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Q&A Online sessie Slim gebruik 
van het BeterDichtbij platform 
15 maart 2022 

Tijdens de online sessie Slim gebruik van het BeterDichtbij platform op 
15 maart 2022, zijn door u als deelnemers veel vragen gesteld. Dank 
daarvoor! Alle vragen die aan bod kwamen tijdens de online sessie, 
beantwoorden we hierbij voor u.  

Heeft u nog een aanvullende vraag? Stel die gerust aan uw 
contactpersoon bij BeterDichtbij of mail ons op 
service@beterdichtbij.nl. We helpen u graag verder. 

Met vriendelijke groet,  

Het BeterDichtbij team 

Questions & answers: algemene vragen 

• Wordt het ook mogelijk om stukken tekst te accentueren,

bijvoorbeeld door deze dik- of scheefgedrukt te maken?

• Ja, dat wordt ook mogelijk! We bekijken welke opties nog

meer handig zijn naast het dik- of scheefgedrukt maken van

tekst, denk hierbij aan het maken van bullet points. Het doel

is om deze optie dit jaar te integreren binnen het

BeterDichtbij platform.
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• Tot hoeveel MB kan je nu bijlages meesturen?

• Op dit moment is het mogelijk om tot maximaal 10 MB te

versturen per bijlage.

• Wordt het mogelijk om spraakberichten te gebruiken?

• Patiënten kunnen helaas nog niet gebruikmaken van een

spraakbericht functionaliteit binnen de BeterDichtbij app. Wel

is het mogelijk om gebruik te maken van een dicteer functie

waardoor spraak omgezet kan worden in tekst.

• Als zorgverlener kun je een audiobericht opsturen. Dat

betekent dat je een bericht opneemt via een andere tool, en

vervolgens als bestand deelt met je patiënten.

• Kan één e-mailadres van een patiënt gekoppeld worden aan twee

verschillende nummers/accounts?

• Het is niet mogelijk om één mailadres te gebruiken bij

meerdere nummers en meerdere accounts. De identificatie

van BeterDichtbij vindt plaats op basis van emailadres en

telefoonnummer. Dit gezamenlijk maakt een tweefactor

identificatie. Het is niet mogelijk om hiervan af te wijken.

• Wel is het mogelijk om een contactpersoon gesprek aan te

maken met dezelfde gegevens. In principe maak je dan een

gesprek aan over iemand anders dan de accounthouder. Dit is

handig in situaties waar het gaat over een ouder, kind of

partner. Bekijk hier hoe je een gesprek aanmaakt met een

contactpersoon:

https://www.beterdichtbij.nl/academie/kennisvideos/hoe-je-

een-contactpersoongesprek-aanmaakt/

• Wordt het mogelijk om filmpjes te versturen?

• Het is al mogelijk om als zorgverlener filmpjes te versturen

naar patiënten via de ‘bijlage’ optie binnen het BeterDichtbij
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platform. Let op, er kan een bestand van maximaal 10 MB 

verstuurd worden. Het is daarom in veel gevallen handiger om 

een websitelink naar het filmpje te delen met de patiënt. 


