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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 4 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

De vierde lijst met digitale tips! De eerste drie gemist? Kijk op www.burostrakz.nl/blogs.  
Dank weer aan de mensen die input geleverd hebben voor deze uitgave.  
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.  
 
 
 

Office Lens 
Office Lens is een manier om notities en info vast te leggen van whiteboards, menu's, 
borden, handgeschreven memo’s of iets anders met veel tekst. Je maakt een foto/ 
scan in de app van de flipover en je kiest waar je de foto naar wilt uploaden. Het is 
ook heel handig om schetsen, tekeningen, vergelijkingen en zelfs afbeeldingen 
zonder tekst vast te leggen. Met Office Lens worden schaduwen en vreemde hoeken 
verwijderd, zodat afbeeldingen beter leesbaar zijn. Je kunt document- en whiteboard 
afbeeldingen uploaden naar Word, PowerPoint, OneNote, OneDrive. Je kunt ze ook 
als Pdf-bestand opslaan of via e-mail verzenden. En al die flipovers kunnen de 
prullenbak in! Dank @MarcelSteeman! 
 

In Outlook het onderwerp aanpassen 
Wist je dat je bij een ontvangen bericht het onderwerp kunt vervangen? Dat maakt 
het zoeken makkelijker, maar kan ook handig zijn als je met meer mensen in een 
mailbox werkt. Dan verander je het onderwerp in: VOOR SUZANNE bijvoorbeeld. Hoe 
doe je dat: open de mail waarvan je het onderwerp wilt vervangen. Bovenin de balk 
staan in het grijs de velden: Aan, CC, onderwerp, enz. Typ gewoon in het onderwerp 
en bewaar het daarna met bestand opslaan, CTRL + S (Save) of door op de knop met 
de diskette te drukken. Dank @DaanBrinkhuis,  
 
Sneller wisselen tussen cijfers en letters  
Als je getallen tikt op de iPhone, open je via de 123-toets linksonder het numerieke 
toetsenbord. Wil je daarna weer terug naar het qwerty-toetsenbord, dan moet je die 
toets weer opnieuw aanraken. Dat kan sneller! Om een cijfer te typen, raak de 123-
toets aan, blijf je je vinger op het toetsenbord houden en veeg je naar het cijfer dat je 
nodig hebt. Laat het scherm los om het cijfer te typen. Daarna verschijnt automatisch 
weer het gewone toetsenbord. 
Bron: iCreatiemagazine.nl  
 

 
Geluid van filmbestand als muziekbestand opslaan 
Wil je een filmpje omzetten naar MP3? Of een liedje van een film gebruiken? Gebruik 
dan https://www.apowersoft.nl/video-naar-mp3-converter. 
Let op, je mag niet alle liedjes rechtenvrij gebruiken! 
Zoek op Google naar: van MP4 naar MP3. Of gebruik bijvoorbeeld: https://online-
omzetten.nl/omvormer/mp4-naar-mp3/. 
 
 
 
 

http://www.burostrakz.nl/blogs
https://www.apowersoft.nl/video-naar-mp3-converter
https://online-omzetten.nl/omvormer/mp4-naar-mp3/
https://online-omzetten.nl/omvormer/mp4-naar-mp3/
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Rechtenvrije foto’s en filmpjes 
Er zijn allerlei sites waar je foto’s kunt vinden die je rechtenvrij kunt gebruiken.  
Dat betekent dat je ze voor niet-commerciële doeleinden in mag zetten. Gebruik ze 
dus niet als logo voor je nieuwe bedrijf of als voorkant van je boek. In een training of 
presentatie mag het zeker. Bronvermelding is netjes!  
Let op: van sommige onderwerpen zijn er weinig afbeeldingen. Iedereen vist dan in 
dezelfde vijver. Let op dat je geen cliché wordt door die afbeeldingen te gebruiken 
die iedereen gebruikt zoals die links van deze tekst .   
Voorbeelden van sites zijn: 
- Pixabay.com 
- Pexels.com 
- Freepiks.com (schrijf dit niet met een c, hele andere site) 
- Freeimages.com  
Zoek op rechtenvrije foto’s en niet op gratis foto’s. Dat is niet hetzelfde. Je kunt op 
veel sites ook video’s zoeken! 
Ik gebruik vaak afbeeldingen van kaartleverancier Boomerang op via WhatsApp of 
social media felicitaties te sturen. Ssstttt .  
 
Sneltoets met afkortingen  
In het menu ‘Algemeen>Toetsenborden>Tekstvervanging’ kun je op je iPhone 
afkortingen aanmaken voor woorden en zinnen die je vaak gebruikt. Typ je die 
afkorting vervolgens, dan wordt die automatisch uitgebreid. Maak bijvoorbeeld een 
sneltoets voor je complete naam, of voor je e-mailadres.  
Met Android kan het ook. Op een Samsung-telefoon, omdat dit de meest gebruikte 
Android-telefoons zijn, werkt het zo: 

 Open het instellingenmenu. 

 Druk op ‘Algemeen beheer’. 

 Druk op ‘Taal en invoer’. 

 Druk op ‘Virtueel toetsenbord’. 

 Druk op ‘Samsung-toetsenbord’. 

 Druk op ‘Voorspellende tekst’. 

 Druk op ‘Sneltoetsen tekst’ 

 Druk rechtsboven op ‘Voeg toe’. 

 Vul bij ‘Sneltoets’ de afkorting in die je wil gebruiken’. 

 Vul bij ‘Uitgebreide zin’ het woord of de zin in waarmee je de mist in gaat. 

 Druk op ‘Voeg toe’ en je bent klaar! 
Dank @RichardVallentgoed 
 

Test je internetsnelheid 
Test de internetsnelheid als je denkt dat het internetten te traag gaat. Het is fijn om 
te weten of je gevoel klopt, zeker als je het idee hebt dat je provider niet de beloofde 
snelheid biedt. Een van de bekendste onafhankelijke snelheidsmeters in Nederland is 
Speedtest.nl. Hier kunnen mensen gemakkelijk de download- en uploadsnelheid 
meten. Ze kunnen de metingen opslaan, om ze later met elkaar te vergelijken. Bij de 
site registreren is dan wel noodzakelijk. De site geeft ook een overzicht van alle 
providers en hun abonnementen, en laat zien welke providers het snelste internet 
bieden. 
Ga naar Speedtest.nl. 
Klik op Test starten. 
Het kan even duren voordat de snelheid gemeten is. Uiteindelijk staan de resultaten 
rechts in beeld. 
Bron: Seniorenweb  

http://www.speedtest.nl/
http://www.speedtest.nl/
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Even schudden en wegisweg 
Wil je dat wat je getypt hebt weer verwijderen? Schud met je iPhone of iPad om je 
tekst te herstellen. Denk je twee seconden later: die zin was bij nader inzien toch 
best briljant, schud dan nog een keer om de tekst weer terug te halen.  
Bron: iCreatiemagazine.nl  

 

Netflix offline bekijken 
Ik gebruikte het al een tijdje, maar kwam er achter dat ¾ van mijn volleybalteam niet 
wist dat het kon en hoe het moest… dus bij deze!  
Wat heb je nodig om series en films op Netflix te downloaden? 

 Een internetverbinding en 
 Een actief Netflix-account en 
 Een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9.0 of later of 
 Een telefoon of tablet met Android 4.4.2 of later of 
 Een Amazon Fire-tablet met Fire OS 4.0 of later of 
 Een tablet of computer met Windows 10 versie 1607 (Jubileumupdate) of 

later en 
 De nieuwste versie van de Netflix-app voor Apple iOS, Netflix-app voor 

Android, Amazon Fire of Netflix-app voor Windows 10 
 
Hoe werkt het? 
Open Netflix. Selecteer de titel die je wilt downloaden. 

Tik op de beschrijvingspagina op het downloadpictogram . 
Het pictogram wordt voor series naast elke beschikbare aflevering weergegeven. 
Zodra de titel is gedownload, kun je die openen via het gedeelte Mijn downloads (My 
Downloads) in de app. Zie je de downloadknop niet? Niet alle titels zijn beschikbaar 
zijn om te downloaden. Als je deze opties niet hebt op je apparaat, probeer je 
mogelijk te downloaden naar een apparaat dat niet geschikt is voor downloads.  

  Bron: Netflix 

 
  Vind een schone WC! 

Stel je eens voor dat je winkelt, fietst of met de auto rijdt in een vreemde omgeving 
en je moet plotseling naar het toilet. Waar kun je dan naar toe voor het 
dichtstbijzijnde en schone toilet?  
Met de HogeNood app vind je direct het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet met je 
smartphone. HogeNood laat je de route naar het toilet zien, geeft voorzieningen 
weer – denk aan een rolstoel toegankelijk toilet- en geeft reviews van voorgaande 
bezoekers. De HogeNood app is de betrouwbaarste toilet applicatie in Nederland. 
Met bijna 7.000 gecontroleerde locaties kun je volgens de makers volledig op de app 
vertrouwen. De app is meerdere malen in de prijzen gevallen in zowel binnen- als 
buitenland. Je toiletkeuze kun je bepalen aan de hand van voorgaande 
beoordelingen, afstand en faciliteiten. Er is zelfs bekend of er een prullenbak op het 
toilet is en of het toegankelijk is met een eurosleutel. Laat je na je toiletbezoek ook 
een beoordeling achter voor de volgende bezoeker?  HogeNood is gratis te 
downloaden voor iPhone en Android smartphones via de gebruikelijke app stores. 

 
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 

https://help.netflix.com/nl/node/54
https://help.netflix.com/nl/node/23090
https://help.netflix.com/nl/node/23090
https://help.netflix.com/nl/node/105149
https://help.netflix.com/nl/node/23931
mailto:suzanne@burostrakz.nl

