
 
 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Google helpt. In plaats van zoeken 

via Google kun je  namelijk ook een 'Alert' instellen. Je krijgt dan via de mail 

een overzicht van de laatste nieuwsberichten over een door jou gekozen 

onderwerp. Zo blijf je altijd op de hoogte. 

 

Stel je wilt geïnformeerd worden over het onderwerp 'zorgrobot' of 'Careyn'. Je 

kunt dan dagelijks of wekelijks (of op het moment van publiceren) een melding 

('Alert') van Google krijgen. Het gaat dan om openbare nieuwsberichten die door 

Google ook als zodanig geindexeerd zijn. 

 

Om Google Alerts in te stellen heb je een (gratis) Google-account nodig. Dat 

account hoeft overigens geen google-mailadres (lees: gmail-adres) te hebben; je 

kunt het ook aanmaken met je eigen mailadres. 

 

Hoe stel je Google Alerts in? 

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je op de hoogte gehouden wilt worden van al het nieuws 

over zorgrobots. 

 Ga naar Google en log eerst in met je Google-account. 

 Type in het zoekveld 'zorgrobot' 

 Klik op het tabblad 'Nieuws' 

 Je ziet nu de resultaten van deze zoekactie. Het is mogelijk dat niet alle 

resultaten volledig relevant zijn, maar liever iets teveel resultaten, dan een 

gemiste kans. 

 Onderaan de pagina zie je 'Blijf op de hoogte van resultaten voor zorgrobot'. 

Klik op de knop 'Melding instellen' 
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 Het is zinvol om aan te geven hoe vaak je een melding wilt ontvangen. Klik 

daarvoor eerst op 'Opties weergeven'. Selecteer hoe vaak je een melding wilt 

ontvangen. Ook kun je hier andere opties opgeven. 

 Klik tenslotte op 'Melding maken'. 

 

Aanvullende tips 

 

Gebruik aanhalingstekens 

Voorbeeld: voer als zoekterm “paramedische zorg” in (dus met aanhalingstekens) 

om alleen resultaten te vinden met exact deze combinatie.  

 

Gebruik het min-teken 

Hiermee voorkom je ongewenste combinaties. Voorbeeld “paramedische zorg” -

Amsterdam om combinaties met het woord Amsterdam uit te sluiten. 

 

Gebruik 'OR' 

Hiermee kun je meerdere resultaten samenvoegen. Voorbeeld: "Careyn OR 

zorgrobot". Je krijgt nu dus alle resultaten voor 'Careyn' en alle resultaten voor 

'zorgrobot'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze 'Do-it-Yourself-handleiding wordt aangeboden door Careyn Communicatie. 

Nog vragen? Neem gerust contact op met onze online specialist: 030-2588263 of 

j.oudshoorn@careyn.nl 
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