
 

 

 

 

Nieuwsbrief SeniorWeb Leercentrum Delft 

Beeldbellen 
 

Beeldbellen of Videobellen 

Met de steeds verder gaande beperkingen wordt het nog prettiger dat we elkaar kunnen 

spreken, terwijl we elkaar ook zien. Dat kan met beeldbellen of videobellen. 

De techniek maakt het steeds makkelijker en veel mensen doen het al. 

Toch is het soms best wel lastig om zoiets voor de eerste keer te doen. 

 

Daarom deze extra nieuwsbrief over beeldbellen. 

We leggen u uit wat de mogelijkheden zijn, en waar u gedetailleerde beschrijvingen kunt 

vinden. En als u er hierbij hulp nodig heeft, staan we voor u klaar om u te helpen. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor videobellen, onder andere afhankelijk van het 

apparaat dat u heeft en het apparaat dat uw gesprekspartner heeft. 

 

Elk apparaat waarmee u wilt beeldbellen moet in ieder geval een camera, een microfoon, en 

luidsprekers hebben. Elke tablet elke (smart)telefoon en (vrijwel) elke laptop heeft die 

dingen. Voor een PC (ook wel een desktop genoemd) moeten we vaak die dingen er apart bij 

kopen. 

 

Voor elk soort apparaat beschrijven we hier met welke Apps u kunt beeldbellen en 

verwijzen we naar een gedetailleerde beschrijving (klik op de blauwe link). 

 

(Smart)telefoon: 

Er zijn twee hoofdsoorten: de iPhone van Apple en alle andere smartphones en tablets, die 

vrijwel allemaal met Android bestuurd worden. 

 

Op iPhone kunt u videobellen met behulp van de App Facetime. Maar uw gesprekspartner 

moet dan ook een Apple apparaat (een iPhone of een iPad) hebben. U vindt een beschrijving 

op Seniorweb. 

U kunt ook videobellen met behulp van de App WhatsApp. Uw gesprekspartner hoeft dan 

geen iPhone te hebben. U vindt een beschrijving op Seniorweb. 

Ook met Messenger van Facebook kunt u videobellen. U moet dan wel een Facebook-account 

hebben. Meer informatie vind je bij Facebook. 

Met Skype kunt u bellen met besprekspartners op allerlei soorten apparaten. U en uw 

gesprekspartner moeten dan wel de App op hun apparaat hebben geïnstalleerd. Een 

beschrijving vindt u op Seniorweb. 

 

Op Android smartphones (dat zijn vrijwel alle andere smartphones) kunt u ook bellen met 

WhatsApp. U vindt een beschrijving op Seniorweb. 

U kunt ook de App Duo gebruiken, die is speciaal gemaakt voor videobellen en werkt erg 

prettig. Uw gesprekspartner moet dan ook een Android smartphone of tablet hebben. 

Seniorweb heeft nog geen gedetailleerde beschrijving voor Duo, maar u kunt wel meer 

informatie vinden bij Google. 

Ook op een Android telefoon kunt u videobellen met Messenger. U moet dan wel een 

facebook account hebben. Meer informatie vindt u bij Facebook. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/videobellen-met-facetime-op-iphone-ipad
https://www.seniorweb.nl/tip/videobellen-met-whatsapp
https://www.facebook.com/help/messenger-app/1414800065460231
https://www.seniorweb.nl/artikel/skype-gebruiken
https://www.seniorweb.nl/tip/videobellen-met-whatsapp
https://support.google.com/duo/answer/7538935?hl=nl&ref_topic=6376071
https://www.facebook.com/help/messenger-app/1414800065460231


Met Skype kunt u bellen met besprekspartners op allerlei soorten apparaten. U en uw 

gesprekspartner moeten dan wel de App op hun apparaat hebben geïnstalleerd. Een 

beschrijving vindt u op Seniorweb. 

 

Tablets: 

Voor tablets geldt eigenlijk hetzelfde als voor de smartphones. Alleen is de App WhatsApp 

meestal niet te gebruiken op een tablet. 

 

Laptops: 

Voor de laptop is Skype de meest gebruikte App. Op de laptops met Windows 10 is Skype 

standaard geïnstalleerd. Met Skype kunt u beeldbellen naar alle andere soorten apparaten. 

Uw gesprekspartner moet de App dan wel op zijn apparaat hebben geïnstalleerd. Een 

beschrijving vindt u op Seniorweb. 

 

Waar moet u aan denken bij videobellen. 

 

Zorg ervoor dat u de camera goed op uw gezicht richt, zodat uw gesprekspartner u goed 

kan zien. Houdt dus de telefoon of de tablet recht voor uw gezicht, op enige afstand. Als 

u met de laptop belt, zorg dat dat de klep van de laptop vrijwel rechtop staat, zodat dan 

de camera op uw gezicht is gericht. 

  

Als u gaat videobellen met uw smartphone, houdt er dan rekening mee dat u dat het beste 

thuis kunt doen, of elders waar u de beschikking heeft over een wifi-aansluiting. Als u geen 

wifi-aansluiting heeft, gaat het videobellen via uw databundel. Videobellen gebruikt veel 

data, dus uw databundel is dan snel op. 

 

Als u er niet uitkomt neem dan contact met ons op. Wij zullen u graag helpen. 

 

Jan van Ruijven, docent SeniorWeb Delft. 

Delft, februari 2021 
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