
   

Handleiding banner aanpassen 
 

In de powerpoint vind je verschillende suggesties van een banner met een slogan.  

Zo  kunt u voor jouw apotheek/team de meest geschikte banner uitkiezen en deze aanpassen 

met een aangepaste foto. 

 

1. Neem een foto van jou/je team met mondmasker. 

Dit kan met de smartphone, camera, …  

Belangrijk is dat je deze afbeelding opslaat op je pc waar je deze eenvoudig kan terugvinden. 

 

2. Kies de dia die je wil gebruiken 

Hierbij verwijder je de overige dia’s door in de linkerkolom de resterende dia’s aan te klikken 

en te drukken op de ‘delete’ knop (op je toetsenbord) of rechtermuisknop > dia verwijderen. 

Doe dit voor iedere dia die je wil verwijderen zodat je één dia met de gewenste slogan 

overhoudt. 

 
 

3. Pas de foto aan in de gekozen dia 

Er zou nu nog één dia over moeten blijven. Uiteraard is het de bedoeling dat de foto van 

jou/het team in de ronde cirkel terecht komt.  

Hiervoor gaan we als volgt te werk:  



   

Klik met de rechtermuisknop op de foto en kies voor ‘afbeelding opmaken’.  

 

 

Rechts krijg je een pop-upvenster (zie afbeelding). Kies hierbij voor het linkericoon(---).  

En daarna onder ‘opvulling’ voor ‘opvullen met afbeelding of bitmappatroon’ (---). En klik op 

‘invoegen’ (---). 

 

Er verschijnt een pop-up: klik bovenaan op ‘uit een 

bestand’.  

Zoek je opgeslagen foto in je mappen en klik vervolgens 

op ‘invoegen’. 

De afbeelding zou aangepast moeten worden!  

Eventueel kunt u de cirkel wat meer verschuiven zodat 

deze beter past op de banner.  

 

 

 

 

 

 



   

 

4. De afbeelding opslaan in jpg-formaat. 

Klik linksboven op Bestand > Opslaan als. 

In het rechtervak geeft u in het bovenste veld een geschikte naam. In het onderste veld kies 

je voor de ‘JPEG-indeling’.  Eventueel kies je nog een gepaste locatie en klik op ‘opslaan’.  

 

5. Gebruik de afbeelding waar nodig 

Je kan de afbeelding bvb. gebruiken als banner onder e-mail, afdrukken en ophangen in de 

apotheek.  

Of deze publiceren op de facebookpagina van de apotheek. In dit laatste geval vragen we om 

‘Jouw Lokale Huisapotheker’ te taggen in je bericht (zie verder). Zo komt deze ook op onze 

pagina terecht waardoor er nog een groter bereik kan ontstaan. 

 

Foto uploaden via facebook 

 



   

Ga naar je bedrijfspagina.  

Druk bovenaan op ‘publicatietools’ en daarna op ‘bericht maken’.  

 
 

 

Vervolgens druk je op ‘foto/video’. In de volgende pop-up druk je op de bovenste optie: 

Foto/Video uploaden. Zoek de opgeslagen foto en klik deze aan.  

 

 

In het tekstveld kan een bijkomend bericht getypt worden.  

Heel belangrijk is dat hierin ‘jouw lokale 
huisapotheker’ getagd wordt, zodat al deze foto’s ook 
nog eens via dit kanaal verspreid zullen worden. 

Dit doe je door in het tekstveld te typen: @jouwlokalehuisapotheker. 

 

Tijdens het typen zou er een pop-upvenster moeten verschijnen waarbij je deze pagina kan 

aanklikken. Vergeet natuurlijk niet op ‘nu delen’ te klikken!        

 

 

 

 

 
Alvast bedankt en veel succes! 


