
Correcties aangeven  
in PDF-bestanden

Op de juiste manier correcties aangeven in PDF-bestanden  
is heel eenvoudig. Wanneer deze werkwijze gevolgd wordt, 
scheelt dat tijd voor zowel de corrector als de verwerker 
van de correcties. Ook voorkomt dit verkeerde interpretaties 
en fouten. 

In de gratis versie van Adobe Acrobat Reader® (versie 7.0 
of hoger) zitten standaard deze correctie mogelijk heden. 
Download de gratis versie: http://get.adobe.com/nl/reader/

Wanneer je het venster ‘Opmerkingen’ in Acrobat Reader 
opent verschijnen de volgende gereedschappen:

Notities 
toevoegen

Tekst 
onderstrepen

Tekst 
vervangen

Tekst 
markeren

Tekst 
doorhalen

Tekst 
invoegen

 
Hiernaast wordt uitgelegd wanneer en hoe welk gereedschap 
gebruikt dient te worden.

     Sla het bestand nadat correcties aangebracht zijn op 
om deze te behouden. 

  Notitie toevoegen

Hiermee kun je aangeven dat er een ander beeld in moet of 
kun je een algemene opmerking plaatsen. Wanneer je met 
de cursor op een willekeurige plaats of op een beeld klikt 
komt er een gele notitie op die positie tevoorschijn waarin 
je je opmerkingen kunt plaatsen. Je kunt ook een Notitie 
toevoegen op een positie in de tekst, maar geef hierbij met 
‘Tekst markeren’ aan om welk deel van de tekst het gaat.

  Tekst markeren

Door een tekst te selecteren en deze optie te kiezen kun  
je een tekst markeren om aan te geven dat er iets mee 
moet gebeuren, bijvoorbeeld verplaatsen van de tekst 
naar een andere positie. Voor het aangeven wat er  
met de gemarkeerde tekst moet gebeuren, gebruik je 
‘Notitie toevoegen’.

  Tekst onderstrepen

De geselecteerde tekst wordt groen onderstreept en 
opmerkingen over wat er met deze tekst moet gebeuren 
kunnen worden toegevoegd.

  Tekst doorhalen

De geselecteerde tekst wordt met rood doorgestreept. 
Hiermee geef je aan dat de geselecteerde tekst verwijderd 
moet worden.

  Tekst vervangen

Door een tekst te selecteren en te beginnen met typen wordt 
aangegeven dat deze tekst vervangen mag worden door de 
ingetypte tekst.

  Tekst invoegen bij de cursor

Door tussen twee woorden of tekens te klikken en te 
beginnen met typen geef je aan welke tekst waar ingevoegd 
moet worden.  
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