
 

Scholengemeenschap 
 Katholiek Basisonderwijs 

Harelbeke 
 
 
 

 

 

Installatie Zorg-macro 
 
1. Bestanden 
 
De macro (programma) bestaat uit 2 bestanden,  

• opties.xls  

• zorg_addin.dot,  
 
2. Opties.xls 
 
Bevat de teksten die door de macro kunnen ingevoegd worden. Om een structuur in de verschillende 
teksten te krijgen bevat het bestand verschillende werkbladen. Ieder werkblad is 1 categorie en bevat 
de teksten voor die categorie. De teksten beginnen in cel A1 en stoppen bij de eerste lege cel.  
Dit bestand mag om het even waar op de PC gekopieerd worden. Vb c:\Zorgmacro 
 
 
3. Zorg_Addin.dot 
 
Bevat het eigenlijke programma (macro) 
Dit bestand moet onder de startup directory van Word en/office gekopieerd worden. 
Vb. C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup 
Opgelet, dit kan bij een andere versie van Office of PC een andere map zijn. 
 
4. Aanpassen Registry 
 
Om de macro te laten weten waar de teksten (bestand opties.xls) zich bevinden moet de registry 
aangepast worden. (Instructies voor Windows XP, voor Vista klein beetje anders met meer 
waarschuwingen maar principe is hetzelfde) 
Opgelet: Wijzigingen in de registry op de verkeerde plaats kunnen ervoor zorgen dat de PC vastloopt 
of niet meer opstart. Volg dus de instructies en ga niet op verkenning in de registry. 
 

• Start de Registry Editor via Start -> Uitvoeren 

 
  



• Tik Regedit in en klik op OK 

 
 

 

• De registry editor wordt opgestart. In de structuur aan de linkerkant moet genavigeerd worden 
naar:  
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings 

 
 

• Hieronder moeten 2 nieuwe sleutels gemaakt worden. Plaats de cursor op 
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings en klik rechts op de 
muis en maak een nieuwe sleutel ZorgMacro 

 
 

• Onder de pas gemaakt sleutel moet nog een sleutel gemaakt worden. Herhaal dus de vorige 
stap en maak de sleutel Files. 

 
 



Uiteindelijk moet de volgende structuur bestaan. 

 
 

• Op het laagste niveau moet de tekenreekswaarde Excel toegevoegd worden. Plaats de 
cursor op het niveau Files en klik rechts met de muis. Vul in het rechtervenster Excel in. 

 
 

• In het rechtervenster nu dubbel klikken op Excel en de plaats van het bestand opties.xls 
invullen. In het voorbeeld is dit Z:\Zorgmacro\Opties.xls. 

 
 

• Sluit de registry editor af. 
 
 



5. Installatie van de Macro in MS-Word 2002 
 

• Start MS-Word 

• Via de menu-balk Extra -> Sjablonen en invoegtoepassingen 

 
 

• Klik op Toevoegen  

 
 

• Navigeer naar de map waarin Zorg_Addin.dot werd gekopieerd en klik op ‘OK’ 

 
  



• De macro wordt nu toegevoegd aan de lijst van invoegtoepassingen. Zorg dat de toepassing 
is aangevinkt. Klik daarna op OK 

 
 

• De macro wordt nu geladen. Klik op ‘Macro’s inschakelen’ 

 
 

 
6. Toekennen van de macro aan een werkbalk 
 

• Via Extra -> Aanpassen 

 
  



• Klik op Werkbalken en Nieuw 

 
 

• Geef een naam voor de werkbalk, vb Zorgmacro, en klik op OK. 

 
 

• De werkbalk Zorgmacro staat nu in de lijst. Mogelijks komt er ook een nieuwe lege werkbalk 
zichtbaar in MS-Word (efkens zoeken waar die staat, bovenaan vast in het menu of zwevend 
over het document) 

 
 

• Klik nu op Opdrachten en zoek in de linkerlijst naar Macro’s. In het rechtervenster moet de 
macro Zorgteksten.ModMain.Main staan. Is dat niet het geval dan is de macro niet 
geïnstalleerd of geactiveerd in MS-Word. Controleer de stappen in Installatie van de Macro 
in MS-Word 2002 

 
 



• Sleep de macro Zorgteksten.ModMain.Main naar de lege werkbalk (als je die gevonden 
hebt) ZorgMacro 

 
 

• De werkbalk zou er nu ongeveer zo moeten uitzien. 

 
 

• De werkbalk kan nu om het even waar geplaatst worden. Sleep hem hiervoor naar de 
menubalk of ergens anders. 

• Om het uitzicht aan te passen. Via Extra -> Aanpassen en rechts klikken op de knop met de 
macro. Nu kan de omschrijving aangepast worden via Naam, het uitzicht van de knop via 
Knopvlak Wijzigen. 

 
 

• De knop kan er bvb zo uitzien 

 of zo  indien op de menubalk gesleept. 
 
7. Controle van de werking 
Klik op de nieuw toegekende werkbalk en indien de macro correct werkt komt volgend scherm te 
voorschijn. 

 
 



Indien echter volgend scherm komt, werden de aanpassingen in de registry niet goed uitgevoerd. 

 
 
Opmerking: 
Daar de macro geen digitale handtekening heeft is het nodig om bij iedere opstart van MS-Word de 
macro’s in te schakelen. 

 
 
Een andere mogelijkheid is om het beveiligingsniveau voor macro’s lager in te stellen. Via Extra -> 
Opties -> Beveiliging -> Macro Beveiliging -> Laag 

 


