   Zorg dat u goed zichtbaar bent voor de camera en zorg voor een goede 

 afstemming van de microfoon/geluid.   
□   Uw zorgverlener kan u vragen uzelf te legitimeren.
□   Vraag toestemming aan uw zorgverlener als u een video en/of een 

 geluidsopname van een webcamconsult wilt maken.  
□   Zorg dat u gepaste kleding draagt. Verbale agressie/bedreiging en/of seksuele 

intimidatie worden niet geaccepteerd.
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CONTACT
Heeft u spoedeisende zorg nodig? Bel het alarmnummer 112.

Heeft u een algemene vraag over uw afspraak in het ziekenhuis, uw medicijnen  
of heeft u niet-spoedeisende klachten, neem dan contact op met de polikliniek 
Hartziekten van het Hart Long Centrum Leiden via hartpoli@lumc.nl of  
071-5263714 (tijdens kantooruren).

The Box Contact voor technische ondersteuning
Heeft u een vraag over het digitale spreekuur, neem dan contact op met het team 
van The Box. Stuur uw vraag naar boxsupport@lumc.nl of bel naar 071-5297604 
(Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 12:00).

www.hartlongcentrum.nl/thebox


