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1. Inleiding
In Nederland zijn overheden verplicht om hun online informatie op een toegankelijke 

manier aan te bieden. Ze moeten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Met toegankelijkheid wordt bedoeld dat de informatie voor iedereen bruikbaar is, 
ook voor mensen met een functionele beperking. Denk hierbij aan blinden, doven, 

slechtzienden, mensen met een beperkte handfunctie, enzovoort.

Veel online informatie bestaat uit PDF-bestanden. Eenvoudige PDF-bestanden 
hebben vaak als bron een tekstverwerkingsprogramma. Documenten die meer 

opmaak nodig hebben zijn vaak door vormgevers gemaakt. Tegenwoordig gebeurt dit 

meestal met het programma Adobe InDesign.

In dit e-book leggen we uit hoe je met Adobe InDesign toegankelijke PDF-

documenten maakt. Omdat vaak nog nabewerking nodig is in Adobe Acrobat, 
behandelen we ook de stappen die je nog in Acrobat moet doen.

Omdat de versies van deze programma's nogal van elkaar verschillen kiezen we hier 

voor specifieke versies:

• Adobe InDesign CC 2014 Nederlands

• Adobe Acrobat XI (11) (oudere versies zijn niet geschikt)
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2. PDF en digitale toegankelijkheid
Digitale toegankelijkheid gaat over de bruikbaarheid van digitale informatie voor 

mensen met een functionele beperking. 
Voor deze digitale toegankelijkheid zijn internationale regels. Als je deze regels 

hanteert voor PDF, dan is je PDF voor deze mensen bruikbaar.

2.1 Digitale toegankelijkheid
Digitale toegankelijkheid gaat over de bruikbaarheid van digitale informatie voor 
mensen met een functionele beperking. Daarbij kun je denken aan:

• blinden en slechtzienden
• doven en slechthorenden

• mensen met een motorisch beperking

• laaggeletterden en dyslectici

Tekst in een PDF is ook als tekst beschikbaar voor screenreaders. Een screenreader 

kan deze tekst omzetten in spraakuitvoer en in braille-uitvoer. Hieronder zie je een 
voorbeeld van een brailleleesregel. Op deze manier hebben blinden ook toegang tot 

de informatie in een PDF. 
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Maar niet alleen blinden hebben hier baat bij. Doordat alle tekst in de PDF 

beschikbaar is, kunnen zoekmachines de content ook indexeren. Google wordt niet 

voor niets de grootste blinde genoemd.

2.2 Regels voor digitale toegankelijkheid
Internationaal zijn er regels opgesteld waaraan digitale content moet voldoen. Dat 
zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De huidige versie is WCAG 

2.0. 

WCAG 2.0 gaat er vanuit dat alles wat in een browser geopend wordt een webpagina 
is en dat de WCAG-regels daarop van toepassing zijn. Met andere woorden: een PDF 

die geopend wordt in een browser moet voldoen aan alle toegankelijkheidsregels. 

Dat lijkt overdreven, maar dat is het niet. PDF is immers een wijdverbreide methode 

om informatie te delen. En natuurlijk moet die dan ook toegankelijk zijn.

In Europa is WCAG 2.0 de norm voor alle overheden. 

In Nederland doen we daar nog een schepje bovenop. De Nederlandse overheid 
hanteert de Webrichtlijnen. Deze zijn de WCAG-richtlijnen, plus een aantal extra 

richtlijnen.

2.3 PDF-eisen in de Webrichtlijnen
Om te voldoen aan de Webrichtlijnen moet de PDF natuurlijk voldoen aan WCAG: de 

PDF moet toegankelijk zijn. De Webrichtlijnen eisen aanvullend dat de PDF 

opgeslagen moet zijn in een open formaat. Dat stelt de volgende extra eisen aan 
PDF:

• Het PDF-formaat moet zijn PDF/A-1a, PDF/A–2a, PDF/A-3a of PDF/UA-1.
• Ook voldoet een PDF die in 1 stap zonder nabewerking tot dat formaat kan 

worden omgezet.
• Een beveiligd PDF-document voldoet als voldaan wordt aan de volgende eisen:

◦ De enige foutmelding is dat het document is beveiligd.
◦ Bij eigenschappen bestand is aangegeven "Inhoud kopiëren voor 

toegankelijkheid is toegestaan". 

Als je een PDF-formulier maakt is het PDF/UA-1-formaat nodig. In alle andere 
gevallen volstaat een PDF/A-document. PDF/A-1a heeft enkele beperkingen: de 
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bestandsgrootte kan groot worden en transparantie van afbeeldingen is niet 

mogelijk. Om die reden adviseren we PDF/A -2a of PDF/A -3a. PDF/A is ontworpen 

voor archivering en leent zich erg goed voor correspondentie en publicaties.

Uitgebreide informatie over PDF-formaten vind je op pdfa.org.
De Webrichtlijnen zijn beschreven in versie2.webrichtlijnen.nl. 
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3. Basisprincipes opmaak in Adobe InDesign
Semantische opmaak – Leesvolgorde – Alternatieve tekst voor afbeeldingen – 

Metadata – Hyperlinks, bladwijzers en inhoudsopgave – Complexe content

3.1 Semantische opmaak
Met semantische opmaak geef je betekenis aan tekst. Zo kan de tekst een 
hoofdstuktitel, paragraaftitel of een tekstalinea zijn. Door betekenis te geven aan 

teksten is het mogelijk om in een document (net als bij een krant) 'koppen te 
snellen'. Op deze wijze kan een blinde lezer de voor hem/haar relevante onderdelen 

makkelijk vinden en lezen. Een ander voorbeeld van semantische opmaak is het 
koppelen van een afbeelding aan de bijbehorende tekst.

Behalve dat het zo goed als noodzakelijk is voor blinde mensen, betekent semantisch 

opmaken ook dat zoekmachines zo weten wat de betekenis is van de teksten en hoe 

ze deze moeten interpreteren. 

3.2 Leesvolgorde 
Leesvolgorde is de volgorde waarin de tekst wordt voorgelezen. Standaard van onder 
naar boven. Soms kan het echter wenselijk zijn om teksten bij het voorlezen anders 

te ordenen. Bijvoorbeeld een quote die in grote letters midden in een artikel staat 
wil je mogelijk direct voor laten lezen.

3.3 Alternatieve tekst voor afbeeldingen
Afbeeldingen zijn voor een blinde niet zichtbaar. Als een afbeelding betekenis heeft 

in de context van de tekst maak je een passende beschrijving. Soms is een 

afbeelding decoratief en is het ook mogelijk om die niet te tonen.

Het niet tonen van een afbeelding of tekst noemen we in InDesign een artefact.

3.4 Contrast
Contrast is de mate waarin kleuren zich van elkaar onderscheiden. Zwart en wit 
onderscheiden zich optimaal. Dit noemen we dan een hoog contrast. Als het verschil 

tussen kleuren klein is ziet een slechtziende het onderscheid niet. 
Voor het aangeven van het kleurcontrast tussen 2 kleuren is een maat, de 

contrastratio. De Webrichtlijnen eisen een contrastratio van minimaal 4,5 voor 
gewone tekst. Het contrast kun je makkelijk controleren via contrastchecker.com. 
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3.5 Metadata
Metadata is informatie die je bij een document opneemt, zodat het makkelijker 

gevonden kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld documenttitel, beschrijving, auteur, 
copyright en sleutelwoorden.

3.6 Hyperlinks, bladwijzers en inhoudsopgave
Het is mogelijk om binnen een document naar onderdelen te 'springen'. Dit kan met 

hyperlinks, bladwijzers en met een inhoudsopgave. Hyperlinks gebruik je om zowel 
binnen als buiten het document te navigeren. Bladwijzers zijn in PDF buiten de tekst 

opgenomen, zoals je ziet in de afbeelding hieronder. 
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3.7 Complexe content
Niet alle teksten of afbeeldingen zijn makkelijk toegankelijk te maken. Extra 

aandacht vergen: tabellen, grafieken, voetnoten en formulieren.

Tabellen
Blinde mensen 'bekijken' een website met een brailleleesregel of met spraakuitvoer. 

Met brailleuitvoer ziet hij maar 1 regel steeds in beeld. Dit betekent dat een blinde 
de kop boven een kolom niet meer ziet als de tabel wordt opgelezen of getoond. 

Zonder te weten wat de bijbehorende tabelkop is betekent bijvoorbeeld het getal 
1000 niets. Door tabelkoppen aan te geven en deze te koppelen aan de bijbehorende 

cellen in de tabel krijgt de tekst wel de juiste betekenis. Bij complexe tabellen, 
zoals tabellen met meerdere kolomkoppen of rijkoppen, is nabewerking nodig.

Grafieken
Grafieken zijn vaak een uitstekende methode om informatie in een oogopslag 
zichtbaar te maken. Een trend is in een grafiek makkelijker te zien dan in een tabel 

met cijfers. Een grafiek is echter meestal een afbeelding. Vaak voldoet een 
alternatieve tekst niet om de grafiek goed te beschrijven. Door de informatie die in 

de grafiek wordt gebruikt ook terug te laten komen in de reguliere tekst kan het 

document toch toegankelijk worden gemaakt.

Voetnoten
Probeer voetnoten niet te gebruiken. Geef de uitleg direct bij de tekst. Is dat niet 
overzichtelijk? Kies er dan voor om alle voetnoten op 1 plek in het document op te 

nemen. Via styling en uitleg maak je duidelijk van welke teksten voetnoten 
beschikbaar zijn. Als je ook nummers gebruikt om een voetnoot te markeren zorg je 

ervoor dat deze voor de screenreader onzichtbaar zijn.

Formulieren
Bij het gebruik van interactieve formulieren moet elk in te vullen veld voorzien zijn 

van een betekenisvolle toelichting. Als het kan, probeer dan interactieve PDF-
formulieren te voorkomen. Gebruik liever webformulieren. Deze zijn vrijwel altijd 

beter toegankelijk dan PDF-formulieren. En niet alleen voor blinden, eigenlijk voor 

iedereen.
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4. Handelingen in InDesign

4.1 Semantische opmaak 
Semantische opmaak regel je in InDesign door te werken met alineastijlen en deze te 
koppelen aan een tekst. Daarmee geef je in de code de betekenis mee die deze 

tekst heeft.
Je kan een stijl koppelen aan een hiërarchische indeling in kopregels (H1 t/m H6), 

alinea (P) en je kunt ook tekst markeren die niet wordt voorgelezen (artifact). Een 
titel van een hoofdstuk is bijvoorbeeld H1, een paragraaftitel H2. Artefacten gebruik 

je bijvoorbeeld voor paginanummers onder aan de bladzijde. 

InDesign: Venster » Stijlen » Alineastijlen

Hou bij de opzet van de stijlen rekening met de hiërarchie en geef de stijl ook een 

logische naam (bijvoorbeeld kop1, kop2, paginanummer). 

Ben je klaar met alle stijlen, klik op het icoontje rechtsboven in het 

dialoogvenster. Kies daarna de optie Alle exportlabels bewerken.
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Kies op het scherm Alle exportlabels bewerken voor PDF.

Vervolgens kun je alle labels in 1 keer bewerken.
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4.2 Alternatieve tekst voor afbeeldingen
Betekenisvolle afbeeldingen moeten een alternatieve tekst krijgen. De alternatieve 

tekst beschrijft dat wat je op de afbeelding kunt zien, niets meer, niets minder.
Alternatieve tekst kun je maken via Exportopties voor object. Is de afbeelding al 

voorzien van metadata (XMP metadata), dan kun je deze direct koppelen. Meestal is 
echter maatwerk nodig, omdat de tekst moet passen bij de context.

InDesign: Object » Exportopties voor object ... » Gelabelde PDF. 
Kies bij Label toepassen voor Aangepast. Vervolgens voer je de beschrijving in. 

Als de afbeelding geen betekenis overbrengt, kies je voor Artefact.
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4.3 Koppelen van afbeelding aan de tekst
Elke afbeelding is voorzien van een gekleurd vierkantje in het kader. Door met de 

muis of je pen op dit vierkantje te gaan staan en een sleepbeweging te maken naar 
de bijbehorende tekst wordt deze gekoppeld. Op de plek van het vierkantje 

verschijnt een ankerteken. Deze actie is niet nodig voor decoratieve afbeeldingen.
Let op: Dit gaat alleen goed als de bijbehorende tekst niet als een laag over de 

afbeelding is geplaatst!

InDesign: Selecteer afbeelding en zoek naar het gesloten gekleurde vierkantje 
(komt overeen met de kleur van de laag waar je in zit). Sleep vervolgens met de 

muis of pen naar de bijbehorende tekst. Je ziet dan dat de afbeelding verankert is.
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4.4 Leesvolgorde
De leesvolgorde bepaal je met de volgorde van de Artikelen in het venster Artikelen.  

Sleep de onderdelen van een artikel naar het artikelvenster.
Houd hierbij de Shift-toets ingedrukt en klik de onderdelen van het artikel direct in 

de juiste volgorde aan. Op deze wijze staat de leesvolgorde (van boven naar onder) 
direct goed. Gaat hiermee iets mis? Dan kun je achteraf de volgorde in het artikel 

aanpassen. Ook kun je nieuwe onderdelen in het artikel alsnog toevoegen.

In de video zie je precies hoe je dat doet: 

http://tv.adobe.com/watch/accessibility-adobe/part-1-new-accessibility-features-

in-indesign-cs55/

InDesign: Venster » Artikelen

Markeer onderdelen en voeg deze als nieuw artikel toe.
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InDesign: Venster » Artikelen

Na het toevoegen kun je volgorde controleren. De volgorde gaat van boven naar 

beneden.

Let op: De leesvolgorde is de volgorde die een screenreader gebruikt bij het 

voorlezen. De volgorde die je ziet in Acrobat PRO is echter gebaseerd op de volgorde 
die je ziet in het venster lagen. Dit is tevens de volgorde die Acrobat PRO gebruikt 

bij de optie “Hardop lezen”.
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InDesign: Venster » Artikelen en Venster » Lagen

De leesvolgorde van de tekst en objecten gaat in lagen van onder naar boven.

In dit voorbeeld zie je een verschil tussen de volgorde in de artikelen en de 

volgorde in de lagen.

De volgorde van tekst moet identiek zijn. 

In dit voorbeeld is het nodig om de tekstvolgorde in het lagenvenster aan te passen.

Als je gebruik maakt van achtergrondafbeeldingen met tekst op de voorgrond zal in 
de volgorde van lagen de achtergrond altijd als eerste worden gebruikt. Op het 

moment dat deze afbeelding echter een artefact is (en dus niet wordt voorgelezen) 
is er geen verschil.

In dit voorbeeld is cover.jpg de achtergrondafbeelding. In het artikel als 3e en in de 

laag als 1e. 
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4.5 Metadata

InDesign: Bestand » Bestandsinformatie

In bestandsinformatie kun je de titel, omschrijving, sleutelwoorden, auteur, 

copyrightinformatie zetten.

4.6 Hyperlinks
Met hyperlinks kun je linken naar websites. Het kan ook gebruikt worden om te 

linken naar een onderdeel binnen het document, maar dat is niet praktisch, omdat 
de gebruiker niet eenvoudig terug kan klikken naar de positie waar de link staat. 

19



Zorg er ook voor dat hyperlinks visueel te herkennen zijn, bijvoorbeeld door de link 

te onderstrepen.

Let op: Als je het PDF-document opent in de browser, zijn hyperlinks niet altijd 

zichtbaar! 

InDesign: 
Selecteer een tekst.

Kies Tekst » Hyperlinks en kruisverwijzingen » Nieuwe hyperlink ...
Je krijgt een dialoogvenster. Daarin kun je de link plaatsen.

4.7 Bladwijzers
Bladwijzers zijn het instrument om navigeren in het document makkelijk te maken 
en werken ook via de webbrowser. Het is bij het maken van bladwijzers logisch om 

deze gelijk te laten lopen met de semantische structuur van het document. Dus 
Hoofdstukken als 1e niveau en paragrafen (onderdelen van een hoofdstuk) als 2e 

niveau binnen de bladwijzers.

InDesign: Venster » Interactief » Bladwijzers

Markeer de tekst die je wilt gebruiken als naam in de bladwijzer en voeg deze toe. 

Om een lager niveau toe te voegen selecteer je de bladwijzer van het 
bovenliggende niveau. De bladwijzer springt dan automatisch in.

4.8 Inhoudsopgave
Het is in InDesign mogelijk om een inhoudsopgave automatisch te laten genereren.

InDesign: Layout » Inhoudsopgave 

Voor het gebruik in een digitaal document is het dan wel handig dat elk onderdeel in 

de inhoudsopgave voorzien wordt van een hyperlink. Heb je een grote inhoudsopgave 
of maak je liever geen gebruik van hyperlinks? Maak dan een aparte alineastijl die je 

markeert als een artefact. Een inhoudsopgave is niet nodig als het document digitaal 
wordt gelezen, want via de bladwijzers toont een PDF-programma al een eigen 

menu.
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4.9 Tabellen

InDesign: Tabel » Tabel invoegen

Bij tabellen kun je het volgende aangeven:

• Bodyrijen: het aantal rijen met gegevens 

• Kolommen: het aantal kolommen
• Koptekstrijen: het aantal rijen met koppen

• Voettekstrijen: het aantal rijen met koppen die onderaan de tabel komen

Door in InDesign kopregels aan te geven worden deze later in de PDF gelabeld als 
“kopcellen”.

4.10 Kleurinstellingen en profielen

InDesign: Bewerken » Kleurinstellingen en -profielen.

In PDF heb je te maken met 2 soorten kleurprofielen:

• CMYK voor print 
• RGB voor het web 
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Kies voor digitale documenten voor het web voor sRGB IEC61966-2.1 en neem dit 

ook op in het doelprofiel. 

4.11 Exporteren

InDesign: Bestand » Exporteren als PDF

Als je helemaal klaar bent kun je het document exporteren naar PDF. Het is handig 

de exportinstellingen te bewaren.

Kies voor Exporteren naar PDF » Print . 

Algemeen
Kies bij Compatibiliteit voor Acrobat 8/9 (PDF 1.7).

Zorg ervoor dat is aangevinkt:

– Gelabelde PDF maken

– Bladwijzers

– Hyperlinks

Geavanceerd

Vanaf InDesign CC 2015 kun je hier ook instellen:

– Titel weergeven: Documenttitel (standaard Documentnaam)
– Taal: Stel hier de taal in van het document
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5. Acrobat Pro XI: controle, aanpassen en 

opslaan
Adobe Acrobat Pro XI is op dit moment het enige pakket dat PDF's op een 

relatief eenvoudige manier toegankelijk kan maken. We bespreken hier 4 
stappen:

• toevoegen van enkele meta-gegevens
• controleren

• repareren

• opslaan

5.1 Schermonderdelen
Hieronder een screenshot van Acrobat Pro. Het scherm bestaat uit 3 delen, 

die we hieronder met een paars kader hebben omringd:
• Links het linkermenu

• In het midden het pdf-bestand
• Rechts de gereedschappen
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Linkermenu
In het linkermenu staan verschillende opties. 

Via  Beeld » Tonen/verbergen » Navigatievensters maak je deze zichtbaar. 
Zorg ervoor dat minimaal Bladwijzers en Volgorde zichtbaar zijn.

PDF-bestand (middenvenster)
In het middenvenster wordt de PDF getoond, die je aan het bekijken bent.

Gereedschappen
In het rechterdeel van het scherm staan de gereedschappen met onder 
andere het tabblad Toegankelijkheid. 

Klik in het menu boven op Gereedschappen om deze zichtbaar te maken.

26



Staat Toegankelijkheid er niet bij, dan kun je deze aanzetten via Beeld » 

Gereedschappen » Toegankelijkheid. 

5.2 Meta-gegevens toevoegen

Metadata – beschrijving
De metadata worden overgenomen uit InDesign. Voor het 1e sleutelwoord 

staat soms “;”. Deze moet je verwijderen.

Weergave bij openen 
Je stelt hier de volgende zaken in:

• Navigatietab: Venster en pagina bladwijzers
• Pagina-indeling: Eén pagina

• Zoomfactor: Passende pagina

• Vensteropties: 

◦ Venster centreren op scherm 

◦ Tonen: Documenttitel

Taalinstelling – geavanceerd
Kies de taal van je document. Dat zal in veel gevallen Nederlands zijn.
Sla het document op. In de menubalk zie je de documenttitel staan.

27



5.3 Controleren en repareren
Een controle van je pdf op toegankelijkheid begin je in Acrobat met de 

functie Volledige controle. Daarna bekijk je het rapport en kun je de pdf 
gaan aanpassen.

Volledige controle

1. Kies Gereedschappen » Toegankelijkheid » Volledige controle. Zie 

screenshot hieronder.

2. Je krijgt een dialoogvenster:
3. Kies onderaan het venster Controle starten.
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Aan de linkerkant van je scherm komt het resultaat te staan, onder de kop 
Toegankelijkheidscontrole, zie screenshot hieronder (in dit geval is het dus 

nog niet goed).

Per testcriterium staat een vinkje, kruisje, vraagteken of uitroepteken:

• Vinkje: goedgekeurd
• Kruisje: afgekeurd

• Vraagteken: niet vast te stellen, handmatig onderzoek is nodig is
• Uitroepteken: testcriterium is overgeslagen
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Klikken op een testcriterium brengt je naar de plaats waar het probleem is 

vastgesteld. Met de rechtermuisknop krijg je een menu met enkele 
mogelijkheden. Belangrijkste zijn:

• Goedgekeurd: kies deze als deze goed blijkt na handmatige controle 
• Mislukt: kies deze als deze niet goed blijkt na handmatige controle 

• Uitleggen: handig als je enige uitleg wil
• Opnieuw controleren

• Corrigeren: sommige problemen zijn hier mee op te lossen

In Acrobat XI krijg je 2 vraagtekens; je moet altijd handmatig de 

leesvolgorde en het kleurcontrast controleren. 

Een bekend probleem betreft het tabeloverzicht. Standaard staat deze 

controle uit.
Controleer je hier wel op, dan zul je altijd een foutmelding zien:
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Door het overzicht open te klikken kun je het betreffende element 

selecteren om te bepalen welke tabel niet goed staat.

Met touchup-leesvolgorde – tabel selecteren en vervolgens 

rechtermuisknop verschijnt het menu  waarin je tabeloverzicht bewerken 
kunt kiezen. 

Hiermee kun je een tekstbeschrijving over de tabeleigenschappen 

(bijvoorbeeld: Tabel met 4 kolommen en 4 rijen) toevoegen die kan worden 
gelezen door een schermlezer of andere ondersteunende hulpmiddelen. 

Omdat dit eigenlijk al automatisch wordt gedaan door de screenreader zelf is 
het verstandiger om de controle op “tabellen moeten een samenvatting 

bevatten” niet te doen. 

Krijg je andere fouten? Dan is er in een van de stappen nog iets fout.
Een paar bekende problemen zoals het gebruik van verschillende 

kleurprofielen (bijvoorbeeld: sRGB en Adobe RGB of sRGB en CMYK) of 
problemen met fonts zijn vaak eenvoudig op te lossen. Kies hiervoor:

Gereedschappen – Afdrukproductie – Preflight –  PDF correcties:
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Converteren naar sRGB

Fonts insluiten (ook bij onzichtbare tekst)

Leesvolgorde

Kies in het linkermenu Volgorde. Je krijgt dan de leesvolgorde van de 

pagina's en de volgorde binnen de pagina's te zien. 

Deze leesvolgorde wordt gebruikt bij de functie 'Hardop Lezen' in Adobe 

Reader. 

De leesvolgorde in een screenreader (zoals bijvoorbeeld JAWS) wordt 
gebruikt is gebaseerd op de volgorde die je in InDesign in het Artikelvenster 

hebt aangegeven. De volgorde vind je in je Linkermenu onder het onderdeel 
Codes. In codes staat de structuur van je document.
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Linkermenu » Codes 

De volgorde van de tekst in 'codes' moet identiek zijn aan de volgorde van de 

tekst in 'volgorde'. Achtergrondafbeeldingen (zoals in dit voorbeeld) zullen 
in 'volgorde'  altijd als eerste in de leesvolgorde staan. Wil je dat niet? Dan 

moet je de afbeelding als “artefact” exporteren. Dan wordt deze niet 

voorgelezen.

Is de leesvolgorde niet identiek? Dan moet je de volgorde in het 

Lagenvenster en/of Artikelvenster in InDesign aanpassen. 

Je kunt de leesvolgorde altijd 'live' controleren met behulp van een 
screenreader. JAWS kent een gratis demomodus van 40 minuten. JAWS 

draait onder Windows.

Contrast
In dit stadium is controle op contrast meestal niet meer nodig. Al bij de 
opzet van het InDesign document heb je de gebruikte kleurstellingen 

getoetst met contrastchecker.com
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Bladwijzers
In het linkermenu kun je via Bladwijzers controleren of deze volledig zijn en 

of ook de hiërarchie klopt.

Als deze niet klopt, heb je niet de juiste kopstijlen in je document gebruikt. 

Pas de kopstijlen in het document aan en controleer opnieuw met de 

bladwijzers of de structuur klopt.

Hyperlinks
Per hyperlink moet je met de hand controleren of de hyperlink werkt en 

verwijst naar het juiste onderdeel.

Complexe tabellen
Alleen als je complexe tabellen hebt gemaakt moet je meer doen.

Dit is het geval als je tabellen hebt met zowel kolom- als rijkoppen.
In Bijlage 1 zie je een voorbeeld.
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5.4 Opslaan naar PDF/A formaat
Controleer het document via Gereedschappen » Afdrukproductie. 

Staat Afdrukproductie er niet bij, dan kun je deze aanzetten via Beeld » 

Gereedschappen » Afdrukproductie. 

Daar kun je het ook omzetten naar het gewenste formaat. Soms leidt dit tot 
nieuwe foutmeldingen. Een paar bekende problemen zijn:

• Problemen met annotaties

Dit komt voor op het moment dat de labels voor hyperlinks niet in de 

export vanuit InDesign zijn aangevinkt.
• Probleem met kleurprofielen

Dit is veel voorkomend probleem. Dit komt voor op het moment dat 
afbeeldingen zijn gebruikt met het Adobe RGB 1998 profiel terwijl het 

document het sRGB profiel gebruikt. Het is meestal ondoenlijk om dit 
handmatig te corrigeren. 

5.5 Complexe problemen oplossen met callas PDFaPilot
Bij complexe problemen loont het de moeite om speciale software te 

gebruiken die foutjes kan repareren. Een makkelijke tool is daarbij callas 
PDFaPilot.
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6. Organisatorische aspecten
Het maken van publicaties kent vaak een opdrachtgever (vaak een 

communicatieafdeling) en een opdrachtgever (degene die de toegankelijke PDF 
met opleveren). Om ervoor te zorgen dat publicaties conform verwachtingen en 

binnen de gestelde tijd en budget worden opgeleverd is het belangrijk om met 
elkaar afspraken te maken en zorgen voor het nakomen van de afspraken.

6.1 Bepaal welke documenten omgezet moeten worden in PDF
Niet alle documenten zijn makkelijk of goed om te zetten in een toegankelijk PDF-

document. Soms is het verstandiger om een webpagina te maken.

6.2 PDF-formaat
Het is belangrijk om vast te stellen welk formaat moet worden opgeleverd. Zolang 

het geen digitale formulieren betreft kun je het beste kiezen voor PDF/A–2a of 

PDF/A–3a. 

Gebruik (nog) niet PDF/UA-1. Dit formaat is een stuk lastiger om op te leveren, 
zeker als je ook hyperlinks gaat gebruiken.

6.3 Weglaten van content voor screenreaders 
Maak afspraken over onderdelen die je markeert als 'artefact'. Deze worden dan in 

screenreaders overgeslagen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een paginanummer op 
elke pagina of een routekaart bij een adres.

6.4 Aanleveren materiaal door opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt voor het volgende:

• Teksten zijn semantisch correct.
• Afbeeldingen hebben een betekenisvolle omschrijving of zijn omschreven als 

'decoratief'. 
• Afbeeldingen worden ook apart aangeleverd en mogelijk al op de juiste grootte 

in cm. Afbeelding hebben het sRGB-kleurprofiel. 
• De relatie tussen afbeelding en bijbehorende tekst is duidelijk.

• De betekenis van grafieken is volledig uitgelegd in de tekst.
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6.5 Overige afspraken
In de regel is er een beperkt budget om een digitale publicatie te maken. Het 

gebruik van (complexe) tabellen, hyperlinks en voetnoten kunnen op gespannen voet 
staan met dit budget. Bij het maken van een nieuwe publicatie is het goed om bij de 

intake hierover goede afspraken te maken. Mogelijke keuzes zijn dan:
• De publicatie wordt niet toegankelijk gemaakt.

• De publicatie wordt beperkt gepubliceerd.
• De informatie wordt als webpagina gepubliceerd, zodat het makkelijker 

toegankelijk is te maken.

Daarnaast kan ook de huisstijl op gespannen voet staan met de richtlijnen voor 
contrast. De beste oplossing is hier om voor digitale publicaties een aangepaste 

huisstijl te gebruiken. De opdrachtgever kiest dan voor een goed contrast in de 
digitale publicaties. 

Soms is het dan verstandig het traject in 2 delen te knippen, waarbij eerst aan alle 

andere voorwaarden wordt voldaan en in een later stadium de opmaak nog wordt 

herzien.
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Bijlage 1: Complexe tabel

Hoe je met rij- en kolomkoppen in Acrobat Pro omgaat illustreren we met een 

voorbeeld.

AOW bedrag voor een alleenstaande per maand

met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto € 1.086,52 € 1.099,84
Loonheffing € 0,00 € 207,08
Bijdrage Zvw € 61,38 € 61,38
Netto € 1.025,14 € 816,06

In deze tabel is de 1e rij en de 1e kolom kolomkoppen. De makkelijkste oplossing om 

deze tabel toegankelijk te maken is de van 1e kolom geen kolomkoppen te maken. 
Alleen de cellen in de 1e rij krijgen dan de opmaak kolomkop:

Uitkering met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto € 1.086,52 € 1.099,84
Loonheffing € 0,00 € 207,08
Bijdrage Zvw € 61,38 € 61,38
Netto € 1.025,14 € 816,06

Wil je toch de rijkoppen intact laten, dan is het iets meer werk. 

4. Markeer via Touchup leesvolgorde in Gereedschappen, onderdeel 

Toegankelijkheid kun je de tabel markeren en kun je daarna de tabeleditor 
gebruiken (is eerst grijs gekleurd).

Dan verschijnt het volgende scherm:
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Via Opties Tabeleditor » Celtype weergeven kun je zichtbaar maken welke 

tabelcellen als kop (TH) zijn gemarkeerd en welke als datacel (TD). Zorg ervoor dat 

zowel de kolomkoppen als de rijkoppen (bruto, loonheffing, bijdrage Zvw, Netto) als 
TH zijn gemarkeerd. Identificeer elke TH cel; bijvoorbeeld K1 (kolom1) of R1 (rij 1).

Elke datacel associeer je met de corresponderende rij en kolom (R1;K1).
Op deze wijze wordt € 1.086,52 voorgelezen als € 1.086,52 bruto met 

heffingskorting. Dan is voor de lezer pas duidelijk wat er staat.

Tot slot moet je van de 1e cel van de 1e rij een datacel maken, want deze cel is 
geen kop.

Als je van het bovenstaande erg moe wordt (dat worden wij ook), probeer dan voor 

de optie te kiezen die hiervoor is beschreven: gebruik enkel 1 rij met kolomkoppen.
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Bijlage 2: Stappenplan

Stap 1: Maak afspraken met de opdrachtgever
Je maakt in deze stap afspraak over het PDF-formaat, huisstijl (denk aan contrast) 

en het aanleveren van materiaal.

Stap 2: Controleer vooraf het basismateriaal
Is het aangeleverde materiaal in orde? Is in de teksthiërarchie aangegeven? Zijn 

afbeelding in het juiste formaat, voorzien van een beschrijving en is duidelijk bij 
welke tekst ze horen? 

Stap 3: Maak alineastijlen aan en orden deze
Bij de opzet van alineastijlen hou je bij naamgeving al rekening met de hiërarchie in 

de publicatie (kop1, kop2) Ook markeer je onderdelen die niet worden voorgelezen 

(artefact).

InDesign: Venster » Stijlen » Alineastijlen.

Stap 4: Per artikel of hoofdstuk

Stap 4a: Maak artikelen aan, zet de leesvolgorde goed

Sleep artikelen naar het venster Artikelen en controleer de goede volgorde van de 
lagen.

InDesign: Het venster Artikelen en lagen vind je direct onder Venster.

De leesvolgorde van de tekst en objecten gaat van onder naar boven.

Stap 4b: Beschrijf afbeeldingen of markeer deze als decoratief

Geef betekenisvolle afbeeldingen direct al een beschrijving en koppel deze aan de 
bijbehorende tekst. Decoratieve afbeeldingen markeer je als artefact.

InDesign: Object » Exportopties » Tagged PDF 

Koppel de afbeelding aan de tekst door vanuit het gesloten gekleurde vierkantje te 

slepen naar de bijbehorende tekst.
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Stap 4c: Maak bladwijzer aan

Zet het titel van het artikel direct in een bladwijzer. Als het artikel uit meerdere 

pagina's en onderdelen bestaat maak je per onderdeel een extra bladwijzer onder 
het niveau van de 1e bladwijzer. 

InDesign: Venster » Interactief » Bladwijzers

Markeer de tekst die je wilt gebruiken als naam in de bladwijzer en voeg deze toe. 
Om een lager niveau toe te voegen selecteer je de bladwijzer van het 

bovenliggende niveau. De bladwijzer springt dan automatisch in.

Stap 4d: Tabellen

Als je een tabel gebruikt zorg je ervoor dat je direct aangeeft dat deze bestaat uit 
kop- en detailregels. 

InDesign: Tabellen is een apart menuonderdeel.

Stap 5: Maak eventueel een inhoudsopgave aan
Je kan in InDesign automatisch een inhoudsopgave maken. Deze kun je als artefact 

markeren, zodat deze niet opgenomen is in de tekst voor de screenreader. 

Als je wil dat de inhoudsopgave geen artefact is, plaats dan een hyperlink bij elke 

verwijzing. Dit is voor elke lezer handig.

InDesign: Layout » Inhoudsopgave

Stap 6: Maak eventueel hyperlinks aan
Als aanvulling op bladwijzers kan het handig zijn om te navigeren met hyperlinks. 
Voor referentie naar externe bronnen zijn hyperlinks nodig. Als je een inhoudsopgave 

gebruikt is het handig om de items via hyperlinks aanklikbaar te maken

InDesign: Venster » Interactief » Hyperlinks

Stap 7 : Maak alle exportlabels aan voor de gemaakte stijlen
Als je klaar bent met alle stijlen kun je deze via het snelmenu rechts via de keuze 
alle exportlabels... in 1 keer voor alle stijlen koppelen.

InDesign: Venster » Stijlen » Alineastijlen.
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Stap 8: Titel en metadata
Maak een titel, beschrijving, sleutelwoorden en vul auteur en copyright in.

InDesign: Bestand » Bestandsinformatie

Stap 9: Controleer de instelling voor kleurprofielen
Controleer of voor RGB de kleurruimte sRGB is gekoppeld.

InDesign: Bewerken » Kleurinstellingen en -profielen

Stap 10: Exporteer het document naar PDF

InDesign: Bestand » Exporteer » Exporteren naar print 

Vink aan:

– Maak gelabelde PDF

– Hyperlinks

– Bladwijzers

Stap 11: Doe de aanpassingen in Acrobat Pro
In Acrobat moet je de eigenschappen aanpassen op 3 tabbladen:

• Pas de taalinstelling aan

• Soms moet je bij de sleutelwoorden de ; weghalen

• Zorg ervoor dat document met bladwijzers en titel wordt getoond

Acrobat Pro: Bestand » Eigenschappen

Stap 12: Doe de controles in Acrobat Pro
Doe eerst een volledige controle op toegankelijkheid:

Acrobat Pro: Gereedschappen » Toegankelijkheid

Als deze geen fouten bevat controleer je het document met de hand op de juiste 
leesvolgorde, bladwijzers en hyperlinks.

Acrobat Pro: Kies Leesvolgorde en bladwijzers in het linkermenu
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Stap 13: Schrijf weg in het op te leveren PDF-formaat
Je kunt via Acrobat Pro XI via afdrukproductie een PDF/A–2a of PDF/A–3a maken. Bij 

eventuele problemen kun je ook speciale tooling gebruiken, bijvoorbeeld callas 
PDFaPilot, zie www.callassoftware.com/callas/doku.php/en:products:pdfapilot. 

Acrobat Pro: Gereedschappen » Afdrukproductie

Stap 14: Bewaar instellingen in Indesign 
Maak je regelmatig document voor dezelfde opdrachtgever? Dan is het handig om  

stijlen en algemene metadata te bewaren in een InDesign Sjabloon. 

InDesign: Bestand opslaan als – InDesign sjabloon

Gebruik je standaardonderdelen in meerdere documenten, bijvoorbeeld een 

standaardopmaak voor tabellen? 

Dan is het handig om deze in een bibliotheek op te slaan en later opnieuw te 

gebruiken.

Eerst moet je een bibliotheek maken waarin je de objecten zet. Deze kun je daarna 
met Venster – bibliotheek openen. Objecten in de bibliotheek kun je naar je 

document slepen.

InDesign: Bestand – Maak bibliotheek. Venster – Bibliotheek. 
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Bijlage 3: Handige links

www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/indesign/pdfs/creating-

accessible-pdf-documentw-with-adobe-indesign-cs6-v3.pdf

Handleiding voor het omzetten van InDesign naar PDF. Bevat ook links naar 2 

instructiefilms.

www.webaccessibility.com
praktische tips voor problemen

www.contrastchecker.com 

bepaal of het contrast voldoet.

www.pdfa.org 

alles over PDF formaten en versies

www.axaio.com 

MadeToTag een snelle methode om InDesign-document naar PDF om te zetten.

www.callassoftware.com 
Tools voor conversie naar PDF/A.

www.webrichtlijnen.nl/sites/default/files/20120828-standpunt_PDF_v1_6.pdf

Alles over voorwaarden waar de PDF aan moet voldoen qua format voor de 

Webrichtlijnen.

http://tv.adobe.com/watch/accessibility-adobe/opening-and-reading-pdf-

documents-with-accessibility-tools/
Een filmpje dat toont hoe een blinde (met een screenreader) tekst leest.
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