
Hoe storingsvrij Zoomen?

Bijeenkomsten en vergaderingen met Zoom worden wel eens ontsierd door wat storing in 
geluid en/of beeld. Dat is niet alleen hinderlijk voor je zelf, maar ook voor de anderen die 
aan de bijeenkomst deelnemen. Daarom bij deze een paar korte tips om storing zoveel 
mogelijk te vermijden.

1. Verreweg de beste verbinding komt altijd tot stand als mensen gebruik maken van 
een computer of laptop die met een vaste kabel is verbonden aan de router. Als het 
even kan, raden we dus iedereen aan om dat te doen. Daar hoort eigenlijk ook bij dat je 
gebruik maakt van de ingebouwde microfoon/camera/box dan wel een losse webcam (de 
echt goedkopen zijn nog altijd uitverkocht, maar je kunt ze nu wel bestellen voor 40 a 50 
euro en binnen een week in huis). 

2. Een verbinding via de Wifi in je eigen huis en het gebruik van i-Phones en tablets 
werkt allemaal wel, maar is meer storingsgevoelig en dus niet altijd optimaal. Liever niet 
dus, maar als het echt niet anders is op te lossen, is het in ieder geval van belang om zo 
dicht mogelijk bij je router in de buurt te gaan zitten. Als het Wifi signaal naast je voordeur 
zit en jij twee verdiepingen hoger op zolder zit te zoomen, is de kans op storingen groter.

3. Wanneer je met twee apparaten tegelijk gebruik maakt van je internetaansluiting en het
andere apparaat belast de dataverbinding ook zwaar, dan gaat dat ook ten koste van de 
kwaliteit van de zoom verbinding.

4. Zet niet noodzakelijke applicaties op je PC uit zodat je zoveel mogelijk van de 
resources van het apparaat voor ZOOM gebruikt (geldt vooral voor oudere apparaten).

5. Een deel van de storingen kan ook het gevolg zijn van het enorme gebruik van Internet 
in deze tijd van massaal thuiswerk en daarna films en series streamen. Als het 
enigzins mogelijk is, verdient het daarom de voorkeur om bijeenkomsten te organiseren op
tijden waarin het Internetgebruik minder massaal is, ruwweg tussen 9.00 en 15.00. 


