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Smartphone: IOS en Android 

Een snelkoppeling te maken op IOS telefoon (Iphone) 

• Open www.wijkzorg-amsterdam.nl in iOS Safari 

• Tik op het deel-icon in de navigatiebalk (vierkant met pijl omhoog). 

• Veeg in de onderste rij van het deel-menu naar links of rechts 

• Tik op de optie ‘Voeg toe aan beginscherm’. Het staat dan op uw beginscherm. 

 

Een snelkoppeling maken op Android telefoon (non-iphone, non-nokia etc) 

Internet Explorer 

▪ Start Internet Explorer. 

▪ Open de website www.wijkzorg-amsterdam.nl  

▪ Klik in de Menubalk op Bestand > Verzenden > Snelkoppeling op Bureaublad plaatsen. 

▪ Klik op Ja. 

Chrome 

▪ Start Chrome. 

▪ Open de website www.wijkzorg-amsterdam.nl 

▪ Klik rechtsboven op de knop met de drie streepjes. 

▪ Klik onder in het menu op Meer hulpprogramma's > Toevoegen aan bureaublad. 

▪ Klik op Toevoegen. 

 

Tablet: IOS en Android 

Een snelkoppeling maken op IOS Tablet 

• Open www.wijkzorg-amsterdam.nl in iOS Safari 

• Tik op het deel-icon in de navigatiebalk (vierkant met pijl omhoog) 

• Veeg in de onderste rij van het deel-menu naar links of rechts 

• Tik op de optie ‘Voeg toe aan beginscherm’ 

 

Een snelkoppeling maken op Android Tablet 

Snelkoppeling maken via Internet Explorer 

▪ Start Internet Explorer. 



Aarnout Mettes  HVO Querido Wijkzorg 

▪ Open www.wijkzorg-amsterdam.nl 

▪ Klik in de Menubalk op Bestand > Verzenden > Snelkoppeling op Bureaublad plaatsen. 

▪ Klik op Ja. 

Snelkoppeling maken via Chrome 

▪ Start Chrome. 

▪ Open www.wijkzorg-amsterdam.nl 

▪ Klik rechtsboven op de knop met de drie streepjes. 

▪ Klik onder in het menu op Meer hulpprogramma's > Toevoegen aan bureaublad. 

▪ Klik op Toevoegen. 

 

Desktop: Windows en Mac 

Een snelkoppeling maken op Windows 10 

▪ Open de internetbrowser en ga naar www.wijkzorg-amsterdam.nl 

▪ Klik in de adresbalk. 

▪ De URL heeft nu een blauwe achtergrond en is geselecteerd. Klik met de rechtermuisknop 

op de geselecteerde URL. 

▪ Klik in het menu dat verschijnt, op Kopiëren. 

▪ Ga naar het Bureaublad. 

▪ Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het Bureaublad. 

▪ Klik in het menu dat verschijnt, op Nieuw > Snelkoppeling. 

▪ Klik met de rechtermuisknop in het vak onder 'Geef de locatie van het item op'. 

▪ Klik op Plakken. 

▪ De URL staat in het veld. Klik op Volgende. 

▪ Typ een herkenbare naam voor de snelkoppeling. 

▪ Klik op Voltooien 

 

Een snelkoppeling maken op Mac 

 

• Open Safari.  

• Ga naar www.wijkzorg-amsterdam.nl 

• Klik in de adresbalk en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u de url (het 

webadres) naar het Bureaublad sleept. 

• Laat de muisknop los. 

 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/u/URL

