
Acrobat Pro DC

Navigeren in PDF

Vorige scherm PgUp / 
Shift+Enter

Volgend scherm PgDn / Enter

Eerste pagina Home /  
Shift+Ctrl+PgUp

Laatste pagina End / 
Shift+Ctrl+PgDn

Vorige pagina  / Ctrl+PgUp  

Volgende pagina  / Ctrl+PgDn

Vorig open document Ctrl+F6

Volgend open document Shift+Ctrl+F6

Scroll omhoog   

Scroll omlaag 

Scroll met Hand Spatiebalk

Inzoomen Ctrl+=

Uitzoomen Ctrl+-
Werken met navigatiepanelen

Open en focus op navigatiepaneel Shift+Ctrl+F5

Verplaats focus van/naar document, 
berichtenbalk en navigatiepanelen

F6

Verplaats focus naar vorig venster of 
paneel

Shift+F6

Ga van element naar element in een actief 
navigatiepaneel

Tab

Ga naar vorig of volgend navigatie-
paneel en maak het actief (met focus 
paneelknop)

 / 

Ga naar volgend navigatiepaneel en 
maak het actief (met focus ergens in het 
navigatiepaneel)

Ctrl+Tab

Vouw huidige bookmark uit (met focus op 
het bookmarkpaneel)

 of Shift++

Huidige bookmark samenvouwen  of -

Alle bookmarks uitvouwen Shift+*

Geselecteerde bookmark uitvouwen /

Verplaats focus op volgend / vorig item in 
navigatiepaneel

 /  

Navigeren in het Help-venster

Open Help-venster F1

Sluit Help-venster Alt+F4

Naar vorige geopende topic Alt+

Naar volgende topic Alt+

Naar volgende paneel Ctrl+Tab

Naar vorig paneel Shift+Ctrl+Tab

Focus naar volgende / vorige link in paneel Tab / Shift+Tab

Activeer gemarkeerde link Enter

Print Help topic Ctrl+P

Toegankelijkheid

Wijzig leesinstellingen voor het huidige 
document

Shift+Ctrl+5 
(Querty)

Getagde PDF opnieuw laten instromen Ctrl+4

Voorlezen activeren / deactiveren Shift+Ctrl+Y

Huidige pagina voorlezen Shift+Ctrl+V

Tot het einde van het document voorle-
zen vanaf de huidige pagina

Shift+Ctrl+B

Voorlezen pauzeren Shift+Ctrl+C

Voorlezen stoppen Shift+Ctrl+E

Focus naar volgend / vorig commentaar, 
link of formulierveld in documentven-
ster

Tab / Shift+Tab

Focus op documentpaneel F5

Activeer geselecteerde gereedschap, 
item of commando

Spatie of Enter

Open / sluit context-menu Shift+F10 / F10

Terug naar Hand of Select Esc

Focus op volgende tab in dialoogven-
ster met tabbladen

Ctrl+Tab

Naar vorig / volgend zoekresultaat en 
markeer het in het document

Shift+F3 / F3 
of Shift+Ctrl+G 

/ Ctrl+G

Doorzoek vorig / volgend document 
(zoekresultaat in meerdere bestanden)

Alt+Shift+ / 
Alt+Shift+

Selecteer tekst (met Select actief ) Shift+pijlen

Selecteer volgend woord of deselecteer 
vorig woord (met Select actief )

Ctrl+Shift+ / 
Ctrl+Shift+

© Wide Open Windows | Maasfortbaan 115 | 2500 Lier
Tel.: +32 (0)497 626 620 | E-mail: haarmanston@gmail.com 

Web: www.wideopenwindows.be



Werken met commentaar

Ctrl+K > General > Use single-key accelerators to access tools > OK

Sticky Note S

Text Edits E

Stamp K

Huidig highlighting gereedschap U

Navigeer in taakvensters

Focus naar volgend / vorig item F6 / Shift+F6

Focus naar volgend / vorig paneel Ctrl+Tab / 
Shift+Ctrl+Tab

Navigeer naar volgend / vorig paneel in 
een open taakvenster

Tab / Shift+Tab

Navigeer naar volgend / vorig comman-
do-knop in een paneel

 / 

Vouw paneel uit of vouw paneel samen Spatie / Enter

Open / sluit taakvenster Shift+F4

Sluit het takenpaneel van een Action Shift+Ctrl+F4

Open menu en focus op de eerste me-
nu-optie als de focus op een commando 
met een submenu ligt of op een subme-
nu met een fly-out

Spatie of Enter

Focus terug op parent-commando Esc

Opdracht met focus uitvoeren Spatie of Enter

Navigeer naar volgende / vorige item in 
het actieve paneel

Tab / Shift+Tab

Algemeen navigeren

Focus op menubalk F10

Focus op toolbar en eerste item (Home) Shift+F8

Navigeer naar de andere items in toolbar  /  
Shift+Tab / Tab

Selecteer een gemarkeerd item in toolbar Enter of Spatie

Naar volgend /vorig open document Ctrl+Tab / 
Shift+Ctrl+Tab

Naar volgend /vorig open document 
(met focus op documentpaneel)

Ctrl+F6 / 
Shift+Ctrl+F6

Sluit actief document Ctrl+F4

Werken met formulieren

Schakel bewerken en previewen P

Schakel hulplijnen aan / uit G

Geselecteerde velden links uitlijnen L

Geselecteerde velden rechts uitlijnen R

Geselecteerde velden boven uitlijnen T

Geselecteerde velden onder uitlijnen B

Geselecteerde velden horizontaal uitlijnen H

Geselecteerde velden verticaal uitlijnen V

Velden horizontaal centreren Shift+H

Velden verticaal centreren Shift+V

Velden highlighten Shift+L

Toon tabvolgorde Shift+N

Document JavaScripts Shift+D

Werken met PDF Portfolio’s

Verplaats focus naar volgende of vorige 
rij in de bestandenlijst links

  / 

Navigeer een niveau hoger in een folder 
in de bestandenlijst links

Backspace

Go Back in een folder met focus op de knop Enter / Spatie

Navigeer naar subfolder of open bij-
voegsel in Preview mode met focus op 
een rij (= subfolder) in de bestandenlijst

Enter

Selecteergereedschappen

Ctrl+K > General > Use single-key accelerators to access tools > OK

Hand H

Hand tijdelijk Spatie

Selecteren V

Marquee Zoom Z

Dynamic Zoom Z

Loupe Z

Marquee Zoom > Dynamic Zoom tijdelijk Shift

Vanuit Marque Zoom uitzoomen Ctrl

Zoom in tijdelijk Ctrl+Spatie

Select Object R

Edit Object O

Formulier bewerken / niet A

Crop C

Link L

Text Field F

Schakel gereedschappen bij het aanma-
ken van formulieren

Shift+F

3D M

Schakel multimediagereedschappen Shift+M

Edit Document Text D

Redaction Shift+Y

Schakel Touch-Up gereedschappen Shift+T

Javascript debugger Ctrl+J

Pagina’s invoegen Shift+Ctrl+T

Bestanden invoegen Shift+Ctrl+I

Pagina’s deleten Shift+Ctrl+D

Touch-up Reading Order / focus op 
dialoogvenster

Shift+Ctrl+U

Open Output Preview ~ (Querty)

Schakel highlighting-gereedschappen Shift+U

Huidig drawing markup gereedschap D

Schakel drawing markup gereedschappen Shift+D

Cloud Q

Text Box X

Huidig Stamp of Attach gereedschap J

Schakel tussen Stamp, Attach File en 
Record Audio Comment

Shift+J

Focus naar volgende commentaar of 
formulierveld

Tab

Focus naar vorig commentaar of formu-
lierveld

Shift+Tab

Open Pop-up Note of tekstveld in de lijst 
commentaren voor actieve commentaar

Enter

Sluit Pop-up Note of tekstveld in de lijst 
commentaren voor actieve commentaar

Esc

Naar eerste of laatste rij in de bestan-
denlijst

Home / End

Ga naar volgende of laatste verzameling 
rijen in de bestandenlijst

PgDn / PgUp

Selecteer / Deselecteer alle bestanden Ctrl+A / 
Shift+Ctrl+A

Voeg de volgende rij boven of onder toe Shift+ / 
Shift+

Wijzig of de rij met focus in de selectie is Ctrl+Spatie

Verplaats focus naar boven of beneden 
zonder de selectie te wijzigen

Ctrl+ / 
Ctrl+


