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10 HANDIGE IPHONE-TIPS VOOR SENIOREN 

Eens afgevraagd hoe je je de iPhone gebruiksvriendelijker kunt maken voor senioren? Probeer 

deze tips om iOS toegankelijker te maken voor ouderen. 

 

 

 

Het gebruiksgemak van de iPhone maakt het een uitstekende keuze voor senioren die een 

smartphone willen. Als je niet tevreden bent hoe de iPhone werkt zoals hij uit de doos komt, 

dan zijn er veel manieren om de iPhone gebruiksvriendelijker te maken voor ouderen. 

 

Laten we eens kijken naar enkele iPhone-functies en tips die het apparaat toegankelijker zal 

maken. Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van type iPhone en versie iOS.  
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1. GEBRUIK ZOOMWEERGAVE 

Het gezichtsvermogen van de meeste mensen neemt af met de leeftijd. Om dit tegen te gaan, 

kun je WEERGAVEZOOM inschakelen, waardoor de tekst en andere elementen in iOS groter 

worden. 

Hier is hoe: 

1. Open Instellingen en selecteer Beeldscherm en helderheid. 

2. Tik onder de koptekst WEERGAVEZOOM op het veld Weergave. 

3. Kies Ingezoomd. Er worden een paar eenvoudige voorbeelden afgespeeld, zodat je 

een idee krijgt van de verschillen. 

4. Tik op Stel in om je keuze te bevestigen, waarna je de vraag moet accepteren om je 

iPhone opnieuw op te starten en de wijziging toe te passen. 
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2. VERGROOT DE TEKSTGROOTTE 

Terwijl WEERGAVEZOOM alles op het scherm groter maakt, zal het vergroten van de 

tekstgrootte de algehele leesbaarheid verbeteren. Volg deze stappen om de tekstgrootte 

aan te passen: 

1. Ga naar Instellingen> Toegankelijkheid> Weergave en tekstgrootte (onder het 

kopje Zien). 

2. Selecteer Grotere tekst. 

3. Pas de schuifregelaar aan om de gewenste tekstgrootte te kiezen. 

Als de grootste optie niet geschikt is, schakel dan de schuifregelaar voor grotere 

toegankelijkheidsformaten onderaan in om nog grotere niveaus weer te geven.  
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3. GEBRUIK GESPROKEN MATERIAAL 

Met Spreek selectie uit kan je iPhone elke tekst die je selecteert, hardop voorlezen. Dit is 

handig als de tekst niet leesbaar is op het scherm, of als je wilt luisteren in plaats van naar je 

scherm te kijken. 

Om het in te schakelen: 

1. Open Instellingen> Toegankelijkheid. 

2. Tik onder het gedeelte Zien op Gesproken materiaal. 

3. Schakel Spreek selectie uit in. Wanneer je nu tekst op je telefoon selecteert, ziet je 

een spreekoptie om deze hardop voor te lezen. 

4. Als je het moeilijk vindt om tekst te selecteren, kunt je ook Scherm uitspreken 

inschakelen. Hiermee kun je met twee vingers vanaf de bovenkant van je apparaat 

naar beneden slepen om alles op het scherm te lezen. 

5. Om aan te passen hoe dit klinkt, selecteert je Feedback bij typen of Stemmen om 

de stem te wijzigen als je wilt volgen wat er wordt gelezen. 

6. Indien nodig kunt je de spreeksnelheid ook aanpassen met de schuifregelaar. 
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4. ZET HET BELVOLUME HOGER EN SCHAKEL LED-WAARSCHUWINGSFLITSEN IN 

Als je een iPhone voor een slechthorend instelt, is het logisch om het belvolume te verhogen, 

zodat ze geen oproepen en andere waarschuwingen missen. 

Ga naar Instellingen> Horen en voelen en pas de schuifregelaar Beltoon en Meldingen aan 

om het gewenste volume in te stellen. Misschien wilt je de schuifregelaar Wijzigen met 

knoppen uitschakelen; als het is uitgeschakeld, veranderen de fysieke volumeknoppen alleen 

het volume voor media, zoals muziek en games. 

Je wilt waarschijnlijk ook de opties Trillen bij belsignaal en Trillen bij geluid uit om de kans op 

het missen van oproepen te verkleinen. Zorg ervoor dat de geselecteerde beltoon duidelijk en 

onderscheidend is. 

Ten slotte kan het voor een visuele aanwijzing helpen om de functie LEDflitser bij melding 

voor waarschuwingen in te schakelen, deze laat het cameralicht knipperen bij inkomende 

waarschuwingen. Ga hiervoor naar Instellingen> Toegankelijkheid> Audio / Visueel (onder 

het kopje Hoorzitting). Schakel de schuifregelaar LEDflits bij melding in; je kunt ook kiezen of 

het wordt weergegeven wanneer de telefoon op stil staat of niet. 
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5. SCHAKEL ‘ZOEK MIJN’ IN 

Hoewel Zoek mijn belangrijk is voor het opsporen van een gestolen apparaat, is het ook 

handig om je telefoon terug te vinden als je deze bij je thuis kwijtraakt, omdat je telefoon 

hierdoor moet overgaan, zelfs in de stille modus. 

U moet Zoek mijn hebben ingeschakeld tijdens de eerste installatie van de telefoon. je kunt 

als volgt controleren of het correct werkt: 

1. Ga naar Instellingen en tik bovenaan op je naam. 

2. Selecteer Zoek mijn. 

3. Zorg ervoor dat Zoek mijn iPhone is ingeschakeld. Het is ook een goed idee om op 

het veld Zoek mijn iPhone te tikken en Laatste locatie verzenden in te schakelen, 

waardoor de locatie van het apparaat naar Apple wordt verzonden wanneer de 

batterij bijna leeg is.  

 

 

 

 

Onlangs heeft Apple de AirTag geïntroduceerd. Met dit hulpmiddeltje en de 

Zoek mijn functie, kan je bijna alles terugvinden, mits verbonden aan het 

kwijtgeraakte voorwerp. Onder de kop Apple Nieuws in Nieuwsbrief 15 meer 

hierover.  
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6. CONFIGUREER FAVORIETE CONTACTEN 

De favorietenlijst van je iPhone maakt het gemakkelijk om je frequente contacten met slechts 

een paar tikken te bewaren. Dit maakt de iPhone seniorvriendelijker, omdat het je de moeite 

bespaart om steeds door je lijst met contactpersonen te bladeren. 

U kunt als volgt alle belangrijke contacten toevoegen aan je favorieten op je iPhone: 

1. Open de Telefoon-app. 

 
2. Selecteer Favorieten onderaan in de balk. 

 
3. Tik op het Plus-pictogram in de linkerbovenhoek om je 

contactenlijst te openen. 
 

4. Selecteer een contactpersoon om aan je favorieten toe 
te voegen en kies vervolgens welk type item je voor hen 
wilt toevoegen. je moet de contactmethode kiezen die je 
het meest gebruikt voor die persoon (bericht, bel, video, 
berichten sturen, enz.). 

 

5. Herhaal het proces voor elke favoriet die je wilt 
toevoegen. Gebruik de knop Bewerken rechtsboven als je 
contacten uit favorieten wilt verwijderen. 
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7. MEDISCHE ID INSTELLEN 

 

In de Gezondheid-app van je iPhone bevindt zich een Medische ID item, 

vergelijkbaar met een digitaal medisch identificatielabel. Dit stelt paramedici op 

de hoogte van bestaande gezondheidsproblemen die onmiddellijke aandacht 

vereisen, medicijnen die je gebruikt en dergelijke. Het is met name handig in 

gevallen waarin de eigenaar van het apparaat bewusteloos is of anderszins niet kan 

communiceren. 

Stel Medische ID in op je iPhone door de Gezondheid-app te openen, op je profielfoto 

rechtsboven te tikken en Medische ID> Wijzig te kiezen. Zorg ervoor dat SOS-

contactpersonen is ingevuld en Toon bij vergrendeling is ingeschakeld (scrol hiervoor naar 

beneden), zodat je informatie in geval van nood voor iedereen zichtbaar is op het 

vergrendelingsscherm. 

Afgezien van medische informatie, is het verstandig om ook enkele noodcontacten toe te 

voegen. Deze mensen krijgen een melding als je ooit de nood-SOS-functie van je iPhone 

gebruikt. 
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8. CONFIGUREER NOODMELDING SOS 

De SOS-functie waarschuwt de hulpdiensten en je contactpersonen voor noodgevallen 

wanneer je in de problemen zit. Hoewel dit een iPhone-functie is die iedereen zou moeten 

instellen, is het vooral belangrijk voor ouderen. 

Houd op de iPhone 8 en nieuwer de zijknop en een van de volumeknoppen enkele seconden 

ingedrukt om de functie te activeren. Als je een iPhone 7 of eerder hebt, druk je vijf keer snel 

op de zij- of bovenknop om SOS-noodmelding te activeren. 

Zodra de SOS-noodmelding-schuifregelaar wordt weergegeven, sleept je deze (of blijft je de 

knoppen op een iPhone 8 of nieuwer ingedrukt houden). je telefoon neemt contact op met 

het alarmnummer voor je regio en neemt vervolgens contact op met je contactpersonen voor 

noodgevallen met je locatie. 

Je kunt SOS-noodmelding niet uitschakelen, maar je kunt het als volgt configureren: 

1. Ga naar Instellingen> Noodmelding. 

2. Schakel Automatisch bellen in als je met de snelkoppeling contact wilt opnemen 

met hulpdiensten zonder de schuifregelaar te gebruiken. Als je dit inschakelt, kunt 

je het aftelgeluid schakelen, dat een hoorbare waarschuwing laat horen tijdens 

het bellen. 

3. Op een iPhone 8 of nieuwer kunt je desgewenst ook de methode Bellen met vijf 

drukken met zijknop inschakelen. 

4. Zorg ervoor dat je noodcontacten hebt toegevoegd in de Gezondheid-app. Je ziet 

ze hier en kunt op de snelkoppelingslink tikken om meer toe te voegen of de 

bestaande te bewerken. 
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9. SCHAKEL VOICE DAILING IN VOOR SIRI 

Met de spraakopdrachten van Siri kunt je fysieke interacties met de telefoon verminderen, 

wat een geweldige manier is om een iPhone voor ouderen te vereenvoudigen. Door Voice 

dailing in te schakelen, krijgt Siri de mogelijkheid om te bellen vanaf het vergrendelscherm. 

U kunt het als volgt inschakelen: 

1. Ga naar Instellingen. 

2. Selecteer Face ID & toegangscode of Touch ID en toegangscode, afhankelijk van je 

apparaat. 

3. Bevestig je huidige toegangscode om door te gaan. 

4. Scroll naar beneden en Selecteer Voicedailing in de lijst om het in te schakelen. 

5. Je kunt Siri nu vertellen om een contactpersoon of telefoonnummer te bellen 

vanuit het vergrendelingsscherm. 
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10. VEREENVOUDIG HET STARTSCHERM 

De kans is groot dat als je een iPhone instelt voor een oudere persoon, deze geen toegang 

nodig heeft tot alle apps op het apparaat. Het is dus een goed idee om de apps die ze het 

meest zullen gebruiken in de balk onderaan het scherm te zetten (het Dock) en de rest op het 

startscherm. Verplaats Apps naar de Appbibliotheek die ze niet of weinig gebruiken en cluster 

deze bv. in een mapje (Informatie en lezen). De Appbibliotheek is te vinden op de laatste 

pagina van de iPhone. Veeg hierdoor met je vinger steeds naar links. Apple heeft al een keus 

gemaakt, welke Apps bij elkaar worden gezet. Uiteraard kan dit naar eigen inzicht worden 

gewijzigd. 

Zie voorbeeld Dock, de Apps telefoon , Safari , Whatsapp  en muziek . 

  

 

De iPhone seniorvriendelijk maken 

Met deze aanpassingen kunt je van iOS een nog eenvoudiger platform maken om te gebruiken 

voor ouderen. Hoewel de behoeften van iedereen anders zijn, zouden deze functies nuttig 

moeten zijn voor de meeste senioren. 

Voor meer specifieke toegankelijkheidsbehoeften, moet je het menu Toegankelijkheid in iOS 

verkennen. Het bevat veel geweldige functies die de iPhone gemakkelijker te gebruiken 

maken voor mensen met visuele, auditieve, motorische en andere beperkingen. 


