
 

Inleiding 

Aan de hand van instructievideo’s kun je VoiceZorg stap voor stap 
configureren hoe de Google Home gebruiker moet worden 
aangesproken, wie notificaties ontvangen, etc.  

Werk je liever met een document dan met bewegende beelden, 
gebruik dan deze handleiding om VoiceZorg op te zetten. 

Doorloop de onderstaande stappen: 

1. Maak VoiceZorg account 
2. Optioneel: Nodig beheerders uit  
3. Optioneel: Nodig supporters uit  
4. Controleer Google Home account en instellingen 
5. Google Home koppelen 
6. Maak opdrachtroutine per VoiceZorg app 
7. Notificaties instellen 
8. Maak dagplanning 
9. Persoonlijke Berichten & Vragen 

Benodigdheden  

Voordat je begint, check of je beschikt over onderstaande 
onderstaande informatie/apparatuur: 

• Hardware 
o Google Home device 
o Smartphone of tablet incl. gedownloade Google Home 

app  
• Wachtwoorden, mailadressen & activatiecode 

o Wifi + wachtwoord 
o E-mailadres voor een nieuwe of van een bestaande 

Google Home account 
o Toegang tot jouw E-mailadres voor het opzetten van een 

online VoiceZorg account  
o VoiceZorg activatiecode (ontvang je na afsluiten 

VoiceZorg abonnement) 
• Persoonlijke Instellingen (Excel sheet) 

o Dagplanning: welke VoiceZorg apps wanneer activeren 
(tijd/dag) 

o Optioneel: Supporterslijst (namen, e-mailadressen, 06)  
o Optioneel: Beheerderlijst (namen, e-mailadressen, 06) 

 

  

https://www.voicezorg.com/aan-de-slag/
https://www.voicezorg.com/wp-content/uploads/2022/03/VoiceZorg-dagplanning-en-betrokkenen.xlsx


 

1) Maak VoiceZorg account 

Maak account aan via https://voicezorg.nl/admin/signup. 

 

Er wordt vervolgens een verificatie e-mail gestuurd. Ontvang je geen 

verificatiemail met e-mailadres servicebericht@voicezorg.nl, check 

dan de spamfilter. Zorg ervoor dat servicebericht@voicezorg.nl in de 

toekomst niet meer in de spamfilter terechtkomt. 

VoiceZorg werkt met een two factor authentication. Na het inloggen, 

ontvang je via e-mail een pincode om je inlog te voltooien. 

 

mailto:servicebericht@voicezorg.nl


 

Ontvang je geen e-mail, check dan wederom de spamfiler. Het is van 

belang dat servicebericht@voicezorg.nl emails in de toekomst niet in 

de spamfilter belanden. 

 

 

Als je bent ingelogd, klik rechtsboven in op je profiel en type in  je  06 

nummer. 

 

  

mailto:servicebericht@voicezorg.nl


 

Standaard ontvang je e-mail notificaties. Maar je kunt daarnaast ook 

sms-notificaties ontvangen. Maak je hier gebruik van, dan zijn er extra 

kosten aan verbonden (+/- € 0,10 per sms). Klik vervolgens op “Update 

informatie”. 

  



 

 

2) Optioneel: Extra beheerders  
Wil je anderen toegang geven tot je VoiceZorg account, maak dan 

extra beheerders aan. De nieuwe beheerders worden hierover 

automatisch via e-mail geïnformeerd. Mochten zij geen e-mail 

ontvangen, laat hen dan de spamfilter checken. 

 

Geef aan of de extra beheerders naast email notificaties, ook sms 

notificatie mogen ontvangen.  

  



 

Er kan altijd maar één beheerder worden geselecteerd die de 

notificaties ontvangt. Een notificatie wordt gestuurd als de Google 

Home gebruiker feedback geeft aan een van de VoiceZorg apps. 

 

 

  



 

3) Optioneel: Supporter(groepen)  

Feedback van de Google Home gebruiker via email/sms notificaties 

kan ook door supporters worden ontvangen. Je kunt heel specifiek per 

vraag en per Google Home gebruiker aangeven wie een notificatie 

ontvangt. Dit kan een individuele supporter zijn, maar ook een 

supportersgroep. Als een supporter (zorgverlener of familielid) of 

supportersgroep (familie of zorgafdeling) een notificatie ontvangt, 

ontvangt de beheerder hiervan een kopie. Zo is de beheerder altijd op 

de hoogte. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Je kunt ook een of meerdere supportersgroepen aanmaken op basis 

van individuele supporters. 

 

 

  



 

4) Controleer Google Home account en 

instellingen 

Controleer of je Google Home account & instellingen juist zijn 

ingesteld voor VoiceZorg. Ga als eerste naar 

https://myactivity.google.com/activitycontrols  

 

  

https://myactivity.google.com/activitycontrols


 

Zet Web- en app- activiteit aan. 

 

 

 

  



 

Activeer je Google Home app op je tablet of smartphone. 

 

 



 

 

 

 

  



 

5) Google Home koppelen aan je VoiceZorg 

account 

Klik op “Nieuwe Google Home gebruiker”.  

 

 

Per Google Home gebruiker heb je een activatiecode nodig. 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

6) Maak opdrachtroutine per VoiceZorg app 

Met een routine kun je een opdracht als: “Oké Google, praat met voice 

zorg contact” verkleinen tot een simpele opdracht als: “Oké Google, 

contact“. 

Om een routine te kunnen instellen, open de Google Home app op de 

smartphone of tablet. Selecteer het Google account waar de Google 

Home gebruiker gebruik van maakt. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Klik op “Opslaan” en test de opdracht-routine door te zeggen: “Oke 

Google, contact”. Google Home vraagt je 2 x of je akkoord gaat dat 

Google, je naam, e-mailadres en profielfoto deelt met VoiceZorg 

Contact. Beantwoord beide vragen met: “Ja”. 

Let op! Formuleer de “Acties” exact hetzelfde als hieronder 

weergegeven (incl. spaties) Gebruik geen punten of vraagtekens 

anders krijg je een foutmelding. 

 

  



 

7) Notificaties instellen 

Ga naar de instellingen van de Google Home gebruiker. Je ziet dan 

precies welke apps geactiveerd zijn voor deze gebruiker. 

 

 



 

 

 

  



 

Geef bij de contact app per thema aan wie de notificatie moet 

ontvangen. Vink je niemand aan, ontvangt de beheerder de 

notificaties. 

 

 

  



 

8) Maak dagplanning met dagroutine 

Met een Dag-Routine kun je een planning maken wanneer welke 

VoiceZorg app automatisch geactiveerd wordt. Een Dag-Routine 

maak je met de Google Home app. Voorbeeld van een planning: 1) 

08:00 – voice zorg welzijn, 2) 09:00 uur – voice zorg medicijnen , 3) 13-

00 – voice zorg berichten,.. 

 

Open de Google Home app op een smartphone of tablet. Selecteer het 

Google account waar de Google Home gebruiker gebruik van maakt.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Op dezelfde manier voeg je andere VoiceZorg acties toe aan de 

dagroutine. 

 

  



 

9) Persoonlijke vragen & berichten 

Met “Praat met voice zorg berichten” kun je een content schema 

opstellen met persoonlijke Berichten & Vragen. Bijvoorbeeld:  

• iedere dag om: 

o 08:30 het bericht:  

o “Je kunt je krant uit je brievenbus halen”,  

• Om de dag om:  

o 10:00 de vraag:  

o “Ga je dadelijk naar de supermarkt om brood en melk te 

kopen?  

• Etc 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Geef aan of het een bericht of vraag is. Alleen op een vraag wordt 

verwacht dat de gebruiker reageert met een antwoord. Je kunt het 

antwoord laten terugzien in het dashboard. Maar ook als notificatie 

ontvangen. 

Met de dagroutine bepaal je wanneer “voice zorg berichten” wordt 

geactiveerd. En met het persoonlijk berichten & vragen schema 

bepaal je welke content te gebruiker te horen krijgt. 

 


