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“Ik gebruik Evernote graag omdat ik zonder gedoe informatie uit 

verschillende bronnen op kan slaan en het vervolgens - dat is 

minstens zo belangrijk- dankzij de uitstekende zoekfunctie ook 

nog eens terug kan vinden. Evernote werkt prima voor mijn werk, 

maar is ook ideaal voor privé zaken.” 

Willy van Dijk, huisartsen Blokzijl 

 

Door de cursus ‘Organiseer je Praktijk’ enthousiast geworden over 

de mogelijkheden van Evernote. Twee dingen wil ik met name 

noemen: de geweldige zoekfunctie en de mogelijkheid direct naar 

Evernote te scannen. Weg is de tas vol documenten die ik heen en 

weer sleepte tussen werk en huis, weg is mijn 

‘heenenweersleeptas’. Evernote kwam er voor in de plaats!  

Rien Meijer, Praktijk Meijer van Luijn, Didam 

 

“In een paar maanden tijd al 139 notities en een opgeruimder 

bureau en dat voor een computernono als ik ben!” 

Rik van Dijk, huisartsenpraktijk Dovenetel, Arnhem 
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Organiseer je Praktijk is een activiteit van: 
 
Denk Productief B.V. 
Lichtenauerlaan 102 
3062ME Rotterdam 
010-7982413 
www.organiseerjepraktijk.nl 
info@organiseerjepraktijk.nl 
 
Dit is versie 1.1 van het eBook ‘Evernote in de Praktijk’. 
 
Copyright 2014 – Denk Productief B.V.  
Alle rechten voorbehouden. Kopiëren of verveelvoudigen van dit E-book is niet 
toegestaan.  
 
Exemplaren van dit document zijn verkrijgbaar via www.organiseerjepraktijk.nl  
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1. INLEIDING 

Iedere professional in de gezondheidszorg kent het probleem; een grote 

hoeveelheid informatie die dagelijks op je af komt. Veel nuttige informatie die je 

waarschijnlijk ooit nodig hebt, maar niet op het moment dat het binnenkomt. 

Waar sla je deze informatie snel en makkelijk op? En als je het al hebt 

opgeslagen, hoe zorg je ervoor dat je het vindt als je het nodig hebt?  

Folders, briefjes, interessante webpagina’s, artikelen, adreswijzigingen, 

instructies, gebruiksaanwijzingen, procedures. Allemaal belangrijke informatie 

die op verschillende plekken is opgeslagen en waarvan je vaak niet eens meer 

weet dat je het ergens hebt op het moment dat je het nodig hebt. 

Gelukkig is er een goede oplossing beschikbaar: Evernote®1. Dit is een krachtige 

en tegelijk eenvoudige tool om informatie in op te slaan. Maar meer nog dan 

gereedschap om op te slaan is Evernote een manier om deze informatie 

toegankelijk te maken en terug te kunnen vinden. Wij vinden Evernote daarom 

een heel handige tool voor iedere professional, zeker in de gezondheidszorg 

met zijn landschap dat jaarlijks met grote snelheid verandert en de enorme 

informatiestroom die daar bij hoort. 

De kracht van Evernote zit ‘m in een paar kenmerken: 

 Invoer is gemakkelijk en snel 

 Trefwoorden zijn intuïtief toe te voegen 

 Gezochte informatie is visueel, je ziet wat je zoekt 

 Evernote kan ook tekst binnen PDF’s en foto’s herkennen 

 Evernote synchroniseert informatie over meerdere apparaten 
 

Ondanks het feit dat Evernote een simpele tool is om te gebruiken, horen we 

van veel mensen dat ze Evernote wel kennen (ik heb het op mijn tablet staan…) 

maar het niet gelukt is om het goed in te richten en te gebruiken.  

We willen met dit boekje startende Evernote gebruikers helpen om hun systeem 

op te gaan zetten en te gebruiken in hun praktijk. Dit boekje is een korte, 

praktische introductie voor nieuwe gebruikers. Achterin dit boekje hebben we 

verwijzingen opgenomen naar boeken en websites met meer en uitgebreidere 

informatie. 

                                                                        

1 Evernote is een geregistreerd handelsmerk van Evernote Corporation uit de VS. Vanwege de 

leesbaarheid van dit boek gebruiken we het ®-teken alleen hier en niet overal. 
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Organiseer Je Praktijk helpt 

professionals in de eerstelijnszorg 

om meer te doen in minder tijd door 

het slimmer organiseren van de 

praktijk. We doen dit door middel 

van een praktijkscan, workshops 

over principes van timemanagement 

en productiviteit en door maatwerk 

op locatie in de praktijk.  
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2. WAT IS EVERNOTE? 

Stel je het volgende voor: Je staat voor een hele grote archiefkast met  twintig 

lades. Je weet dat daarin alle informatie is opgeslagen die je de afgelopen drie 

jaar hebt verzameld, inmiddels zo’n drieduizend stukken. Je hebt net een 

patiënt gezien met een lastig probleem, faecale incontinentie, en zoekt daar 

informatie over. Je roept “incontinentie” en floep! Uit die archiefkast worden op 

magische wijze zomaar ineens netjes 30 documenten uitgespreid voor je neus 

op het bureaublad. Je roept nog eens: “faecale” er blijven nu nog maar zes 

documenten over. In één oogopslag zie je al dat er een documentje bij zit met de 

bekende plaatjes van de Bristol stool scale. Bij de tweede oogopslag zie je dat er 

op je bureau ook een inleidende brief ligt, waarin uitgelegd wordt dat er in jouw 

regio een half jaar geleden een project is gestart om de verwijsmogelijkheden bij 

faecale incontinentie te stroomlijnen. Dat is waar ook! Die informatie had je 

toen opgeslagen, maar dat was je al weer vergeten. De hele zoekactie uit die 

grote archiefkast heeft tien seconden geduurd en de informatie die je gevonden 

hebt is zeer waardevol. Je patiënt kan met deze kennis weer goed vooruit 

geholpen worden. Dit is hoe Evernote voor je kan werken. 

De meeste mensen verzamelen op een of andere manier veel informatie. Dat 

stoppen ze dan in archiefkasten, in hangmapjes bijvoorbeeld. Of ze leggen het 

op stapels op hun bureau of in de kast. Of ze stoppen het in digitale mapjes op 

hun computer. Maar op het moment dat je iets nodig hebt, moet je alle lades 

openen, bladeren door de mappen, of in je digitale mapjes naar de 

bestandsnamen zoeken. De kans is groot dat de informatie die je zoekt, niet 

vindbaar is, of dat het zo veel tijd kost dat je denkt: Laat maar…  

Als je alle informatie in Evernote opslaat, vind je alles snel terug: 

 Je opent geen lades, maar laat het systeem een selectie maken. 

 Het systeem zoekt automatisch door álle lades tegelijk. 

 Bij de zoekactie worden alle woorden herkend, ook die in foto’s, PDF’s en 
opgeslagen webpagina’s. 

Het resultaat van een zoekactie in Evernote is geen verzameling 

bestandsnamen, maar je “ziet” echt de documenten, waardoor je snel kunt 

selecteren wat je zoekt. Je zoekt niet alleen naar bepaalde bestanden, maar je 

zoekt naar informatie, en die informatie zit vaak in stukken waarvan je niet eens 

meer wist dat je die had. 

NOTITIEBOEKEN EN NOTITIES 

Evernote is dus een soort digitale archiefkast, waar je gemakkelijk en snel 

informatie in opslaat. Maar zoals Evernote het zelf presenteert, is het een 
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verzameling notitieboeken, waarin je notities bewaart. Om de vergelijking door 

te trekken: een notitieboek is als een lade in je archiefkast waarin stukken 

informatie (notities) zijn opgeslagen.  

Het begrip notities is echter wel erg breed. De simpelste notitie is inderdaad een 

getypte (of geschreven!) notitie. Maar het kan ook een fotootje zijn, of een 

ingesproken boodschap. Of een Word of Excel document. Of een scan van een 

foldertje. Of een complete webpagina.  We zullen later in detail laten zien wat je 

allemaal kunt opslaan. 

En niet onbelangrijk: Die notitieboeken met inhoud worden vervolgens netjes 

verspreid over alle apparaten waar je gebruik van maakt. Je computer op de 

praktijk, je computer thuis, je laptop, smartphone, tablet. Zo heb je je alsmaar 

groeiende archiefkast ook nog eens altijd bij je. 
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3. EVERNOTE IN DE GROEPSPRAKTIJK HUISARTSEN BERGH 

 

In de Groepspraktijk Huisartsen Bergh in ’s-Heerenberg wordt Evernote al jaren 

gebruikt. Er is een groepsaccount aangemaakt zodat alle medewerkers van de 

praktijk toegang tot de informatie hebben. De artsen hebben meestal ook een 

prive-account, gemakkelijk koppelbaar met het groepsaccount. Meer over 

accounts en het gebruik ervan vind je in Hoofdstuk 4. 

In dit hoofdstuk laten we zien hoe Evernote is ingericht voor deze praktijk en 

hoe er dagelijks mee wordt gewerkt.  

OVERZICHT 

Dit is het hoofdscherm van Evernote. Dit is wat een medewerker van de praktijk 

ziet bij openen van het programma. (let op: er zijn meerdere mogelijke layouts, 

afhankelijk van de gekozen instellingen.) 

 

Het zwarte gedeelte links is om te navigeren door Evernote. In het grijze 

gedeelte ernaast staan de aanwezige notitieboeken. We zullen de onderdelen 

van dit scherm hieronder in detail toelichten. 
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Dit is het gedeelte links bovenin het scherm. Let op: deze afbeeldingen zijn van 

Evernote op een Apple Mac computer. Evernote is er ook voor Microsoft 

Windows en heeft dezelfde functionaliteiten en knoppen, alleen ziet het er soms 

net iets anders uit dan de afbeeldingen in dit hoofdstuk.   

1. Pijltjes knoppen; met deze knoppen kun je terugbladeren of 
vooruitbladeren in de documenten die je bekeken hebt 

2. Accountgegevens; hiermee kun je gegevens van je account bekijken en 
eventueel op een snelle wijze naar een ander account schakelen 

3. Synchroniseren; hiermee forceer je het synchroniseren van documenten 
(gebeurt ook automatisch) 

4. Activiteit; hier worden recente veranderingen in notities gemeld (met 
een cijfertje waar je op kunt klikken) 

5. Aankondigingen; dit zijn aankondigingen van Evernote zelf, 
bijvoorbeeld over updates 

6. Snelkoppelingen; om snel naar bepaalde notitieboeken of notities te 
gaan. Deze kun je zelf kiezen. In bijvoorbeeld zie je “handleidingen” en  
“werkdocumenten” waar veel gebruik van wordt gemaakt. 

7. Recente notities; wordt door Evernote zelf bijgehouden, waardoor je 
snel terug kunt naar een notitie waar je pas geweest bent 
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Dit is het gedeelte links in het midden van de zwarte balk. Dit zijn knoppen van 

Evernote zelf. We behandelen ze één voor één. 

Notities: Een overzicht van alle notities, in de volgorde die je zelf wilt (zoals op 

alfabet, op volgorde van aanmaken) en in een aantal mogelijke 

presentatiemogelijkheden. 

Notitieboeken: Een overzicht van alle notitieboeken 

Tags: Alle tags (labels of trefwoorden) die je hebt aangemaakt 

Atlas: Evernote houdt zelfs bij wáár je een notitie hebt aangemaakt, waardoor 

je op een kaart kunt aangeven welke bijbehorende notities je wilt zien. 

Markt: Evernote heeft een groot aantal programma’s waar het mee 

samenwerkt. Die kun je hier vinden. Maar ook producten als tassen, scanners, 

pennen, tot en met “business socks” aan toe 

Premium: Als je Evernote een tijdje gebruikt zul je hoogstwaarschijnlijk een 

Premium-gebruiker willen worden. Dat kan hier. 
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Rechts boven in beeld zie je de zoekbalk. De zoekfunctie van Evernote is heel 

krachtig. Als je een zoekwoord in de witte balk typt, doorzoekt Evernote al je 

notities. We tippen je hier vast een heel krachtige sneltoets, waardoor je vanuit 

ieder programma (zoals bijvoorbeeld het electronisch patientendossier) in één 

keer in Evernote terecht komt, met de cursor ook nog eens in het zoekveld. Die 

sneltoetscombinatie is CTR-CMD-E voor de Mac, en WIN-SHIFT-F voor 

Windows 

Op de volgende bladzijde zie je de notitieboeken die in gebruik zijn in de 

praktijk.  

Het belangrijkste in het plaatje zijn de notitieboeken. Je ziet hier ook twee 

“stacks” (gestapelde notitieboeken). Zo bestaat de stack “Kwaliteitssysteem” uit 

de notitieboeken “Praktijkprotocollen” en “kwaliteitssysteem”. 

“Praktijkprotocollen” bevat alle protocollen die gebruikt worden in de praktijk, 

voor iedereen op iedere werkplek toegankelijk. Het notitieboek 

“kwaliteitssysteem” bevat alle achtergronddocumenten die met de 

praktijkaccreditatie te maken hebben. 

Andere belangrijke notitieboeken zijn “Werkoverleg” (agenda’s en notulen), 

“Handleidingen” (alle gebruiksaanwijzingen uit de praktijk) en 

“Werkdocumenten” (uit te printen briefjes, invulopdrachten, folders etc. die je 

regelmatig uitdeelt aan patiënten). 

Je ziet overigens ook een map uit het account van een van de artsen zelf, die 

met de praktijk gedeeld wordt, “Medische artikelen” 
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Als je klikt op bijvoorbeeld het notitieboek “Handleidingen” wordt deze 

geopend en worden de notities zichtbaar die hierin zijn opgeslagen. De notities 

worden weergegeven als ‘tegels’ en rechts zie je (een deel van) de inhoud van 

een notitie. 
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4. BEGINNEN MET EVERNOTE –  INRICHTEN VAN JE SYSTEEM 

 

Aanmelden voor Evernote kan gratis op www.evernote.com. Klik op ‘Meld je nu 

aan’. Je gebruikt je emailadres, kiest een wachtwoord en je kunt meteen 

beginnen.  

 

Hoewel je Evernote heel goed kunt gebruiken op je tablet of smartphone, raden 

we je aan om het inrichten te doen op je computer. Dat gaat gemakkelijker en 

geeft je een beter overzicht en dat is vooral in het begin handig. Je kunt de 

Evernote applicatie voor je computer gratis downloaden. Klik rechts bovenin op 

de Evernote website op de knop ‘downloaden’. Je krijgt automatisch de juiste 

versie voor Windows of Mac.   

Je kunt ook werken vanuit je internet-browser, dat kan altijd, overal op iedere 

plaats en kan dan ook nut hebben als je bijvoorbeeld ergens op een vreemde 

computer werkt. Maar de desktop-applicatie, gratis te downloaden en 

installeren, werkt handiger. We gaan er daarom steeds van uit dat die in gebruik 

is. 

 

http://www.evernote.com/
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In de praktijk Groepspraktijk Huisartsen Bergh is een account aangemaakt op 

naam van de praktijk. Door de opzet van Evernote kunnen medewerkers met 

een eigen account dat moeiteloos combineren het praktijkaccount.  

TIP: Kijk gelijk even of je Evernote account op andere computers, je telefoon en 

je tablet ook goed werken. Inloggen met dezelfde gebruikersnaam en 

wachtwoord, en synchroniseren maar! 

NOTITIEBOEKEN 

Denk om te beginnen eens na over hoeveel notitieboeken je nodig hebt. Maak 

er vooral niet te veel! Standaard heb je  er al twee: Prullenbak, en “eerste 

notitieboek”. Die prullenbak moet zeker bewaard worden, alles wat je weggooit 

blijft daarin bewaard totdat je het (handmatig) leegt. De map “eerste 

notitieboek” is te vergelijken met de inbox in je mail, daarin komt alles terecht 

wat je niet zelf een andere bestemming geeft. Je kunt die map al een andere 

naam geven, bijvoorbeeld “Inbox”. Of “Ongeordend”, of wat voor creatieve 

naam je er zelf voor wilt bedenken. 

Waarvoor moet je nieuwe notitieboeken maken? Dat is een goede vraag om bij 

stil te staan. We kunnen een paar redenen noemen om een apart notitieboek te 

maken, die we uit eigen ervaring zijn tegengekomen: 

 Delen: Een notitieboek is te delen met anderen. Op basis daarvan zou je 
een specifiek notitieboek kunnen aanmaken (om bijvoorbeeld met je 
accountant te delen) 

 Offline gebruik: Op je smartphone of tablet worden notities in principe 
“in the cloud” bewaard, om ruimte te besparen. Je kunt er ook voor 
kiezen om notities wel te downloaden, zodat ze ook zonder 
internetverbinding toegankelijk zijn (alleen in de premium versie). Dat 
regel je gemakkelijk per notitieboek.  

 Organiseren: Het kan handig zijn om voor bijvoorbeeld vergaderingen of 
bijeenkomsten alleen die notities voor je neus te hebben die op die 
bijeenkomst betrekking hebben. Je wilt niet dat je buurman ook je 
andere notities mee kan kijken. Dan is het handig om een apart 
notitieboek te hebben.  
 

Bedenk dat er een goede balans moet zijn tussen de tijd die het je kost om te 

organiseren in notitieboeken en de tijd die het terugzoeken van notities je kost. 

Door de krachtige zoekfunctie van Evernote en het gebruik van tags (labels, 

trefwoorden), vind je vaak met twee, drie zoekwoorden in “de grote hoop” al 

precies wat je nodig hebt. Het advies is om te beginnen met een beperkt aantal 

notitieboeken. 
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Het is handig om in ieder geval een algemene map aan te maken “Archief”, of  

“Alles”, of  “Grote hoop”, bedenk maar wat leuks. 

 

TAGS 

Een van de krachtige manieren om je notities te organiseren is met behulp van 

tags (ook wel labels genoemd). Bij het ingeven van zoekwoorden zoekt 

Evernote zowel in de titel van een notitie als in de tekst, waardoor je heel veel 

informatie toch al vindt. Maar het gebruik van tags vergemakkelijkt het nog 

meer. Je kunt zelfs met een trucje alléén op tag laten zoeken. Je typt dan in het 

zoekveld bijvoorbeeld: tag:nascholing 

Hieronder zie je een voorbeeld van een notitie, in dit geval een opgeslagen mail 

met informatie over een nascholing. Bovenin beeld drie tags, de blauwe 

labeltjes. In dit geval zie je dat er in het zoekveld gezocht is op de tag 

“nascholing”. 

 

Je kunt er voor kiezen van tevoren al een set labels aan te maken. Een paar 

voorbeelden: 

 Artikel 

 Factuur 

 Rekening 

 Hv  

 Huisartsenopleiding 

 Praktijk 

 Gebruiksaanwijzing 
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 Nascholing 

 Computer 

 Visitekaartje 

 Notulen 

 Verslag 

 Nhg 

 Belasting 

 Maatschap 

Dit rijtje is uiteraard onuitputtelijk uit te breiden! Wat handig kan zijn is om 

alvast een beperkt aantal tags of labels in te voeren.  

In de praktijk werkt het net zo goed om als je een notitie aanmaakt, ze dan pas 

er bij te zetten. Bekende tags worden daarbij door Evernote vanzelf aangevuld, 

nieuwe tags kun je zo er bij typen en die worden automatisch opgeslagen. Doe 

het snel en intuïtief. De trefwoorden die je te binnen schieten, zijn vaak dezelfde 

als die waarmee je later eventueel deze informatie zou willen opzoeken. En een 

paar tags te veel zitten je ook niet echt in de weg. 

 

 

5. GEBRUIKEN VAN EVERNOTE –  VULLEN VAN JE SYSTEEM 

Het vullen van je systeem gebeurt in principe geleidelijk aan, zeker als het 

gebruik van Evernote eenmaal vast onderdeel van je routine gaat worden (en 

dat gaat het!). Maar het is natuurlijk wel handig om alvast een aantal nuttige 

zaken in te voeren. In de volgende hoofdstukken leggen we wat beter uit welke 

verschillende vormen van invoeren er zijn, maar bedenk zelf alvast welke 

documenten handig zijn om altijd bij de hand te hebben, in je Evernote. We 

geven vast een paar voorbeelden: 

 Overzicht met storingsnummers voor de praktijk 

 Verzekeringspapieren 

 Verslagen en notulen 

 Telefoonlijsten van het ziekenhuis 

 Stroomschema’s die je in de praktijk gebruikt 

Vanaf het moment dat je begint met het vullen van je systeem, moet je eigenlijk 

bij alle informatie die je tegenkomt en die je zou willen bewaren, er aan denken 

om dat in Evernote te doen. Op deze manier zul je binnen een paar weken al 

merken dat het fijn is om die informatie ook echt altijd bij de hand te hebben. 

Het systeem gaat bijna organisch groeien. 
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In dit hoofdstuk gaan we een aantal manieren demonstreren om Evernote te 

vullen. 

Aan bod komen: 

 Losse notities maken 

 Onderweg foto’s maken 

 Word-documenten opslaan 

 Word-documenten als PDF opslaan 

 PDF’s opslaan 

 Scannen 

 Webpagina’s opslaan 

 Mails opslaan 

 

 

LOSSE NOTITIES MAKEN 

De eenvoudigste manier om iets in te voeren is gewoon een losse notitie maken. 

Dat kan zowel op de desktop als de mobiele versie eenvoudig. 

Desktop: Bovenin beeld: “+Nieuwe notitie in….”  

Mobiele versie: Vanuit beginscherm “Maak een nieuwe notitie aan” “Tekst” 

Standaard heet een notitie “Naamloze notitie”, maar bij de mobiele versie wordt 

een tekst uit je agenda van dat moment meegenomen. Als er in je agenda staat 

“HV-vergadering” en je maakt een nieuwe notitie, dan staat er automatisch als 

titel: “Notitie van HV-vergadering”. Deze tekst is gewoon te veranderen in elke 

gewenste titel. 

Je kunt nu direct beginnen met typen. Als je goed kijkt, zie je dat de omgeving 

waarin je typt is voorzien van allerlei mogelijkheden om de opmaak te 

veranderen. Net zoals je gewend bent in bijvoorbeeld MS Word. Je kunt zelfs 

geluidsfragmenten opnemen of videofragmenten toevoegen. Een bijzondere 

mogelijkheid willen we nog noemen: De afvinkhokjes. Je kunt hiermee heel 

gemakkelijk een afstreeplijstje maken, waarin je de items één voor één kunt 

afvinken. 

Na het maken van de notitie kun je nog heel gemakkelijk wat tags toevoegen en 

desgewenst een andere notitieboek kiezen om de notitie te bewaren. 
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ONDERWEG FOTO’S MAKEN 

Een hele leuke manier van informatie verzamelen is gewoon een fotootje maken 

onderweg. Een voorbeeld: Je loopt langs een informatiebord met een poster 

met interessante informatie. Of je bent op een nascholing waar een dia 

geprojecteerd wordt met handige lijstjes.  Of je bent bij een vergadering waar 

lekker gebrainstormd wordt op  flap-overs, die je graag wilt bewaren. Of je wilt 

een visitekaartje handig bewaren. 

Je telefoon heb je meestal bij je, daarom gaan we er van uit dat je deze vorm van 

invoer vanaf je telefoon doet. Als je Evernote opent, zie je bij het beginscherm 

bovenaan vijf ronde knoppen, waarvan eentje “Camera” is genoemd. Daarmee 

open je de camera, die standaard op “document” staat. Maar zoals je ziet kun je 

door naar links of rechts te scrollen ook kiezen voor “visitekaartje” “Foto” en 

“Post-it notitie”.  Experimenteer hier maar eens mee, maar dit is wat het verschil 

is: 

 Post-it notitie: hiermee focust Evernote zich op de tekst en maakt er zo’n 
mooie gele post-it van met een heldere, verscherpte tekst. Geschikt voor 
korte kattenbelletjes 

 Foto: Dit is de meest simpele, gewoon een foto van wat je ziet zonder 
correctie 

 Document: Ook hierbij focust Evernote zich op de tekst en scherpt die 
nog even extra aan 

 Visitekaartje: Dit is een helemaal automatische manier om een 
visitekaartje te scannen. Richt het kadertje op het visitekaartje en de foto 
wordt automatisch al genomen. Ook worden de velden herkend. 
Daardoor wordt niet alleen een scan van het visitekaartje, maar ook de 
adresgegevens als tekst in een soort contactendatabase opgeslagen. Je 
kunt zelfs kiezen om de contact gegevens automatisch toe te voegen aan 
je contacten programma. 

 

WORD-DOCUMENTEN OPSLAAN 

(geldt niet alleen voor MS Word, maar ook voor MS Excel, Pages, Numbers, etc.) 

Natuurlijk kun je gewoon je Word- (of Pages) documenten op je computer of in 

de cloud opslaan. Maar je kunt ook een nieuwe notitie in Evernote maken, en 

het bestand daar in slepen. Handig om bijvoorbeeld met meerderen aan een 

document te werken dat overal beschikbaar moet zijn. De titel van het Word-

document wordt in het document zelf weergegeven, maar het is wel handig het 

Evernote document te voorzien van een eigen titel en de juiste trefwoorden. 
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WORD-DOCUMENTEN ALS PDF OPSLAAN 

(geldt niet alleen voor Word, maar ook voor Excel, Pages, Numbers, etc.) 

Een nog mooiere manier van opslaan is het Word-document als PDF opslaan. 

Het grote voordeel is dat Evernote dan in de overzichtslijst het document als 

plaatje kan laten zien, in plaats van als symbool van een Word-document. 

Daarmee herken je documenten veel gemakkelijker en je kunt vaak even snel 

scannen wat er in staat. 

Besef wel dat een PDF in principe niet bewerkbaar is. Deze methode zul je dan 

ook vaak gebruiken bij documenten die “af” zijn. Bijvoorbeeld protocollen voor 

de geaccrediteerde huisartsenpraktijk. Of gebruiksaanwijzingen. 

Er is nog wel een trucje: Je kunt het Word-bestand als PDF opslaan, en in een 

Evernote-notitie zetten. Maar je kunt dat Word-bestand zelf vervolgens in 

diezelfde notitie er bij zetten. Wanneer je nu het Word-bestand vanuit de 

Evernote-notitie opent, aanpast en opslaat, zal de PDF automatisch aangepast 

worden. Bij ons in de praktijk hebben we alle praktijkaccreditatie-protocollen op 

deze wijze opgeslagen. Moet er iets aangepast worden, dan is het 

oorspronkelijke document terug te vinden, terwijl we wel de voordelen van het 

gebruik van PDF’s hebben. 

Een document als PDF opslaan is op een Mac het allersimpelst, omdat Apple 

computers standaard kunnen printen als PDF. Dus in plaats van “print naar 

printer” kies je voor “print als PDF’. Die PDF kun je vervolgens in een notitie in 

Evernote slepen. Maar op de Mac kan het nog simpeler: Je kunt aan het 

printmenu een actie toevoegen” Print als PDF naar Evernote”.  
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In MS Windows (vanaf versie 7 en hoger) kun je standaard documenten opslaan 

als PDF door te kiezen voor ‘opslaan als’ en dan te kiezen ‘PDF’. Dit opgeslagen 

document kun je vervolgens in Evernote zetten – zie hieronder. De keuze ‘print 

als PDF naar Evernote’ bestaat niet standaard voor Windows.  

 

PDF’S OPSLAAN  

Dat is heel simpel: Je maakt een nieuwe notitie in Evernote aan en sleept de PDF 

er in. Of nog simpeler: Je sleept de PDF op het Evernote-icoontje en Evernote 

opent met de nieuwe notitie, waarna je alleen nog maar titel en tags hoeft in te 

vullen. Zie ook de mogelijkheid om mails op te slaan. 

In MS Windows kun je ook een document in Evernote te zetten door in de 

Windows Verkenner met de rechtermuisknop te klikken op een document (PDF 

of ander type document) en dan kiezen voor ‘kopiëren naar’ en vervolgens 

‘Evernote’ selecteren.   

 

SCANNEN 

Het is sterk aan te raden om zo veel mogelijk papier in te scannen. Op die 

manier maak je ook deze gegevens terugvindbaar. In onze huisartsenpraktijk 

heb ik ook alle foldertjes die ik binnenkrijg ingescand. Als het moet print ik ze 

wel weer even uit voor een patiënt, of stuur hem via de mail door. 

Maar als je deze werkwijze niet een klein beetje vlot stroomlijnt, zul je al snel 

merken dat het te veel werk is. Daarom loont het de moeite even wat energie er 

in te steken en te investeren in een goede, en snelle scanner. Eenmaal gewend 

aan deze werkwijze zul je zien dat het een heel gemakkelijke en snelle manier 

wordt om handig je papier op te kunnen slaan. 

Eerst iets over de scanner: Vergeet de goedkope, trage flatbedscanner die je 

vaak in de all-in-one’s (printer/scanner ineen) vindt. Dit werkt zo traag dat je al 

snel tegen het werk gaat opzien. Wat je nodig hebt is een zogenaamde 

sheetfeed-scanner, die dubbelzijdig kan scannen. En dan uiteraard eentje die 

kan samenwerken met Evernote. Dit soort scanners kostten wel iets meer, reken 

minimaal op zo’n €250,-. Een klassieker is de Fujitsu Scansnap S300, het 

nieuwere model heet S1300i. Evernote biedt zelf ook een scanner aan (van 

Fujitsu), die is veelzijdig maar ook een stuk duurder. Daarnaast werken merken 

als Canon ook samen met Evernote. 
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Als je de scanner juist aangesloten hebt is de procedure uiterst simpel. Je zet je 

stapeltje in te scannen papieren in de scanner, drukt op de knop en na enkele 

seconden verschijnt er een nieuwe Evernote notitie in beeld met de ingescande 

papieren als PDF. Dan is het nog een kwestie van titel intypen, tags en voor het 

gewenste notitieboek kiezen. Klaar. Een pakketje van 10 vellen staat in principe 

in 30 seconden op de juiste plaats en is voor de rest van je leven gemakkelijk 

weer terug te halen. Onze ervaring met het scannen is zodanig dat we alleen 

maar enthousiast kunnen oproepen om echt even te investeren in dit stukje van 

het werkproces. Het betaalt zich zonder meer terug. 

 

WEBPAGINA’S OPSLAAN  

Een zeer krachtige mogelijkheid van Evernote is het opslaan van webpagina’s. Je 

kunt kiezen voor complete pagina’s, of de gestripte, leesbare versie. Of je kunt 

een stuk van een webpagina opslaan, bijvoorbeeld een handig tabelletje uit de 

digitale versie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Of die mooie 

samenvatting van de website van het British Medical Journal. De mogelijkheden 

zijn ook hier weer eindeloos en je kunt op deze manier de eindeloze brij 

“favorieten” die je in mapjes in je webbrowser bijhoudt, vervangen. Want: Als je 

de webpagina opslaat, slaat Evernote automatisch ook de link naar de pagina 

op. Stel je voor: Je zoekt met trefwoord naar informatie, vindt de opgeslagen 

wegpagina, maar kunt dus met één klik ook nog “live” naar de website zelf!  

Om een webpagina op te kunnen slaan, heb je de webclipper nodig. Een soort 

knopje, die je van de Evernote website zo in je browser kunt zetten.  

Om de webclipper te downloaden ga je naar www.evernote.com/webclipper 

http://www.evernote.com/webclipper
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Vervolgens kies je de juiste browser (standaard staat de browser die je op dat 

moment gebruikt al geselecteerd). Volg de stappen op het scherm en de 

installatie is compleet.  

Als je de webclipper hebt geïnstalleerd en je komt op een interessante 

webpagina terecht, klik je op de knop met het olifantenkopje:    

Je logt de eerste keer in. Er verschijnt een heel duidelijk menuutje, waarin je 

kunt kiezen voor het artikel (eigenlijk de centrale tekst), vereenvoudigd artikel 

(de centrale tekst, gestripped van reclame en banners, op een leesbare manier 

weergegeven), volledige pagina (de hele webpagina), bladwijzer (alleen de link 

met een klein beetje tekst, zoals een Google-zoekresultaat) of screenshot 

(alleen datgene wat je in beeld hebt). Evernote geeft zelf al een suggestie voor 

een notitieboek om op te slaan en je kunt nog snel een paar tags meegeven.  
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De praktijk is dat je heel snel interessante webpagina’s of stukken daarvan even 

opslaat. Omdat de zoekfunctie van Evernote zo krachtig is, zit een teveel aan 

informatie je eigenlijk ook niet echt in de weg. 

 

MAILS OPSLAAN 

Ook dit is een fijne manier om informatie op te slaan. Niet alleen kun je 

belangrijke mails naar Evernote doorsturen, maar ook de bestanden die er bij 

horen, worden keurig opgeslagen. Denk aan mails voor vergaderingen met 

bijbehorende PDF’s. We legden eerder al uit hoe je die PDF’s gemakkelijk kunt 

opslaan, maar door het hele mailtje door te sturen krijg je de informatie ook in 

Evernote. 

Iedereen die een Evernote-account heeft, krijgt automatisch ook een Evernote-

mailadres. Je kunt dat opzoeken onder ‘Extra’ en dan  “Accountinformatie”. Je 

zult zien dat het mailadres er ingewikkeld uitziet, maar er is een trucje waardoor 

je daar geen last meer van hebt: 

Maak in je contacten een nieuwe contactpersoon aan, bijvoorbeeld “Piet 

Evernote”. Hang daar het Evernote emailadres aan. Als je nu een mail wilt 

doorsturen, kies je als geadresseerde Piet Evernote. Vaak zal je mailprogramma 

na het typen van “Pie” al automatisch de rest invullen.  

Er zijn nog een paar handige trucjes te noemen bij het doorsturen van mails. De 

titel van de notitie wordt overgenomen uit het onderwerp van de mail, dat doet 

Evernote dus al automatisch. Als je achter het onderwerp een “@” tekentje zet 

met de naam van het notitieboek waar je de mail wilt bewaren, regelt Evernote 

dat ook nog voor je. En als je daarachter nog een paar tags kwijt wilt, kan dat 

ook, met een “#” er voor. Het moeten wel al bekende tags zijn, je kunt niet op 

deze manier een nieuwe tag toevoegen. 
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Een voorbeeldje: notulen werkoverleg 14 juni @archief #notulen 

In de praktijk gebruiken wij deze mogelijkheid enerzijds om bijlagen 

(“attachments”) van mails, zoals PDF’s of foto’s in Evernote te krijgen. Maar ook 

belangrijke mails, met bijvoorbeeld samenvattingen, overzichten, afspraken, 

sturen we door naar Evernote. Je bouwt op deze manier een schaduw email-

archief op met de belangrijkste mails, die heel gemakkelijk terug te vinden zijn. 

Wat we je in dit hoofdstuk hebben laten zien, in vogelvlucht, is hoeveel 

mogelijkheden er zijn om informatie in Evernote op te slaan. Het is zeker niet 

uitputtend, er zijn nog meer mogelijkheden. Maar dit zijn de belangrijkste en we 

gaan er van uit dat als je er lol in krijgt,  je vast zelf nog met meer mogelijkheden 

gaat experimenteren. 
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6.ZOEKEN IN EVERNOTE 

Het grote voordeel van het gebruiken van Evernote zit vooral in de zeer 

krachtige zoekfunctie die Evernote rijk is. Deze is snel, simpel en 

gebruiksvriendelijk.  

Je kunt de zoekfunctie in Evernote met een sneltoets activeren, zelfs als je in een 

ander programma aan het werk bent. Deze sneltoets is CMD-CTRL-E op de Mac 

en WIN-SHIFT-F in Windows. Dus als je in een tekstdocument of in je HIS bezig 

bent en je wilt iets in Evernote opzoeken, hoef je niet eerst naar Evernote over 

te schakelen. 

Bij het starten van een zoekactie doorzoekt Evernote alle notities volledig: 

onderwerp, datum, weblinks, documenten, hoofdtekst, tags en meer.. Evernote 

kan zelfs geschreven tekst en tekst binnen PDF’s en foto’s herkennen (deze 

laatste functionaliteit werkt alleen vanaf Evernote Premium).  

Je kunt ook gecombineerd zoeken met meerdere zoektermen. Deze zoekacties 

kunnen er wat ingewikkelder uitzien, maar Evernote biedt de mogelijkheid om 

zoekacties die je vaker wilt gebruiken, op te slaan. 

7.DELEN VAN NOTITIES EN NOTITIEBOEKEN 

Dit is een andere krachtige eigenschap van Evernote (ook alleen beschikbaar 

vanaf Evernote Premium). Doordat je specifieke notities kunt delen met 

anderen, is het heel eenvoudig om informatie naar een collega te sturen zonder 

dat je het eerst vanuit Evernote in een email of tekstdocument hoeft over te 

zetten.  

Het is ook mogelijk om hele notitieboeken met anderen te delen zodat je met 

meerdere mensen aan een project kunt werken of een gezamenlijk archief als 

naslagwerk over een bepaald onderwerp kunt gebruiken. Kennisdeling met een 

AIOS bijvoorbeeld is op deze manier erg gemakkelijk. 

Hieronder een paar plaatjes om te laten zien hoe dit werkt. Allereerst het delen 

van een losse notitie. Heel toevallig een artikeltje over…. Evernote! 

Rechts boven in de hoek zie je een aantal knoppen met extra mogelijkheden. 

Een daarvan is het pijltje, waarachter een aantal mogelijkheden zitten om te 

delen. Je kunt hier ook kiezen voor bijvoorbeeld het mailen van een notitie. In dit 

geval willen we een link naar het document zelf delen. 
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Hieronder zie je welk menu er verschijnt. Kies voor “Gedeelde URL kopieren” 
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Om aan te geven dat de notitie gedeeld is, verandert de kleur van het pijltje naar 

blauw, zoals je hieronder ziet. 

 

Via hetzelfde pijltje kun je ook kiezen voor het delen van een compleet 

notitieboek. Daarbij verschijnt er een keuzemenu, waarbij je mensen via de mail 

kunt uitnodigen om het notitieboek te delen. Je kunt daarbij aangeven of ze het 

notitieboek alleen maar kunnen inzien, of dat ze ook zelf notities kunnen 

toevoegen. 
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8. SNELTOETSEN 

 

 

 

Sneltoetsen Windows 

CTRL-N  nieuwe notitie maken 

F2   titel van een notitie aanpassen 

F3   label aan een notitie toevoegen 

F6   zoeken (als je al in Evernote bent) 

WIN-SHIFT-F direct zoeken vanuit een andere applicatie 

F9   Synchroniseren 

 

 

Sneltoetsen Mac 

 

CMD-N  nieuwe notitie maken 

CMD-L  titel van een notitie aanpassen 

CMD-‘  label aan een notitie toevoegen 

ALT-CMD-F  notitie zoeken (als je al in Evernote bent) 

CMD-CTRL-E direct zoeken vanuit een andere applicatie 

CTRL-CMD-S synchroniserenCTRL-CMD-M Verplaatsen van 

een notitie 

CMD-J  Snel naar een notitieboek overschakelen 
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9. MEER INFORMATIE 

 

Boeken 

 Lifehacking met Evernote, Frank Meeuwsen, Oskar van Rijswijk en 

Patrick Mackaaij. Te bestellen via: 

http://ebooks.lifehacking.nl/shop/lifehacking-met-evernote/  

 

 Evernote Essentials, Brett Kelly. Te bestellen via: 

https://members.nerdgap.com/order-evernote-essentials/  

 

Websites 
www.evernote.com  

www.evernote.com/intl/nl/getting_started/  (snelstarthandleiding) 

www.allesonthouden.nl  

www.organiseerjepraktijk.nl  

www.thinkproductive.nl    

  

http://ebooks.lifehacking.nl/shop/lifehacking-met-evernote/
https://members.nerdgap.com/order-evernote-essentials/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/intl/nl/getting_started/
http://www.allesonthouden.nl/
http://www.organiseerjepraktijk.nl/
http://www.thinkproductive.nl/
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10. HOE NU VERDER? 

 

We hopen dat dit eBook je heeft geholpen om een goede start te maken met 

het gebruik van Evernote in je praktijk. Indien je behoefte hebt aan meer 

informatie en hulp kan Organiseer Je Praktijk je op de volgende manieren van 

dienst zijn: 

 

Meld je aan voor onze Gratis Maandelijkse Nieuwsbrief met tips over 

het slimmer organiseren van uw praktijk: www.organiseerjepraktijk.nl/artikelen  

 

Organiseer Je Praktijk heeft een Workshop ontwikkeld speciaal voor 

huisartsen en praktijkpersoneel, die uitgebreid ingaat op de vier behandelde 

dimensies van de huisartsenpraktijk. Tijdens deze workshop leer je alles over het 

slimmer organiseren van je praktijk en krijg je veel praktische tips. 

 

Naast een trainingsworkshop biedt Organiseer Je Praktijk ook Maatwerk op 

locatie aan. Je kunt een coach inhuren om de praktijk in meer detail te 

analyseren en mee te denken en te helpen de tips en adviezen daadwerkelijk in 

de praktijk te brengen om zodoende tijd te besparen. Of om een workshop voor 

alle praktijkmedewerkers te boeken. 

 

Neem contact met ons op via www.organiseerjepraktijk.nl/contact of bel 010-79 

82 413 

  

http://www.organiseerjepraktijk.nl/artikelen
http://www.organiseerjepraktijk.nl/contact
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11. DISCLAIMER 

 

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van dit 

eBook. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot dit 

eBook en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen 

Organiseer je Praktijk en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze 

verantwoordelijk worden gesteld. Organiseer je Praktijk en de auteurs kunnen 

niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door 

toepassing van het gedachtegoed uit dit eBook. Geen enkele aansprakelijkheid 

wordt aanvaard.  

 

Onafhankelijkheid 

Organiseer je Praktijk is een onafhankelijk bedrijf en heeft geen verbinding met 

de makers van Evernote, Evernote Corporation. Dit boek is geen officiële 

uitgave van, of goedgekeurd door Evernote Corporation. 

 

 


