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FACTSHEET: Wat is FaceTime? 
 
Uitleg Facetime 
Wat is FaceTime? Met FaceTime kun je gratis videochatten en gesprekken voeren op iPhone, iPad, 
iPod touch en Mac. Ook audiogesprekken!  
FaceTime is een videochatdienst van Apple. Met FaceTime kun je via Wi-Fi en 3G/4G gratis video- en 
audiogesprekken voeren met andere gebruikers die een iPhone, iPad, iPod touch of Mac hebben.  
 
FaceTime werkt via internet, wat dus wel betekent dat je een interverbinding nodig hebt.  
Let op: als je internetverbinding je ‘gewone’ mobiele verbinding is (via 3G of 4G bijvoorbeeld) betaal 
je waarschijnlijk voor je data. Bellen via FaceTime kan hard gaan qua dataverbruik, dus let daar goed 
mee op! 
 
 
Meer informatie 
Via Instellingen > FaceTime kun je de functie inschakelen.  
Het is gekoppeld aan de telefoonnummers en e-mailadressen die  
in jouw Apple ID staan geregistreerd. Als je iemand via FaceTime  
wilt bellen, heb je dus het telefoonnummer of e-mailadres van die  
persoon nodig. De meest handige manier hangt af van het apparaat  
waar je naartoe belt. Bij bellen naar een iPhone kun je het beste het  
telefoonnummer proberen dat is toegewezen. Bij bellen naar een  
iPad, iPod touch of Mac kun je het aan FaceTime toegewezen e-mailadres gebruiken (omdat daar 
immers geen telefoonfunctie op zit). 
Om te controleren of vrienden en familieleden FaceTime gebruiken kun je het beste even in je 
adresboek kijken: mensen die het hebben geactiveerd, hebben een knop ‘FaceTime’ in hun 
adresboekprofiel staan. Bij anderen ontbreekt deze knop. 
 
Voorbeeld 
In plaats van op het icoontje van de telefoon te drukken (waarmee je zou gaan bellen), druk je op het 
icoon van de video. Dan breng je een FaceTimeverbinding tot stand.  
Je ziet jezelf ook in beeld, dus let goed op hoe je de telefoon houdt zodat mensen niet tegen je kin 
aankijken of alleen je kruin zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen   

• https://www.iculture.nl/uitleg/facetime/  
• www.applecoach.nl  

 
 

https://www.iculture.nl/uitleg/facetime/
http://www.applecoach.nl/
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2013/07/20015859/Facetime-Audio.png
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Deze factsheet is gemaakt door Hans Versteegh in opdracht van ’s Heeren Loo.  
 
Heb je opmerkingen of vragen over dit lesmateriaal? Mail dan naar info@digivaardigindezorg.nl.  
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