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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 8, (dec 2019) 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

De achtste voorraad met digitale tips! De eerste zeven gemist? Kijk op www.burostrakz.nl/blogs.  
Dank weer aan de mensen die input geleverd hebben voor deze uitgave. We denken vaak al best wel 
digitaal vaardig te zijn en toch zijn er altijd weer tips waarvan je denkt: “Oh, kan dat ook zo!?”.  
Ik deel daarom regelmatig wat digitale tips die het leven makkelijker en leuker maken! Werk en 
privé! Ze zijn random en voor de een meer bruikbaar dan voor de ander. Daag jezelf eens uit en 
probeer tenminste 3 nieuwe dingen uit! Alleen, of met je team. #levenlangleren.  
 
 

LouLou, de datumprikker voor WhatsApp  
Je herkent het vast wel: je stelt via WhatsApp een vraag in een groepschat en de 
antwoorden stromen binnen waardoor je het overzicht verliest. De gratis app LouLou 
biedt hier uitkomst. Via de app LouLou kun je een vraag of datumprikker aanmaken 
met daarbij een aantal antwoordmogelijkheden. Handig om bijvoorbeeld een datum 
te prikken voor een etentje of een cadeau te selecteren voor een verjaardag. Om een 
afspraak aan te maken, moet je eerst de gratis app downloaden in de Play Store. Als 
je alleen een vraag via LouLou wilt beantwoorden, hoeft de app niet op de telefoon 
te staan. Ik heb het laatst gedaan met mijn volleybalteam en werd er erg blij van! 
Lees de zeer uitgebreide uitleg voor het aanmaken van een Loulou, het 
beantwoorden van een Loulou en het prikken van een datum op: 
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-loulou-datumprikker-voor-whatsapp-android  
  
Spatie verplaatsen via spatietoets 
Ik kan bloedchagrijnig worden als ik al drie keer heb geprobeerd om de spatie op mijn 
telefoon tussen twee letters te zetten om een correctie te doen. Hij blijft dan het 
hele woord selecteren en dan moet ik net iets te veel geduld acteren naar mijn 
smaak. En toen was daar de tip via Twitter!  
In het QuickType-toetsenbord op de iPhone en iPad zit een handig trucje verstopt. 
Met een simpele handeling kun je het klassieke toetsenbord veranderen in een 
trackpad, waarmee je bijvoorbeeld tekst kun selecteren of de cursor bewegen. Deze 
tip legt uit hoe het werkt. Haal het toetsenbord tevoorschijn. 
Hou je vinger ingedrukt op de spatiebalk. De letters verdwijnen nu van het 
toetsenbord om aan te geven dat de trackpadmodus geactiveerd is. Veeg met je 
vinger overal op het scherm om de cursor extra nauwkeurig te verplaatsen. Het 
werkt! Dus eerst even de spatiebalk indrukken en dan naar boven bewegen.  
Dank @Marije Blok! Kijk ook op de bronsite: 
https://www.iculture.nl/tips/toetsenbord-trackpad-iphone-ipad/  
 
Ski tracks 
De wintersportvakanties komen er aan! Ik ben dol op skiën. Ik houd me zelf nooit 
bezig met waar ik ben, waar ik heen ga en hoeveel ik afgelegd heb. Ik volg gewoon 
iemand die dat weet. Maar je hebt mensen die na afloop lekker op willen scheppen 
over het aantal afgelegde kilometers. Of willen zien waar ze wel en niet geweest zijn. 
Met app ‘Skitracks’ houd je bij welke pistes je hebt geskied of hebt gesnowboard, hoe 
hard je hebt gereden en op welke hoogtes. Aan het eind van de dag heb je een 
overzicht van waar je bent geweest, zodat je in de grotere skigebieden makkelijk kunt 
zien welke pistes je nog niet hebt gehad. Handig!  
Bron: www.isereenappvoor.nl 
 

http://www.burostrakz.nl/blogs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triple.it.loulou
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-loulou-datumprikker-voor-whatsapp-android
https://www.iculture.nl/uitleg/quicktype-toetsenbord/
https://www.iculture.nl/iphone/
https://www.iculture.nl/tips/toetsenbord-trackpad-iphone-ipad/
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WhatsAppgroepgesprek vooraf weigeren 
Ik hoor steeds meer mensen klagen over het feit dat je steeds vaker ongevraagd in 
een WhatsAppgroep geplaatst wordt. De ergste zijn die over verjaardagen en 
verjaardagscadeaus. Hoe weiger je ze vooraf? Er is een nieuwe instelling, woehoe.  
Om die aan te zetten ga je naar het Instellingen-scherm in de app. Vervolgens ga je 
naar de privacy-instellingen. Onder 'Groepen' kun je dan kiezen wie jou kan 
toevoegen aan groepsgesprekken. 
Je kunt dan kiezen uit drie mogelijkheden: iedereen mag je toevoegen aan groepen 
of alleen contacten die in je adresboek staan. Daarnaast kun je ervoor kiezen om 
bepaalde personen uit je adresboek op voorhand op een weigerlijst te zetten. 
Als je voor die laatste optie kiest, kunnen die personen je alleen een uitnodiging 
sturen via een apart bericht. Je hebt daarna drie dagen de tijd om die te accepteren. 
Doe je dat niet, dan wordt je niet toegevoegd aan het groepsgesprek.  
Je kunt er trouwens niet voor kiezen om op voorhand álle groepsapps te weigeren. 
Bron: https://www.rtlz.nl/tech/artikel/4911526/whatsapp-groepsgesprek-weigeren-
chat-privacy  
 
Verificatie met vingerafdruk voor Whatsapp  
Cristel Nas mailde me: ”Ik heb een tip waarvan ik denk dat hij voor medewerkers in 
de zorg van waarde is. De verificatie met vingerafdruk voor Whatsapp. Deze was al 
beschikbaar voor IPhone, nu ook (eindelijk) voor Android. Via instellingen naar 
account, privacy ga je naar de onderste optie in dit menu. Deze optie staat standaard 
uitgeschakeld. 
Schakel in en houd daarna je vinger of duim op de fysieke scanner van je telefoon, 
zoals je vermoedelijk ook je toestel normaliter ontgrendeld. Op zich ben je nu klaar, 
maar er komen ook wat opties bij. Zo is in te stellen hoe vaak je wil dat om een 
vingerafdruk wordt gevraagd. Om de minuut, om het half uur of zelfs iedere keer dat 
WhatsApp opent. Zet je daarnaast het schuifje uit achter Inhoud tonen in meldingen, 
dan worden notificaties op het homescherm geanonimiseerd.” 
Thanks! Meer info op:  
https://www.computeridee.nl/workshop/whatsapp-te-beveiligen-met-vingerafdruk/  

  
 
  Weerwolfapp  

Leuk voor de kerstvakantie. Wie gebruikt er nog ouderwetse spelkaartjes als je 
Weerwolven overal kunt spelen met je telefoon? Getest met mijn volleybalteam en 
coaches en dikke lol gehad! Stel simpelweg in met hoeveel spelers je bent, welke 
rollen je wilt hebben, bijvoorbeeld hoeveel weerwolven, en je bent klaar om te 
spelen. Aan de hand van je mobiel of tablet worden alle stappen verteld. Er zijn meer 
dan 30 rollen beschikbaar in de app zoals Meer dan 30 rollen beschikbaar! 
Weerwolf, Burger, Ziener, Dokter, Jager, Heks, Priester, Cupido, Dronkenlap, 
Bodyguard, Aura ziener enz. Ik realiseer me dat deze opsomming heel raar klinkt als 
je het spel nooit gespeeld hebt. Daag jezelf uit en probeer het!  
 
Shazam  
Je kent hem vast al, maar voor de zekerheid…..Je zit in de auto en hoort een liedje. 
Dan pijnig je je hersenen. Wie zingt dit ook al weer? Download de app Shazam en 
herken binnen een paar seconden elk liedje. Open de app, druk op de knop en 
Shazam vertelt je welke muziek om je heen wordt afgespeeld. Ook handig tijdens de 
pubquiz. Eventuele diskwalificatie van toernooien zijn niet mijn verantwoordelijkheid 
natuurlijk. Met dank aan @Marije Blok die lekker met tips strooide in ‘Oh kan dat ook 
zo!?’ Nummer 8.  

https://www.rtlz.nl/tech/artikel/4911526/whatsapp-groepsgesprek-weigeren-chat-privacy
https://www.rtlz.nl/tech/artikel/4911526/whatsapp-groepsgesprek-weigeren-chat-privacy
https://www.computeridee.nl/workshop/whatsapp-te-beveiligen-met-vingerafdruk/
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Beschermen Gmail en Google Drive en foto’s als je er niet meer bent 
Niet om te doemdenken zo vlak voor kerst. Maar denk je wel eens na over je 
accounts als het moment komt dat jij er niet meer bent?  
“Het is niet moeilijk om in je Google-account te organiseren wat er gebeurt met je 
accounts en data wanneer je komt te overlijden.  
Laatst zette The Next Web een gedetailleerde beschrijving online van hoe dit proces 
in zijn werk gaat. Wat me er aan herinnerde om zelf ook even actie te ondernemen. 
Het werkt als volgt: 
Eerst log je in op je Google-account. Als je Chrome gebruikt dan ben je waarschijnlijk 
sowieso al ingelogd. Ga vervolgens naar de Google Account-pagina, waar je kunt 
komen door op je gezicht in de rechterbovenhoek van je scherm te klikken. Ga 
vervolgens naar ”Inactive Account Manager. In dat menu kun je de juiste instellingen 
kiezen voor wat er met je account moet gebeuren als je er zelf niet meer bent. 
Google stuurt notificaties om te checken of je er écht niet meer bent  
Google geeft je een aantal opties voor wat er met je Gmail, Drive en andere Google-
accounts kan gebeuren. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen dat je account zichzelf 
ongedaan maakt als je het een periode niet gebruikt. Dit kan met een minimum van 
drie maanden, maar loopt op tot 18 maanden. Voordat het account zichzelf 
verwijdert stuurt Google je een SMS. In het geval je toch niet bent overleden. 
Daarnaast kun je mensen toevoegen die deze notificatie ook ontvangen.  
Het is natuurlijk niet leuk te denken aan de tijd dat je er niet meer bent. Maar 
misschien is het toch geruststellend om te weten dat er niks geks gebeurt met je 
Gmail, Drive en andere data wanneer je er niet meer bent.”  
Bedankt voor de tip @Else. Bron: www.want.nl  

 
 
Prikkelarm scherm voor ouderen of mensen met een beperking 
Linda Vergouwen (Mediacoach) mailde me met een tip: “vandaag aan de slag gegaan 
voor een cliënt om te leren hoe ze kan bellen met een smartphone. Scherm zo 
ingericht dat ze met slechts een druk gelijk kan bellen. Ik vond het een hele helpende 
functie om contactpersonen op je startscherm te hebben. Rustige achtergrond, foto 
in beeld, tekst groter maken. De manier om dit te realiseren:  

• Druk op een lege plaats op je scherm 

• Open widgets 

• Zoek naar contactpersonen 

• Je krijgt drie keuzes 

• Selecteer de koppeling voor bellen 

• Hoppa je contactpersoon staat op je scherm en met 1 tik belt hij direct” 
Thanks @Linda!  

 
 
  Kerstkado? Nooit meer je sleutels kwijt dankzij de Tile 

Ben je geregeld alles kwijt? Zoals je portemonnee of je sleutels? Dan wil je een Tile 
(lees hier de review) hebben. Deze sleutelhanger hang je aan je sleutels en als je 
jouw sleutels kwijt bent ga je naar de app en zorgt de app ervoor dat je een seintje 
van je sleutels krijgt. Ideaal! Maar het werkt ook andersom. Ben je dus je telefoon 
kwijt? Dat tik je op de Tile en dan gaat je telefoon af. Kortom je bent vanaf nu nooit 
meer je sleutels en nooit meer je telefoon kwijt! Vanaf € 34,95.  
@Bron: www.girlinatechworld.nl 

  
 

https://thenextweb.com/basics/2019/10/20/rip-how-to-stop-google-from-stealing-all-your-data-after-you-die/
https://www.want.nl/gratis-meer-opslagruimte-in-google-drive-gmail-en-photos/
http://www.want.nl/
http://girlinatechworld.nl/nooit-meer-sleutels-kwijt-dankzij-tile/
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  Reanimatie app 
De Reanimatie app geeft je overal waar je bent informatie over een hartaanval en 
wat je moet doen. Daarnaast kun je via de app direct 112 bellen, wat prettig kan 
zijn in geval van nood en paniek. De app geeft met duidelijke animaties en een 
begeleidende voice-over aan wat je precies moet doen mocht er een noodgeval bij 
jou in de buurt zijn. Een extreem handige app om op je telefoon te hebben. Verder 
kun je in de app je kennis van reanimatie trainen, een quiz spelen en 
burgerhulpverlener worden. Beschikbaar voor: iOS & Android. 
Doordat je bij de animaties een voice-over hebt (zelfs als je geluid uit staat) kun jij je 
volledig focussen op het slachtoffer. Je hoeft dus niet per se op je telefoon te kijken, 
maar kunt luisteren naar welke stappen je direct moet doorlopen. 
@Bron: RTL Nieuws. 

 
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://apps.apple.com/nl/app/reanimatie/id516516821
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hartstichting.reanimatie&hl=nl
mailto:suzanne@burostrakz.nl

