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Leuke, informatieve en onafhankelijke video’s voor diereigenaren 
 
Deel informatie met uw (potentiële) klanten. De video’s verwijzen naar u, de 
dierenarts. Tevens zijn ondertitelde video’s beschikbaar voor in de wachtkamer.  
 
Video’s kosteloos plaatsen op uw eigen website in 3 stappen: 
 
Alle onafhankelijke 100 Seconden Dierenarts video’s treft u op: 

100 sec D: paard: http://www.100seconden.nl/100sec/thema/dierenarts-paarden/ 

100 sec D kat: http://www.100seconden.nl/100sec/thema/dierenarts-katten/ 

100 sec D hond: http://www.100seconden.nl/100sec/thema/dierenarts-honden/ 

100 sec D rund: http://100seconden.nl/100sec/thema/dierenarts-runderen/ 

100 sec D varken: http://100seconden.nl/100sec/thema/dierenarts-varkens/ 

 
Momenteel zijn er 66 informatieve video’s beschikbaar.  
 
1. U start de video die u wilt plaatsen. Vervolgens klikt u op het icoontje met de 3 

balletjes in de navigatiebalk van 
de video. De navigatiebalk 
verschijnt zodra u met de muis 
over het videoscherm gaat. (zie 
plaatje) 

 
 
 
 
 
2. Nu bevindt u zich in de pagina 

waar u de video kunt delen via 
uw website of via social media. U 
kunt een link naar de video 
plaatsen op uw website middels de 
link die u kunt kopiëren bij Nr 1 
(zie plaatje) 
 
Indien u de video fysiek wilt 
plaatsen op uw website, dan 
drukt u op Copy Embedcode (Nr2).  
 
De embedcode staat gekopieerd in 
uw geheugen. U kunt de code nu 
plakken op de door u gewenste 
plek. 
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3. U kunt nu de code kopiëren (plakken of Ctr V) in uw HTML pagina van uw website. 
 
Voorbeeld embedcode: 
<embed type="application/x-shockwave-flash" 
src="http://static.quadiatv.com/player/2011097-100SecondenDokter/player.swf" 
style="" id="QuadiaPlayer" name="QuadiaPlayer" quality="high" 
allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="media_id=105214" 
height="288" width="512" /> 
 
Zorg ervoor dat het formaat van de video - height="288" width="512" – in de 
juiste verhouding op uw website komt te staan. Indien u de video wilt verkleinen 
of vergroten dient u de verhouding gelijk te houden (verhouding is 16 staat tot 9). 
 
De video komt dan netjes op uw website te staan. U krijgt de video en de 
videostreaming gratis aangeboden door Quadia Web TV.  

 
Voorbeeld video embedden in uw website:  
 

 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen. Brigitte Janssen 
(email: brigitte.janssen@quadia.com ) 
 

Quadia verzorgt online nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen op 
VETtalks.nl 


