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Documenten 
toegankelijker maken 
voor blinden en 
slechtzienden 
VAN DE VYVER HANS

De European Blind Union (EBU) vraagt dat informatie 
toegankelijk is voor iedereen, inclusief blinden en 
slechtzienden, en dit op hetzelfde moment en zonder 
bijkomende kosten.

Deze slides zijn gebaseerd op informatie gedistilleerd van volgende website:
euroblind.org

Daar vinden jullie uitgebreide informatie omtrent het toegankelijk maken van documenten. 
Wij willen vandaag dit onder de aandacht brengen en met voorbeelden duidelijk maken. 
Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt en kan niet altijd up to date zijn. 
Als hulpverlener verwelkom ik deze bron van informatie die vrij te vinden is op het 
internet. Voel u net als ik zo vrij om na deze presentatie zelf een kijkje te nemen en verder 
te klikken op de zovele interessante linken.
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• Op papier: gedrukte informatie duidelijk gestructureerd 
minstens 14 punten hoog
gedrukt is op niet-glanzend papier

• Op een computer: software om de tekst op het scherm te vergroten, voor te laten 
lezen met een synthetische stem of in braille te laten verschijnen op 
een brailleleesregel
Voorwaarde: opgesteld met aandacht voor toegankelijkheid

• Op het internet: veel informatie komt nu binnen handbereik 
veel websites zijn onleesbaar voor blinden en slechtzienden 

• In braille, grootletterdruk of gesproken vorm: omdat niet iedereen toegang heeft tot 
een computer blijven de zogenoemde alternatieve formaten belangrijk.

• Onthoud dat veel blinden en slechtzienden ouder zijn dan 85 en pas op latere 
leeftijd slechter zijn gaan zien. Zoek de juiste manier voor deze groep,

• Taal: Specificeer in welke taal uw document is geschreven. Veel blinden 
en slechtzienden gebruiken software die elektronische documenten 
voorleest. 

• Teksten zijn verdeeld in paragrafen, titels, lijsten, tabellen etc. Het is cruciaal 
dat deze structuur niet alleen visueel aangeduid is maar dat stijlen zijn 
gebruikt.

• Afbeeldingen: Een algemene regel is dat alle afbeeldingen een korte 
beschrijving moeten hebben, complexe afbeeldingen (zoals grafieken, 
schema's, screenshots, kaarten etc.)een compleet equivalent in tekst.

• Kleur: Hoewel kleurcodes heel efficiënt zijn om visueel de aandacht van de 
lezer te trekken, mag het niet de enige manier zijn. Zorg ervoor dat dit ook 
tekstueel duidelijk is.
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• Multimedia: beschrijf wat men kan verwachten; zorg voor een 
tekstalternatief, zorg voor alternatieven betreffende vreemde talen.

• Formulieren zijn een specifiek soort document dat heel belangrijk is om 
toegankelijk te maken. Vaak is een alternatief meer geschikt.

• Wiskundige en wetenschappelijke symbolen toegankelijk maken, is een 
complexer verhaal omdat er niet één technologische oplossing is die voor 
iedereen van toepassing is.

Microsoft Word toegankelijker 
maken

Belangrijke noot: er zijn verschillende versies van Word; er kunnen afwijkingen 
voorkomen betreffende de te nemen stappen. Niet voor iedere versie van Word kan 
er uitleg verschaft worden. Dit zullen jullie met jullie eigen versie moeten 
ondervinden.
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Wat is een ‘Office Document’?

Als je, bij het werken met Word de toegankelijkheidstechnieken toepast, produceer je 
documenten die:

• bedoeld zijn om door mensen gebruikt te worden (dus geen computercode),

• tekst gebaseerd en dus niet grafisch van aard zijn (hoewel ze grafische elementen 
kunnen bevatten),

• volledig afdrukbaar zijn (dynamische elementen zijn beperkt tot automatische 
paginanummering, inhoudsopgave, … en ze bevatten geen audio, video, of 
geïntegreerde interactiviteit),

• autonoom zijn (dus zonder hyperlinks naar andere documenten, in tegenstelling 
tot web content),

• een typische Office-achtige workflow vertonen (rapporten, brieven, memo’s, 
budgets, presentaties, …).

1 Toegankelijk sjabloon

Er zijn diverse mogelijkheden, tal van startdocumenten waar standaard de 
opmaak wordt gerespecteerd; denken wij aan een sjabloon voor een verslag 
bijvoorbeeld. Deze is voorzien van de nodige koppen, tabellen voor 
afspraken,…

Bij twijfel kan je altijd de toegankelijkheid hiervan checken; dit komt later 
aanbod

Je kan ook altijd een eigen nieuw sjabloon maken; zorg er dan voor dat dit 
sjabloon een betekenisvolle naam krijgt.
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2 Taal van het document

Om het voor hulpmiddelen (zoals schermuitleesprogramma’s) mogelijk te 
maken een document accuraat weer te geven, is het belangrijk om de 
natuurlijke taal van het document te definiëren.
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Taaldetectie automatisch inschakelen: Word beschikt over een automatische 
taaldetectie, die de taal van je document kan achterhalen. Als je een deel van het 
document in een andere taal typt dan de rest van het document, dan zal Word 
automatisch de juiste taal aan dat tekstfragment koppelen.
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3 tekstalternatieven voor 
afbeeldingen en grafische 
objecten

Dit doe je door een beknopt tekstalternatief toe te voegen aan elke afbeelding.

Als de afbeelding te complex is (te veel inhoudelijke informatie omvat) voor een 
beknopte omschrijving (een stratenplan, een organigram,…), dan voorzie je naast het 
beknopt tekstalternatief ook een uitvoerige beschrijvende tekst.

Vermijd tot slot het gebruik van de functie ‘Tekstvakken’ want deze worden niet door 
hulpmiddelen uitgelezen.
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4 Zwevende elementen

Een ‘zwevend’ element behoudt steeds zijn vaste positie op de pagina, terwijl 
de tekst er omheen ‘vloeit’. Als de tekst van het document gewijzigd wordt 
en daardoor naar boven of beneden beweegt, blijft de afbeelding toch op 
dezelfde vaste plaats op de pagina staan.
Om er zeker van te zijn dat afbeeldingen en objecten altijd blijven staan bij 
de tekst die ernaar refereert, moet je ‘In tekstregel’ opgeven als positie die 
afbeeldingen of objecten.

5 Koppen en stijlen

Elk document dat langer is dan een paar alinea’s, moet gestructureerd worden, 
wil de lezer het op een gemakkelijke manier kunnen begrijpen. Zowat de 
gemakkelijkste manier om dit te bereiken is het gebruik van ‘echte koppen’, die 
een logische scheiding maken tussen opeenvolgende alinea’s. Een ‘echte kop’ is 
veel meer dan een stukje tekst dat enkel wat grafische opsmuk kreeg, zoals: vette 
letters, een ander lettertype, een gecentreerde uitlijning,… Het zijn structurele 
elementen die een rangorde hebben en die de hulpmiddelengebruiker een beter 
inzicht geven in de structuur van het document.
‘Echte koppen’ maak je door gebruik te maken van kopstijlen.
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6 structuurelementen
• Tabellen

Als je tabellen in een document gebruikt, is het belangrijk dat die duidelijk 
en op een correcte manier worden gestructureerd. Dit bevordert de 
verstaanbaarheid van de informatie in de tabellen en zorgt ervoor dat de 
gebruiker van een schermuitleesprogramma contextuele informatie 
(rijhoofding, kolomhoofding) krijgt bij het uitlezen van de tabelinhoud.

• Opsommingslijsten
Als je opsommingslijsten maakt, is het belangrijk dat je die als ‘echte lijsten’ 
definieert. Anders interpreteert een schermuitleesprogramma de lijst-items 
als afzonderlijke korte alinea’s in plaats van als een gestructureerde en 
samenhangende lijst met van gerelateerde items.
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• Kolommen
Als je tekst in kolommen wil vormgeven, doe dat dan enkel met de functie 
Kolommen.
Belangrijk: Omdat kolommen soms een hele uitdaging zijn voor 
hulpmiddelengebruikers, zou het beter zijn om geen kolommen te 
gebruiken als dat niet strikt noodzakelijk is.

• Pagina-einde
Begin een nieuwe pagina altijd door een pagina-einde in te voeren, en 
nooit door een aantal opeenvolgende lege regels met de entertoets.

• Inhoudsopgave
Een index of een inhoudsopgave, die de inhoud van het document 
samenvat, kunnen voor een hulpmiddelengebruiker nuttige navigatie-
instrumenten zijn.
De beste manier om een inhoudsopgave te creëren bestaat erin om 
consequent kopstijlen, zoals Kop 1, Kop 2,…, toe te passen op de koppen 
die je in de inhoudsopgave wenst. Op basis daarvan kan je automatisch 
een inhoudsopgave laten genereren door de functie Inhoudsopgave.

• Paginanummering
Een paginanummering helpt de lezers van uw document bij het navigeren 
doorheen het document en biedt goed bruikbare referentiepunten in het 
document.

• Documenttitel
Als een document bedoeld is voor omzetting naar een HTML-document 
(webpagina), dan moet het een betekenisvolle, beschrijvende titel krijgen. 
Een betekenisvol gekozen documenttitel kan bovendien voor de ervaren 
hulpmiddelengebruiker een nuttig navigatie-instrument vormen.
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7 inhoud beter zichtbaar

Vormgeving
Een tekengrootte tussen 12 en 18 punten te gebruiken voor normale tekst.
Een normaal letterbeeld te gebruiken in plaats van ‘bold’ of ‘light’. Als je toch 
vette letters gebruikt, bijvoorbeeld om iets te benadrukken, ga daar dan 
spaarzaam mee om.
Vooral de meest gangbare lettertypes te gebruiken, die gekenmerkt zijn door 
voldoende tussenruimte tussen de tekens en vlot leesbare hoofd- en kleine letters. 
Schreefloze lettertypes (zoals Arial of Verdana) worden over het algemeen als 
makkelijker leesbaar ervaren dan geschreefde lettertypes (zoals Times New 
Roman of Garamond).
Het gebruik van lange stukken tekst in hoofdletters, in schuine druk of met 
onderstreping te vermijden.
De normale (of eventueel vergrote) spatiëring tussen de tekens te gebruiken. 
Vermijd verkleinde tekenspatiëring.
Geanimeerde, bewegende of scrollende tekst te vermijden.



13

Contrast

De visuele presentatie van tekst en tekstafbeeldingen moeten een duidelijk 
contrasthebben. Met de volgende voorbeelden van telkens verschillend 
gekleurde tekst op een witte achtergrond, proberen we een idee te geven 
van goede en slechte contrastratio’s:

Zeer goed contrast: Tekstkleur=zwart, Achtergrond=wit

Gebruik ook steeds een egaal gekleurde achtergrond en dus geen 
achtergrond met een patroon of geen afbeelding of foto als achtergrond.

Alleen kleuren gebruiken om op een visuele manier informatie over te 
brengen, een actie aan te geven of een object visueel te onderscheiden, is 
uit den boze. Mensen met een verminderde kleurperceptie mislopen 
daardoor immers informatie.

Niet alleen zintuigelijk

Als je in je tekst instructies geeft die helpen om het document te begrijpen en 
gebruiken, dan mogen die niet enkel steunen op zintuiglijke kenmerken, zoals 
kleuren of vormen. Twee voorbeelden om dit te verduidelijken:

Geef wijzigingen die je in een tekst doorvoerde, niet zomaar aan door de 
gewijzigde tekst een andere kleur te geven. In de plaats daarvan gebruik je 
beter de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ van Word.

Maak in je tekst nooit een onderscheid tussen afbeeldingen door enkel naar 
hun verschijningsvorm (bijvoorbeeld: ‘de grootste…’) te verwijzen. In de 
plaats daarvan nummer je de afbeeldingen en refereer je daarnaar.
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Overweeg eerst of het mogelijk is om tekst als ‘echte tekst’ in je document op 
te nemen, alvorens een grafisch element te gebruiken om die tekst weer te 
geven (bijvoorbeeld om zeker te zijn van een bepaalde 
lettertype/kleurcombinatie). Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld voor tekst in 
een logo waaraan je niets mag wijzigen, zorg dan zeker voor een correct 
gedefinieerd tekstalternatief

8 gebruik klare taal
Schrijf zo duidelijk mogelijk in korte zinnen.
Geef de verklaring van afkortingen en acroniemen.
Zorg ervoor dat documenten niet te ‘druk’ overkomen. Dit doe je door 
voldoende witruimte in te lassen en niet te overdrijven met verschillende 
lettertypes, kleuren en afbeeldingen.
Als bepaalde termen of stukken tekst herhaald worden doorheen een 
document, spel ze dan overal identiek.
In Vlaanderen kunnen we twee bronnen aanbevelen die uitvoerig uitleggen 
hoe je ‘klare taal’ gebruikt:
KHK Klaar voor Taal: www.klaartje.eu
Wablieft: www.wablieft.be
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Geef betekenis aan hyperlink

Hyperlinks kunnen een zeer krachtig navigatie-instrument bieden, als ze de 
gebruiker een goed beeld geven waarnaar ze verwijzen. Zo niet, dan vormen 
hyperlinks eerder hindernissen die slechts met vallen en opstaan kunnen 
worden genomen.

9 toegankelijkheid checken

Volgende zaken worden beoordeeld:

Fouten – Voor de inhoud van een document die zeer moeilijk tot onmogelijk 
te lezen/begrijpen is voor personen met een leesbeperking.

Waarschuwingen – Voor de inhoud van een document die mogelijks moeilijk 
toegankelijk is voor personen met een leesbeperking.

Tip – Voor de inhoud van een document die wel toegankelijk is voor personen 
met een leesbeperking, maar waarvan de toegankelijkheid kan worden 
verbeterd door het beter organiseren of presenteren van die inhoud.
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Toegankelijkheid bewaren bij 
exporteren naar pdf
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Knop Opties!!

In het dialoogvenster Opties zorg je ervoor dat het 
aankruisvakje Labels voor documentstructuur voor 
toegankelijkheid onder het kopje Inclusief niet-afdrukbare 
informatie aangevinkt staat.

In het dialoogvenster Opties zorg je ervoor dat het 
aankruisvakje Bitmaptekst als lettertypen niet mogen 
worden ingesloten onder het kopje PDF-opties uitgevinkt
staat.


