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Handleiding gebruik Jitsi mobile 
devices 

Deze handleiding beschrijft in de basis het gebruik van Jitsi (videobellen/beeldbellen) ten behoeve 

van thuisgebruik op een PC, Android of Apple iOS apparaat. 
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1 Algemene informatie 
Met Jitsi kan men beeldbellen met het ziekenhuis. Met Jitsi kunnen meerdere personen met elkaar 

beeldbellen. Wij raden aan om met niet meer dan 7 personen tegelijkertijd te gaan beeldbellen. De 

kwaliteit gaat bij grote hoeveelheden gebruikers achteruit.  

Een medewerker van het ziekenhuis zal met u communiceren over hoe en wanneer de verbinding 

kan worden opgezet. Zoek alstublieft niet zelf contact met het ziekenhuis.  
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2 Jitsi installeren op de PC 
Jitsi kan heel simpel via een webbrowser gebruikt worden. Zorg wel dat er een microfoon, webcam 

en speakers werkend zijn aangesloten op de PC voor beeldbellen. Is er geen webcam beschikbaar 

maar wel een microfoon en speakers, dan kan er alleen met audio gebeld worden maar krijgt de 

andere kant geen beeld door. 

Heeft u problemen met het opzetten van de verbinding, bel dan niet naar het ziekenhuis maar 

vraag iemand in uw omgeving die u kan ondersteunen. 

# Screenshot Omschrijving 

1 

 

Ga in de webbrowser naar https://meet.jit.si/ 
 

Bij "Start a new meeting" geeft u de naam 

door die u heeft gekregen van het ziekenhuis. 

 
 

Klik op "Go". 

2 

 

Klik bij de vraag “Je microfoon gebruiken” en 
“Je camera gebruiken” op “Toestaan” 

3 

 

Jitsi kan gebruikt worden. 

 

  

https://meet.jit.si/
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3 Jitsi installeren op Android 
De getoonde plaatjes zijn van Android 10. Android kent verschillende versies. Fabrikanten maken ook 

hun eigen omgeving. Hierdoor kan het zijn dat de plaatjes niet exact overeenkomen met uw 

telefoon. 

Heeft u problemen met het opzetten van de verbinding, bel dan niet naar het ziekenhuis maar 

vraag iemand in uw omgeving die u kan ondersteunen. 

# Screenshot Omschrijving 

1 

 

Open de Google PlayStore.  
 
 

2 

 

In de Google PlayStore is een zoekvenster. Zoek 
op “Jitsi Meet”  
 
 

3 

 

Klik op Installeren. 

4 

 
 

 

De applicatie is geïnstalleerd als de button 
“Openen” zichtbaar is.  
 
 
 
 
 
“Jitsi Meet” wordt op het Android beginscherm 
geplaatst 
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4 Jitsi installeren op de iPad 
De getoonde plaatjes zijn van installatie op de iPad. 

Heeft u problemen met het opzetten van de verbinding, bel dan niet naar het ziekenhuis maar 

vraag iemand in uw omgeving die u kan ondersteunen. 

# Screenshot Omschrijving 

1 

 

Open de Apple Store 

2 

 

Klik onderin op “Zoeken” en zoek daarna 
bovenin naar de app “Jitsi meet”. Selecteer de 
app “Jitsi Meet”. 
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3  

 

Klik op “Installeren”. 

4 

 

De applicatie is geïnstalleerd als de button 
“Open” zichtbaar is.  
 
“Jitsi Meet” wordt op het Apple beginscherm 
geplaatst 
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5 Gebruik van Jitsi op een PC 
Heeft u problemen met het opzetten van de verbinding, bel dan niet naar het ziekenhuis maar 

vraag iemand in uw omgeving die u kan ondersteunen. 

# Screenshot Omschrijving 

1 

 

Op dit scherm komen alle personen die 
deelnemen aan het beeldbellen te staan. Wij 
raden maximaal 7 personen aan. 
 
Jitsi heeft veel opties. Wij beschrijven enkele 
opties.  
 
 

2 

 

Nederlandse taal instellen: 
 
Standaard staat Jitsi ingesteld op Engels, om het 
in Nederlands te zetten voer stap 2 t/m 4 uit: 
 

- Druk rechtsonder in het scherm op de 
drie verticale puntjes “More actions”. 

- Kies het radertje (Settings) 

3 

 

Druk op “More” 
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4 

 

Druk op de button bij onder “Language”  
Kies vervolgens “Dutch” 
 
Druk op “Ok” om de gegevens op te slaan 

5 

 

Heeft u geen beeld of geluid, dan kan het zijn 
dat deze uitstaan.  
Druk onderin het scherm op de microfoon of 
filmcamera om respectievelijk het geluid of 
beeld aan/uit te zetten. 
 
Met de rode button kunt u de verbinding 
verbreken. 
 
 

6 

 

Met tegelweergave kunt u schakelen tussen 
verschillende weergaves van alle deelnemende 
personen. 

7 

 

Oude sessies worden bewaard. 
 
U kunt hierop klikken om opnieuw connectie te 
maken (mocht deze onverhoopt wegvallen). 
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6 Gebruik van Jitsi op Android 
Heeft u problemen met het opzetten van de verbinding, bel dan niet naar het ziekenhuis maar 

vraag iemand in uw omgeving die u kan ondersteunen. 

# Screenshot Omschrijving 

1 

 

Start Jitsi 
 

 De taal van Jitsi is de taal van het 
Android toestel. 

2 

 

Geef de naam op die u van het ziekenhuis heeft 
gekregen. 

3 

 

Bij de vraag “Jitsi Meet toestaan om…..” 
 
Druk op “TOESTAAN” 
 

 De vraag kan voor Microfoon en Video 
apart worden getoond. Bij beide op 
“TOESTAAN” drukken 

 

4 

 

Jitsi zal starten 
 
Heeft u geen beeld of geluid, dan kan het zijn 
dat deze uitstaan.  
Druk onderin het scherm op de microfoon of 
filmcamera om respectievelijk het geluid of 
beeld aan/uit tet zetten. 
 
Met de rode button kunt u de verbinding 
verbreken. 

5 

 

Met tegelweergave kunt u schakelen tussen 
verschillende weergaves van alle deelnemende 
personen. 
In Android moet dat via een aantal stappen zie 5 
tm 7. 
 
Druk op de 3 verticale punten 
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6 

 

Kies “More options” 

7 

 

Kies “Tegelweergave openen” 

8  Om de weergave weer te sluiten volg dan 
wederom stap 5 t/m 7. 
 
Kies i.p.v. “Tegelweergave openen” voor 
“Tegelweergave sluiten” 

9 

 

Jitsi blijft standaard in beeld staan, ook al heeft 
u een andere applicatie open staan. 
 
Door hier op te klikken gaat u weer terug naar 
het beeldbellen. 
Middels het kruisje (X) sluit u het beeldbellen af. 
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10 

 

Oude sessies worden bewaard. 
 
U kunt hierop klikken om weer connectie te 
maken. 
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7 Gebruik van Jitsi op een iPad  
# Screenshot Omschrijving 

1 

 

Start Jitsi 
 

 De taal van Jitsi is de taal van het Apple 
toestel. 

2 

 

Geef de naam op die u van het ziekenhuis heeft 
gekregen. 
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3 

 

Bij de vraag “Permission Required…..” 
 
Druk op “Settings” 
 

 De vraag kan voor Microfoon en Video 
apart worden getoond.  

4 

 

In het “Instellingen” –menu van “Jitsi Meet” 
 
Geef Jitsi toegang tot de “Microfoon” en 
“Camera” van het device middels het 
inschakelen van de schuifjes. 

5 

 

Jitsi zal starten 
 
Heeft u geen beeld of geluid, dan kan het zijn 
dat deze uitstaan.  
Druk onderin het scherm op de microfoon of 
filmcamera om respectievelijk het geluid of 
beeld aan/uit tet zetten. 
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Met de rode button kunt u de verbinding 
verbreken. 

6 

 

Met tegelweergave kunt u schakelen tussen 
verschillende weergaves van alle deelnemende 
personen. 
Dat moet via een aantal stappen zie 6 tm 8. 
 
Druk op de 3 verticale punten 

7 

 

Kies “More options” 

8 

 

Kies “Tegelweergave openen” 

9  Om de weergave weer te sluiten volg dan 
wederom stap 6 t/m 8. 
 
Kies i.p.v. “Tegelweergave openen” voor 
“Tegelweergave sluiten” 

10 

 

Oude sessies worden bewaard. 
 
U kunt hierop klikken om weer connectie te 
maken. 

 


