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Oh kan dat ook zo!?-3 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

Alweer de derde lijst met digitale tips! De eerste twee gemist? Kijk op www.burostrakz.nl/blogs.  
Dank aan de mensen die input geleverd hebben voor deze uitgave.  
Ik geloof in belangeloos kennis delen, zeker in tijden waarin we het allemaal druk hebben en er 
zoveel informatie is dat we niet altijd kunnen filteren. Daarom deze keer extra aandacht voor 
websites waarmee je zelf je kennis kunt verbeteren op het gebied van eHealth en technologie! 
Digitaal vaardiger word je niet vanzelf. We kunnen allemaal wel wat hulp gebruiken. En we kunnen 
allemaal efficiënter en leuker werken. Vandaar. De tips hieronder zijn random en voor de een meer 
bruikbaar dan voor de ander. Doe er je voordeel mee. Of niet.  
 

Bewegende beelden in je PowerPoint 

Ben je geen PowerPoint-profi maar wil je wel dat dat zo lijkt? Zoek dan op internet 

naar een gif bestand door op een woord te zoeken + de tekst ‘gif’. Sla de afbeelding 

op en voeg hem in in je PowerPointslide. Er zijn natuurlijk meer professionele 

manieren om bewegende beelden in een stilstaand beeld te voegen, maar die 

bewaar ik voor de volgende keer. Wat uitgebreide info nodig? Kijk op 

https://support.office.com/nl-nl/article/een-gif-animatie-toevoegen-aan-een-dia-

3a04f755-25a9-42c4-8cc1-1da4148aef01  

 

Opschonen van je tablet 

Wist je dat je je tablet ook op kan schonen om ruimte te maken? Kijk voor tips over 

cache, ongebruikte apps en achtergrondprocessen op:  

https://pctipvandedag.nl/tablet-opschonen/ en start de zomerschoonmaak! 

 
 
  Google Assistent en je privacy: dit zijn de dingen die je wil weten 

Heb je een Google Home of gebruik je Google Assistent op je telefoon? Word je 
paranoïde van de gedachten dat die assistent allemaal van je weet maar vind je hem 
wel handig? Lees dan hoe je jezelf en je gezin kunt beveiligen en toch de voordelen 
kunt benutten. https://www.smarthomemagazine.nl/2018/12/google-assistent-en-
je-privacy-dit-zijn-de-dingen-die-je-wil-weten/ (Thanks Else!) 
 
 
Woordenlijst in Word uitbreiden 
Ben je die rode golflijntjes onder correct gespelde woorden in Word zat? Voeg dan 
bestaande woorden die je vaker gebruikt toe aan de woordenlijst. Tijdens het typen 
van tekst voert Word direct spellingscontrole uit. Woorden die Word niet herkent, 
krijgen een rode golflijn onder zich. Soms gaat het om woorden die wel bestaan, 
maar niet in de woordenlijst van Word staan. Zoals pilot of ’s Heeren Loo (zucht). 
Voeg die woorden handmatig toe aan de woordenlijst. Ze worden dan voortaan wel 
herkend. En er komt dus geen rode lijn meer onder te staan. Voeg een woord zo toe 
aan de woordenlijst in Word: Klik met de rechtermuisknop op het woord dat je wilt 
toevoegen aan de woordenlijst. Klik op Toevoegen aan woordenlijst. Het woord staat 
nu in de woordenlijst en het rode golfje onder het woord verdwijnt. Dit is echt zo iets 
waar je even tijd voor moet maken om er later van te profiteren. Met dank aan 
Seniorweb (ook voor mensen onder de 50 )  
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Geen fouten meer met de d of de t! 
Hoewel een uitdaging op het gebied van digitale vaardigheden vaak gepaard gaat 
met laaggeletterdheid kunnen we allemaal onze taal wel wat opfrissen of 
bijspijkeren. Daar is nu een app voor! Schrijf je hij beantwoord of beantwoordt? En 
mijn oma is verhuist of verhuisd? Misschien wel het moeilijkste van de Nederlandse 
taal zijn die d’s en t’s. Daarom is er nu de handige d of t? app. Even kijken hoe het zit. 
En nooit meer een fout in je mail of brief! https://oefenen.nl/nieuwe-app  
 
 
 LMGTFY – de meest sarcastische manier om je collega’s te leren Googlen 
 Vorige keer deelde ik allemaal handige zoektips voor Google. Als reactie daarop kreeg 
ik deze heerlijke site waarmee je je collega kunt plagen. Soms zijn er van die 
momenten dat je je collega’s achter het behang wilt plakken. Snappen ze het nou 
echt niet of nemen ze je in de zeik? Je denkt: “Even Googlen is toch niet zo moeilijk?” 
Maar toch (b)lijkt de opgave keer op keer te lastig, aaargh. Voor iedereen die dit 
herkent, maar niet genoeg ballen heeft om te zeggen dat haar collega’s vervelend 
zijn, is dit een ietwat indirecte manier om dat toch duidelijk te maken… 
LMGTFY 
LMGFTY, oftewel ‘Let Me Google That For You’. Het gebruik en de resultaten: 

 je gaat naar lmgtfy.com 
 in de searchbalk tik je waar men naar zou moeten Googlen 
 kopieer de link en stuur die naar je collega toe 

Probeer het eens uit! Kantoorlol.  Met dank aan Techngirl en Tamara Streng.  

 
  Trefwoorden instellen voor luie mensen 

Je kunt de autocorrectie-functie van je iPhone of iPad beïnvloeden door trefwoorden 
in te voegen. Hiermee worden woorden die je verkeerd invult, gecorrigeerd op de 
manier die jij wilt. Tik je bijvoorbeeld dta in plaats van dat, dan kun je invoegen dat 
dit woord automatisch gecorrigeerd wordt. Ga naar Instellingen, kies Algemeen en 
selecteer Toetsenbord. Scroll naar beneden en tik op Nieuw trefwoord. Vul bij Zin de 
tekst in die je wilt. Geef vervolgens bij Trefwoord aan met welk woord je de tekst of 
opgegeven zin wilt verkrijgen. Het trefwoord mag geen spaties bevatten en als je 
klaar bent kies je Bewaar om de instellingen op te slaan.  

  Je kunt ook complete zinnen maken vanuit bijvoorbeeld dialect. 
Naast het maken van correcties in woorden, kun je ook complete zinnen gebruiken. 
De trein heeft vertraging kun je als trefwoord dthv wegzetten, waarna autocorrectie 
deze suggestie zal geven en zal aanpassen. Je kunt hierdoor snel en effectief korte 
berichten sturen, zonder veel te hoeven typen. 
 
Meerdere mensen tegelijk bellen zonder conference-call-systeem 
Ik heb wekenlang met 4 mensen vergaderd zonder ingewikkelde codes en wachtrijen. 
Je kunt iemand bellen, wachten totdat die opneemt en dan op het plusje drukken 
met de tekst ‘toevoegen’. Er wordt dan weer iemand gebeld. Als die opneemt klik je  
op toevoegen en je zit met z’n 3-en in gesprek. Je kunt in totaal tot 5 mensen 
toevoegen. Om een conferentiegesprek te kunnen voeren op je telefoon, moet je 
allereerst instellen dat je wisselgesprekken kan ontvangen. Dat kan je als volgt doen: 
Open de Instellingen van je iPhone/ Android telefoon. 
Ga naar 'Telefoon' en kies 'Wisselgesprek' 
Vervolgens kan je 'Wisselgesprek' activeren. Let op, je betaalt wel voor elk gesprek 
apart! Gratis bellen in je abonnement? Dan kun je los! 
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Handige websites overzichten eHealth 
Wil je alles weten over eHealth? Bekijk dan deze sites. Plan een momentje in je agenda met de linken 
erbij en wordt een specialist.  Dank aan iedereen die zijn of haar favoriete website met me deelde.  
Ik heb de sites die echt overzichtspagina’s bieden met artikelen, leermiddelen of rapporten gekozen 
voor dit rijtje. Specifieke productsites staan er dus niet bij.  
 
www.zorgvoorbeter.nl 
 

www.digitalhealthcenter.nl 
 

www.hulpmiddelenwijzer.nl 
 

www.zorgvannu.nl  
 

www.dichterbij.nl/e-health 

 

https://www.beteroud.nl/  
 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/technologie-en-apps  
 

https://www.vilans.nl/producten/inspiratiebox-technologie-voor-zorg-en-ondersteuning-in-de-wijk 
 

www.veiliginternetten.nl  
 

www.digivaardigindezorg.nl 
 

www.icthealth.nl   
 

www.nictiz.nl  
 

www.digitalezorggids.nl  
 

www.skipr.nl  
 

https://www.ggdappstore.nl    
 

https://modernedementiezorg.nl/hulpmiddelen.php  
 

http://www.dejeugdprofessional.info/  
 

https://www.zorginnovatie.nl/  
 

www.thuisleefgids.nl  
 

https://www.smarthealth.nl/  

 
 
Heb jij ook handige digitale tips?  
Deel ze via Twitter en tag me @suusnijmegen.  
Of mail ze naar suzanne@burostrakz.nl en misschien zitten ze in de volgende ‘Oh kan dat ook zo’.  
 
Suzanne Verheijden, Buro StrakZ 
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