
B E P E R K T E  B E Z O E K R E G E L I N G

Er geldt een strikte bezoekbeperking in AZ Diest. Enkel in
specifieke situaties - af te spreken met de behandelende
arts - is er bezoek mogelijk. Wij verwijzen u graag naar onze
website (www.azdiest.be) voor deze specifieke afspraken.

Wij begrijpen dat deze maatregel een grote impact heeft op
onze patiënten en bezoekers, maar ze is nodig om de
veiligheid en gezondheid van patiënten en medewerkers zo
goed mogelijk te waarborgen.
Daarom stellen we een digitaal alternatief voor: Jitsi Meet.

B E Z O E K R E G E L I N G

Patiënten die zelf geen smartphone of
tablet hebben, kunnen via Jitsi met hun
familie videobellen.

Als bezoeker kan u hiervoor een afspraak
maken via de hospitalisatieafdeling. Er
wordt dan samen met u een moment
vastgelegd op maandag, dinsdag, donderdag
of vrijdag tussen 11:00 en 15:00 u.

Op deze momenten kunnen wij ondersteu-
ning voorzien, zodat dit videobellen
optimaal kan verlopen.

VIDEOBELLEN
MET
JITSI MEET

MAAR GEEN COMMUNICATIESTOP

http://www.azdiest.be/


JITSI MEET KAN OP 2 MANIEREN
GEBRUIKT WORDEN::

HOE
WERKT
JITSI?

Patiënten en hun familie dienen vooraf af
te spreken welke unieke naam ze aan hun
gespreksruimte geven om met elkaar te
videobellen (bijvoorbeeld de voornaam van de
patiënt). Die naam geven ze allebei in in de
voorziene kader op de Jitsi-pagina waarna ze
met elkaar in contact komen op het
afgesproken tijdstip.

Patiënten
Iemand van het zorgpersoneel
bezorgt u een tablet.

Tik op de Jitsi Meet-tegel.

Geef de afgesproken naam van de
gespreksruimte in.

Ga naar Jitsi Meet via uw laptop
(Chrome) of download de Jitsi-app
in de Google Play Store (Android) of
de App Store (iOS).

Een account maken is niet nodig.
Vul de afgesproken naam van de
gespreksruimte in.

Bij vragen kan u steeds terecht bij de medewerkers van de hospitalisatieafdeling. 

Online via de browser ‘Chrome’
op de laptop.

Via de gedownloade app op de
tablet of smartphone.

Familie & vrienden


