
Een camera repareren die niet werkt in Microsoft Teams 
Heb je cameraproblemen met Microsoft Teams? In deze handleiding leert u verschillende 
manieren om dit probleem op te lossen. 
 

 

Als de camera in Windows 10 niet werkt met Microsoft Teams, heb je veel manieren om het probleem 
op te lossen. Hoewel dit een van de beste platforms is om via video te communiceren, samen te werken 
en bestanden te delen met andere mensen, is het niet perfect. En soms moet u mogelijk problemen 
oplossen die de ervaring negatief kunnen beïnvloeden. 

Als Microsoft Teams de camera niet kan detecteren, of als de webcam niet verschijnt voor de add-ons 
van de apps, waardoor het onmogelijk is om deel te nemen aan een videoconferentie, biedt Windows 10 
vele manieren om dit probleem met ingebouwde of USB-camera's op te lossen en op te lossen . 

In deze Windows 10-handleiding zullen we u door verschillende sets instructies leiden om 
cameraproblemen met Microsoft Teams op te lossen en op te lossen. 

• Hoe de Teams-camera te repareren door instellingen te configureren; 
• Hoe de Teams-camera te repareren door extra apparaten uit te schakelen; 
• Hoe de Teams-camera te repareren door privacy-instellingen in te schakelen; 
• Hoe de Teams-camera te repareren door apps toegang te geven tot media; 
• Hoe de Teams-camera te repareren door de app bij te werken; 
• Hoe de Teams-camera te repareren door de app opnieuw te installeren; 
• Hoe de Teams-camera te repareren door het stuurprogramma bij te werken; 
• Hoe de Teams-camera te repareren met behulp van een webbrowser. 

 



Hoe de Teams-camera te repareren door instellingen te configureren 
Microsoft Teams kan de camera herkennen zonder extra stappen. Als u echter geen videoconferentie 
kunt starten, ondervindt u mogelijk problemen met de instellingen van de camera. Gebruik deze stappen 
om de camera-instellingen op Microsoft Teams te configureren: 

1. Open Microsoft Teams; 
2. Klik op de knop voor het hoofdmenu (met drie stippen) in de rechterbovenhoek; 
3. Selecteer de optie Instellingen; 

 

 
4. Klik op Apparaten; 
5. Gebruik onder het gedeelte 'Camera' het vervolgkeuzemenu en selecteer de juiste camera. 

 

6. Bevestig met het voorbeeld om te controleren of de camera werkt. 
7. Nadat u de stappen hebt voltooid, voert u een testoproep uit of belt u iemand om te bepalen of 

de camera werkt. 
 

  



Hoe de Teams-camera te repareren door extra apparaten uit te schakelen 
Als Microsoft Teams de camera niet kan detecteren, kan het probleem worden opgelost door de camera 
los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. U wilt ook alle andere apps sluiten met behulp van de 
randapparatuur (zoals Zoom of Skype) en de computer opnieuw opstarten. Als u nog steeds problemen 
ondervindt, volgt u deze meer geavanceerde stappen voor probleemoplossing. 

Op een computer met meerdere camera's kun je de USB-camera loskoppelen om te controleren of de 
app werkt met de ingebouwde camera. Als het werkt, is het misschien de snellere oplossing om de 
ingebouwde hardware te gebruiken om het platform te blijven gebruiken. 

Als u een USB-camera moet gebruiken, kunt u de ingebouwde camera uitschakelen in Apparaatbeheer. 
Houd er echter rekening mee dat hoewel het randapparaat is uitgeschakeld, u het niet met andere apps 
kunt gebruiken. 

Gebruik deze stappen om de ingebouwde webcam op Windows 10 uit te schakelen: 

1. Begin openen; 
2. Zoek naar Apparaatbeheer en klik op het bovenste resultaat om de app te openen; 
3. Vouw de vertakking Beeldapparaten, Camera's of Geluids-, video- en gamecontrollers uit; 
4. Klik met de rechtermuisknop op de camera en selecteer de optie Apparaat uitschakelen. 

 

 
Nadat je de stappen hebt voltooid, open je de Teams-app om te bevestigen dat je door kunt gaan met 
videogesprekken. 

U kunt de hardware altijd weer inschakelen met dezelfde instructies, maar zorg ervoor dat u bij stap 4 de 
optie Apparaat inschakelen selecteert. 

Als dit een hardwareprobleem is en je een vervanging nodig hebt, raden we de Logitech BRIO-webcam 
aan omdat deze geschikt is voor 4K-video en wordt geleverd met Windows Hello-ondersteuning. 

  



Hoe de Teams-camera te repareren door privacy-instellingen in te schakelen 
Als de app geen toegang heeft tot de camera, heb je een probleem met de beveiligingsinstellingen op 
Windows 10. 

Cameratoegang toestaan 
Gebruik deze stappen om Microsoft Teams toegang tot de camera te geven: 

1. Open instellingen; 
2. Klik op Privacy; 
3. Klik op Camera; 
4. Klik in het gedeelte 'Toegang tot de camera op dit apparaat toestaan' op de knop Wijzigen; 
5. Schakel de cameratoegang in voor dit apparaat-tuimelschakelaar; 
6. Schakel de tuimelschakelaar Apps toegang toe tot uw camera in; 

 
7. Schakel de optie Desktop-apps toegang geven tot de camera-tuimelschakelaar onder aan de 

pagina in. 

 

Nadat u de stappen hebt voltooid, zou de camera nu moeten werken met de Teams-app. 

  



Microfoontoegang toestaan 
Als je een camera hebt met ingebouwde microfoon, moet je mogelijk ook de instellingen configureren 
om Teams toegang te geven. 

Gebruik deze stappen om Microsoft Teams toegang te geven tot de microfoon in Windows: 

1. Open instellingen; 
2. Klik op Privacy; 
3. Klik op Microfoon; 
4. Klik in het gedeelte 'Toegang tot de microfoon op dit apparaat toestaan' op de knop Wijzigen; 
5. Schakel de microfoontoegang voor dit apparaat-tuimelschakelaar in; 
6. Schakel de tuimelschakelaar voor Apps toegang tot uw microfoongedeelte in; 
7. Schakel de optie Desktop-apps toegang geven tot de microfoon-tuimelschakelaar onder aan de 

pagina in. 

 
Nadat u de stappen hebt voltooid, zou de app nu toegang moeten hebben tot de microfoon en webcam 
die op het apparaat zijn aangesloten. 

  



Antivirus toegang configureren 
Als u een antivirusprogramma van derden of een andere beveiligingstoepassing hebt, kunnen deze ook 
voorkomen dat de Microsoft Teams-app toegang krijgt tot de camera. 

Als u bijvoorbeeld Kaspersky gebruikt, moet u mogelijk deze stappen volgen om het cameraprobleem op 
te lossen: 

1. Kaspersky openen; 
2. Klik op Privacybescherming; 

 
3. Schakel de tuimelschakelaar voor webcambeveiliging uit. 

 
Nadat je de stappen hebt voltooid, zou je nu in staat moeten zijn om videogesprekken te voeren. 
 
Als je een andere beveiligingstoepassing hebt, kijk dan op de ondersteuningswebsite van je 
softwareleverancier voor specifieke details om toegang tot de camera toe te staan. 



Hoe de Teams-camera te repareren door apps toegang te geven tot media 
Als het probleem een add-on is die geen toegang heeft tot de camera, ligt het probleem mogelijk in de 
Microsoft Teams-machtigingen. 
 
Gebruik deze stappen om Teams-add-ons toegang te geven tot de camera: 
 

1. Open Microsoft Teams; 
2. Klik op de knop voor het hoofdmenu (met drie stippen) in de rechterbovenhoek; 
3. Klik op de optie Instellingen; 

 
4. Klik op App-machtigingen; 
5. Zet de tuimelschakelaar Media (camera, microfoon, luidsprekers) aan. 

Nadat u de stappen hebt voltooid, krijgt de Microsoft Teams-add-on toegang tot de webcam. 
 
  



Hoe de Teams-camera te repareren door de app bij te werken 
Microsoft Teams downloadt en installeert updates automatisch, maar soms moet u de app mogelijk 
handmatig bijwerken om een bug op te lossen waardoor de app de camera niet kan gebruiken. 
 
Gebruik deze stappen om Microsoft Teams bij te werken: 
 

1. Open Microsoft Teams; 
2. Klik op de knop voor het hoofdmenu (met drie stippen) in de rechterbovenhoek; 
3. Klik op de optie Controleren op updates; 

 
Opmerking: Als er een update beschikbaar is, zal de app deze automatisch downloaden en installeren. 
 

4. Sluit de Teams-app; 
5. Start de Teams-app opnieuw. 

 
Nadat u de stappen hebt voltooid, bevestigt u dat de webcam werkt op de pagina 'Apparaten' vanuit de 
Teams-instellingen. U kunt ook op de knop Een testoproep maken klikken om te controleren of alles 
correct werkt. 
 
  



Hoe de Teams-camera te repareren door de app opnieuw te installeren 
U kunt ook veelvoorkomende problemen, waaronder problemen met de camera, oplossen door de 
Microsoft Teams-app opnieuw te installeren. 
 
Teams verwijderen 
Gebruik deze stappen om Teams op Windows 10 te verwijderen: 
 

1. Open instellingen; 
2. Klik op Applicaties; 
3. Klik op Apps & functies; 
4. Selecteer de Microsoft Teams-app; 
5. Klik op de knop Verwijderen; 
6. Klik nogmaals op de knop Verwijderen. 

 
Nadat je de stappen hebt voltooid, kun je de Teams-app opnieuw downloaden en installeren. 
 
Teams installeren 
Gebruik deze stappen om de Microsoft Teams-app op Windows 10 te installeren: 
 

1. Open Microsoft Teams; 
2. Klik op de knop Downloaden in het midden van de pagina; 
3. Dubbelklik op het bestand om het installatieprogramma te starten. 

Nadat u de stappen hebt voltooid, zou de app de camera nu moeten kunnen detecteren.  



Hoe de Teams-camera te repareren door het stuurprogramma bij te werken 
Als de camera nog steeds niet werkt met de app, kan dit een probleem zijn met het stuurprogramma. In 
dit geval kan het bijwerken, opnieuw installeren of terugdraaien van het stuurprogramma het probleem 
helpen oplossen. 
 
Camerastuurprogramma bijwerken 
Gebruik deze stappen om het camerastuurprogramma op Windows 10 bij te werken: 
 

1. Open instellingen; 
2. Klik op Update & Beveiliging; 
3. Klik op Windows Update; 
4. Klik op de optie Optionele updates bekijken; 

 
5. Controleer in het gedeelte 'Driver-updates' de driver-update; 

Opmerking:  Als er niets op de pagina verschijnt, heeft Windows Update geen update voor de hardware. 
    

6. Klik op de knop Downloaden en installeren. 
 
Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de driverupdate automatisch gedownload en geïnstalleerd en 
zou de camera opnieuw moeten gaan werken met Microsoft Teams. 
 
Als er geen nieuwere hardware-update is, kijk dan op de ondersteuningswebsite van de fabrikant om de 
meest up-to-date versie te downloaden met behulp van hun instructies. 



Camerastuurprogramma opnieuw installeren 
Als de webcam een driver- of configuratieprobleem heeft, kan het opnieuw installeren via 
Apparaatbeheer het probleem oplossen. 
 
Gebruik deze stappen om het camerastuurprogramma te verwijderen en opnieuw te installeren: 
 

1. Begin openen; 
2. Zoek naar Apparaatbeheer en klik op het bovenste resultaat om de app te openen; 
3. Vouw de vertakking Beeldapparaten, Camera's of Geluids-, video- en gamecontrollers uit; 
4. Klik met de rechtermuisknop op de webcam en selecteer de optie Stuurprogramma verwijderen; 

 
5. Klik op de knop Verwijderen; 

Tip: vink de optie De driversoftware voor dit apparaat verwijderen aan om het systeem te 
dwingen het stuurprogramma opnieuw te downloaden via Windows Update (indien van 
toepassing). Later kan Windows Update het apparaat stuurprogramma echter niet downloaden. 
U moet de controllers downloaden van de ondersteuningswebsite van de fabrikant. 

6. Klik op Acties; 
7. Klik op de optie Scannen op hardware wijzigingen. 

 
Nadat u de stappen hebt voltooid, zou Microsoft Teams de camera nu automatisch moeten detecteren.  



Camerastuurprogramma downgraden 
Als de camera werkte voordat een update werd geïnstalleerd, kan het probleem met Microsoft Teams 
worden opgelost door terug te gaan naar de vorige versie. 
 
Gebruik deze stappen om de vorige versie van het camerastuurprogramma op Windows 10 te 
installeren: 
 

1. Begin openen; 
2. Zoek naar Apparaatbeheer en klik op het bovenste resultaat om de app te openen; 
3. Vouw de vertakking Beeldapparaten, Camera's of Geluids-, video- en gamecontrollers uit; 
4. Klik met de rechtermuisknop op de camera en selecteer de optie Eigenschappen; 

 
5. Klik op het tabblad Stuurprogramma; 
6. Klik op de knop Stuurprogramma terugdraaien. 



Tip: als de optie grijs wordt weergegeven, is de vorige versie van het stuurprogramma niet beschikbaar. 
7. Selecteer een reden voor het terugdraaien; 
8. Klik op de knop Ja; 
9. Klik nogmaals op de knop Ja; 
10. Start je computer opnieuw op. 

 
Nadat u de stappen hebt voltooid, moeten de apps de webcam detecteren met behulp van de oudere 
versie van het stuurprogramma, zodat u kunt blijven deelnemen aan videogesprekken. 
 
  



Hoe de Teams-camera te repareren met behulp van een webbrowser 
Mocht niets het probleem lijken op te lossen en je moet direct een meeting bijwonen, dan kun je de 
webversie van Microsoft Teams gebruiken. 
 
Gebruik deze stappen om online deel te nemen aan een Teams-vergadering: 
 

1. Open Microsoft Teams op internet; 
2. Meld u aan met uw inloggegevens; 
3. Klik op de optie Gebruik in plaats daarvan de web-app; 

 
4. Selecteer de organisatie (indien van toepassing); 
5. Klik op de knop Doorgaan; 

 
6. Klik op Chat of Teams; 
7. Selecteer de contactpersoon in het rechterdeelvenster; 
8. Klik op de knop Videogesprek in de rechterbovenhoek. 

 
  



 
9. Klik op de knop Toestaan in de melding om de browser toegang te geven tot de camera. 

 
 
Nadat u de stappen hebt voltooid, zou u de camera en microfoon in de webversie van Teams moeten 
kunnen gebruiken. 
  



Browsermachtigingen configureren 
Met de webversie van Teams kun je snel weer videogesprekken voeren, maar het gebruik van deze optie 
kan ook problemen veroorzaken als je de camera- en microfooninstellingen in de browser niet correct 
configureert. 
 
Als u een Microsoft Edge-gebruiker bent, volgt u deze stappen: 
 

1. Open Microsoft Edge; 
2. Klik op het menu Instellingen en meer (drie stippen); 
3. Klik op de optie Instellingen; 
4. Klik op Cookies en sitetoestemmingen; 
5. Klik op de optie Alle sites; 

 
6. Klik op de optie microsoft.com (voor Teams); 

 
Opmerking: als de Microsoft Teams-optie ontbreekt, zou u de webversie van Teams zonder problemen 
moeten kunnen gebruiken. 



7. Gebruik de "Camera"-instellingen en selecteer de optie Toestaan; 

 
8. Gebruik de instellingen voor "Microfoon" en selecteer de optie Toestaan. 

 
Als u Google Chrome gebruikt, zijn de camera-instellingen beschikbaar via Instellingen > Privacy en 
beveiliging > Site-instellingen. Of als u Mozilla Firefox gebruikt, zijn de instellingen beschikbaar via Opties 
> Privacy en beveiliging > Machtigingen. 
 
Als het probleem met de camera aanhoudt, kan dit een hardwareprobleem zijn. 
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