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Nieuws

Evernote is een ware digitale schatkist. Met deze app kunt 
u eenvoudig notities maken, informatie opslaan en delen. 
Bovendien is de informatie snel terug te vinden, ook na jaren 
nog. Dat maakt Evernote volgens onze testers tot de handig-
ste medische app voor artsen.

Evernote is onze meest gebruikte app, zowel op onze smart
phone als computer. Hoe vaak komt u niet (medische) 
informatie tegen die handig is om te bewaren? Eigen aante
keningen, geluidsfragmenten, pdf ’s, Wordbestanden, foto’s, 
websites, het past allemaal in Evernote. En het mooiste: u 
vindt de informatie supersnel terug op het moment dat u deze 
nodig hebt.
Het kost weliswaar even moeite om Evernote te leren kennen 
en in te richten, maar daarna beschikt u over een echte digitale 
schatkist. Dit geldt zeker voor de betaalde versie. Handige 
schemaatjes uit H&W? Fotootje, in Evernote. Folder van de 
regionale ggz? Inscannen, in Evernote. Notulen van het werk
overleg? Rechtstreeks maken in Evernote en delen met de hele 
praktijk. De informatie is eenvoudig en snel terug te vinden, 
omdat Evernote full text zoekt. 
Delen van informatie gaat al net zo handig. U kunt een 
complete map (notitieboek in Evernote) delen met aios, een 
collega of de hele praktijk. Documenten kunt u eenvoudig 
doorsturen. Al uw documenten in Evernote worden continu 
(beveiligd) gesynchroniseerd op alle apparaten waarmee u 
bent ingelogd (onafhankelijk van platform en apparaat).
Wij gebruiken deze app al jaren en hebben er van alles in 

verzameld, maar er is niets te merken van minder snelheid of 
van traagheid bij het zoeken. Evernote is wat ons betreft de 
handigste nietmedische app voor artsen! ■
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