
Maak VoiceZorg account
Ga naar: https://voicezorg.nl/admin/login
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email

https://voicezorg.nl/admin/login


Verifieer emailadres om 
verder te kunnen.

Verifieer email

jack@gmail.com
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Geen verificatie e-mail ontvangen, check je spamfilter.



Nodig een Google 
Home gebruiker uit

Stuur uitnodiging naar Google Home gebruiker3



Stuur uitnodiging naar Google Home gebruiker

Gebruik een 
ontvangen 

activatiecode

susan@gmail.com
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Emailadres 
Google Home 

account



Vul gegevens in Google Home gebruiker

susan@gmail.com
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Maak connectie tussen Google Home & VoiceZorg6

1) Om een connectie te maken zeg één van onze staande opdrachten tegen je 

Google Home systeem:

“Oke Google, praat met voice zorg medicijnen”

“Oke Google, praat met voice zorg oefening

“Oke Google, praat met voice zorg sociaal”

…

2) Google vraagt vervolgens of je een account aan wil maken bij VoiceZorg en je 

gegevens wilt delen als je naam en e-mailadres. Beantwoord beide vragen met 

“Ja”, en de connectie tussen je Google home en je VoiceZorg account is 

gemaakt.

Oke Google, praat met 
voice zorg medicijnen



Stuur uitnodiging naar supporter(s)7



Vul gegevens in van Supporter

dirk@gmail.com

+31612334567
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Dirk

De Vries



Selecteer per thema supporter voor ontvangen van notificaties

Niemand 
geselecteerd, 
alleen de 
accounthouder 
ontvangt de 
Medicijnen 
notificaties.

Alleen Dirk 
ontvangt Welzijn 
notificaties. De 
accounthouder 
ontvangt hiervan 
een cc: bericht.

susan@gmail.com susan@gmail.com

Apps  waarvan 
Google Home User 
gebruik van maakt
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Dirk de Vries

Sandra Petersen

Trudy Klaasen

Dirk de Vries

Sandra Petersen

Trudy Klaasen



Tip: voorkom SPAM10

1. noreply@voicezorg.nl is de afzender van alle emails afkomstig 

van VoiceZorg. Voorkom dat deze e-mails in de spam filter 

belanden door noreply@voicezorg.nl toe te voegen als e-mail 

contact in je mailprogramma (Outlook, gmail, Kpnmail,…).

2. Adviseer je supporters en Google Home gebruikers hetzelfde te 

doen.

mailto:noreply@voicezorg.nl
mailto:noreply@voicezorg.nl


Maak Routine voor de Google Home van je vader, 
moeder, cliënt,..
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Met een routine kun je een opdracht als: “Oké Google, praat met voice
zorg medicijnen ” verkleinen tot een simpele opdracht als: “Oké Google, 
medicijnen“.

Tevens kun je deze opdracht automatisch op bepaalde tijden en dagen 
activeren. Zo kun je bijvoorbeeld routine “Medicijnen” iedere ochtend 
om 8:00 uur automatisch activeren, zodat Google Home vraagt aan je 
moeder, vader of cliënt of de medicijnen zijn ingenomen.

Ga naar instructies “Maak VoiceZorg routines”

https://www.voicezorg.com/maak-voicezorg-routines/

