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Inleiding
Een toegankelijkheidsdeskundige van AnySurfer testte uw website op de 50 succescriteria van de Web Content Accessibility

Guidelines (WCAG) niveau AA. Dit rapport heeft twee weergaves: standaard zijn de opmerkingen per WCAG criterium

gerangschikt.

Deze audit is uitgevoerd op een steekproef van uw website. Bij een opmerking geven we slechts enkele voorbeelden van pagina's

waar het toegankelijkheidsprobleem zich voordoet. Opmerkingen oplossen, doet u uiteraard op alle gelijkaardige plaatsen.

Dit rapport is zorgvuldig samengesteld aan de hand van de Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology. Toch is

het mogelijk dat we een probleem over het hoofd zien of een beoordelingsfout maken. De resultaten in dit rapport zijn een

momentopname. De website kan in tussentijd veranderd zijn. Bij elke opmerking geven we een subjectief impactniveau (laag,

gemiddeld, hoog). Dat is enkel toegevoegd om te helpen bij het prioritiseren van aanpassingen. Neem zeker contact op om

oplossingen te bespreken of onduidelijkheden uit te klaren.

Technology Baseline
Wij maken gebruik van de laatste versies van Chrome (103) en Firefox (102). Voor sommige tests gebruiken we een screenreader

zoals JAWS of NVDA. Voor optionele tests op mobiele apparaten hebben we toegang tot een Device Lab met smartphones van

verschillende fabrikanten. Op iOS testen we met VoiceOver en op Android testen we met TalkBack (actuele versies).

Gebruikte technologieën
Voor de interface van de website zijn de technologieën HTML (incl. WAI-ARIA), CSS, JavaScript en PDF gebruikt, waarvoor door

het W3C technieken zijn gedocumenteerd op de pagina Techniques for WCAG 2.2 (Engels).

Scope
De publieke hoofdwebsite. "Mijn MUMC" en onderdelen als werkenbijmumc.nl zijn buiten scope.

Steekproef
Home

https://www.mumc.nl/
mailto:martijn.senden@betawerk.nl
mailto:lora@anysurfer.be
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/
https://www.mumc.nl/


1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

 1.1.1 Niet-tekstuele content (A) (niet ok) 

Contact

Bezoektijden

Afspraak maken of wijzigen

Medisch dossier

Polikliniek Anesthesiologie en Pijngeneeskunde

Masterclasses

Medisch Centrum Annadal

Spoedeisende hulp

Zoeken

Over Mumc

Kerncijfers

Beademing instellen kan voortaan ook bij de patiënt thuis

Academie voor Patiënt en Mantelzorger

Oefenvideo's

toegankelijkheidsverklaring

Beeldbellen

Web Content Accessibility Guidelines 2.1 AA

Opmerking
op de pagina Home

De afbeelding van de verpleegster is decoratief maar heeft als alttekst "Home hero 008". Geef de afbeelding een leeg alt-

attribuut: alt="". Op deze manier zal de afbeelding verborgen worden voor schermlezers.

Nummer: 13547 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-11

https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/contact
https://www.mumc.nl/bezoektijden
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/afspraak-maken-wijzigen
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/rechten-en-plichten/inzage-uw-medisch-dossier
https://www.mumc.nl/polikliniek-anesthesiologie-pijngeneeskunde
https://www.mumc.nl/research/kemta/masterclasses
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/route-parkeren/medisch-centrum-annadal
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/specialismen-afdelingen/spoedeisende-hulp-seh/hoe-werkt-het
https://www.mumc.nl/zoekresultaten?q=test
https://www.mumc.nl/over-mumc
https://www.mumc.nl/over-mumc/maastricht-umc-cijfers
https://www.mumc.nl/actueel/onze-verhalen/beademing-instellen-kan-voortaan-ook-bij-de-patient-thuis
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/specialismen-afdelingen/academie-voor-patient-en-mantelzorger
https://www.mumc.nl/oefenvideos
https://www.mumc.nl/toegankelijkheidsverklaring
https://info.mumc.nl/pub-259
https://www.mumc.nl/


Opmerking
op de pagina Home, Beeldbellen

De SVG-icoontjes bij zoeken, afspraak maken enz... zijn decoratief, want ze voegen geen nieuwe informatie toe aan de

bijhorende tekst. Verberg deze icoontjes daarom met aria-hidden="true".

Dit geldt ook voor de pijltjes in de linkblokken.

Nummer: 13548 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-11

https://www.mumc.nl/
https://info.mumc.nl/pub-259
https://www.anysurfer.be/nl/documentatie/artikels/detail/scalable-vector-graphics-svg


Ook de SVG-icoontjes in de footer zijn decoratief. Verberg ze voor schermlezers met aria-hidden="true".

Opmerking
op de pagina Home

De afbeeldingen in de cards hebben een tekstalternatief. De alt-teksten zijn hier eerder verwarrend voor blinde gebruikers

omdat de hele inhoud van de card de link vormt. De linktekst begint met de beschrijving van de afbeelding.

Geef de afbeeldingen een leeg alt-attribuut. Daarmee markeert u ze als decoratief en schermlezers zullen de afbeeldingen

overslaan.

Nummer: 13550 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-11

Opmerking
op de pagina Homepagina

Het "Naar boven" pijltje heeft nog geen tekstalternatief voor blinden. Voeg dit toe met verborgen tekst of met een aria-label.

Nummer: 13554 impact: laag laatste controle: 2022-04-11

https://www.mumc.nl/
https://www.mumc.nl/
https://www.anysurfer.be/nl/documentatie/artikels/detail/scalable-vector-graphics-svg#toc_5


Opmerking
op de pagina Afspraak maken of wijzigen

De afbeelding aan de rechterkant is decoratief, maar heeft een beschrijvende alttekst. Geef deze een leeg altattribuut:

alt="". Door dit attribuut toe te voegen maar leeg te laten geeft u aan schermlezers aan dat een afbeelding decoratief is en
dus overgeslagen mag worden bij het voorlezen van de pagina.

Nummer: 13790 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-05-09

Opmerking
op de pagina Medisch dossier

Uit een steekproef blijkt dat niet al uw PDF's toegankelijk zijn opgesteld. Zo mist de PDF "Aanvraagformulier kopie medische

gegevens.pdf" op deze pagina bijvoorbeeld tags en een taalinstelling. Hierdoor zal die moeilijk leesbaar zijn voor

schermlezers. "Aanvraagformulier correctie wijziging medisch dossier.pdf" op deze zelfde pagina is dan weer een beter

voorbeeld: het document is getagd en heeft een correcte taalinstelling.

Zorg voor toegankelijke PDF-documenten. We verwachten niet dat u al uw PDF's retroactief toegankelijk maakt want dit is

vaak onbegonnen werk. Wel verwachten we dat uw frequent geraadpleegde PDF's en alle PDF's die u in de toekomst opstelt

toegankelijk zijn.

Nummer: 13964 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

Opmerking
op de pagina Toegankelijkheidsverklaring

Deze pagina bevat een afbeelding van een tabel die informatie bevat over de toegankelijkheidsscore van de website. Er is

geen adequaat tekstueel alternatief voor deze afbeelding aanwezig waardoor deze informatie verloren gaat voor blinde

gebruikers.

Nummer: 13970 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/afspraak-maken-wijzigen
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/rechten-en-plichten/inzage-uw-medisch-dossier
https://www.anysurfer.be/nl/documentatie/artikels/detail/toegankelijkheid-van-pdf-documenten
https://www.mumc.nl/toegankelijkheidsverklaring


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (A) (niet van toepassing) 

 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A) (niet ok) 

Opmerking
op de pagina Oefenvideo's

De video's op deze pagina hebben nog geen ondertitels. Dit probleem doet zich ook voor op andere pagina's, bv. Route in

het ziekenhuis.

Voorzie ondertiteling voor al uw video's, tenzij deze van een externe bron komen waarover u geen controle heeft.

Nummer: 13555 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-11

https://www.mumc.nl/oefenvideos
https://www.anysurfer.be/nl/documentatie/artikels/detail/ondertiteling
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/route-het-ziekenhuis


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (A) (ok) 

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (AA) (niet van toepassing) 

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AA) (ok) 

1.3 Aanpasbaar

 1.3.1 Info en relaties (A) (niet ok) 

Opmerking
op de pagina Homepagina

De pagina bevat acht <nav> elementen. Er is een theorie om meerdere nav elementen te onderscheiden door ze een unieke

naam te geven. Dat heeft u gedaan, maar de namen zijn niet duidelijk: audience menu, desktop secundair, direct naar

navigatie homepage, footer audience menu ...

Het is inderdaad vaak niet gemakkelijk om een duidelijk label te verzinnen. We vinden acht nav elementen te veel van het

goede. Eerder dan betere namen te verzinnen, raden we aan om het aantal <nav> te reduceren tot de essentie. Zo behouden

de landmarks hun functie: voor blinde gebruikers meer overzicht bieden.

<div class="skip-link-container" role="navigation"> 

De skip link hoeft niet in een nav te staan. Verwijder role=navigation.

<nav class="menu direct-to-menu" aria-label="Direct naar navigatie homepage"> 

Nummer: 13556 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-11

https://www.mumc.nl/
https://www.aditus.io/patterns/multiple-navigation-landmarks/


g p g

Hier zouden we geen nav gebruiken. Verander in div en verwijder het aria-label.

<nav aria-labelledby="block-mumc-default-footer-audience-menu-menu"  
id="block-mumc-default-footer-audience-menu"  
class="target-audience-menu block block-menu navigation menu--main"> 
<h2 class="visually-hidden" id="block-mumc-default-footer-audience-menu-menu"> 
Footer audience menu</h2> 

Voor de 3 blokken in de footer zouden we geen nav-elementen gebruiken. Vervang ze door div's, verwijder het aria-

labelledby-attribuut en verwijder de onzichtbare kop.

Opmerking
op de pagina Homepagina

Zowat het hele <main> gedeelte van de pagina staat in een <article> tag. Dit is geen artikel: verwijder de <article> tag.

Nummer: 13561 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-12

Opmerking
op de pagina Academie voor Patiënt en Mantelzorger

De koppen "Zelfzorg en mantelzorg door kennis en vaardigheden" en "Waarvoor kunt u terecht bij de Academie voor Patiënt

en Mantelzorger?" staan in een <p> en <strong> tag. Vervang deze door een <H2>.

Dergelijke problemen doen zich op veel andere pagina's ook voor, bv. Houd het lont uit het kruidvat!.

Zorg ervoor dat alle hoofdingen op een pagina aangeduid zijn als HTML koppen.

Nummer: 13617 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-14

Opmerking
op de pagina Polikliniek Anesthesiologie &amp; Pijngeneeskunde

https://www.mumc.nl/
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/specialismen-afdelingen/academie-voor-patient-en-mantelzorger
https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/houd-het-lont-uit-het-kruitvat
https://www.mumc.nl/polikliniek-anesthesiologie-pijngeneeskunde


De tekst onder de afbeelding staat in <H6> zodat die vet is afgedrukt. Dit is echter geen kop maar gewone tekst. Vervang de

<H6> door <P> en maak de tekst vet met css.

Nummer: 13627 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-15

Opmerking
op de pagina Masterclasses

De tabel "Data Masterclasses 2022" is niet correct opgesteld. Gebruik titelcellen (<th>) en datacellen (<td>) om de tabel te

structureren zodat schermlezers hem correct kunnen uitlezen.

Maak er een toegankelijke tabel van door De datums in <th> elementen te plaatsen in plaats van <td>'s.

Een andere mogelijkheid is om de tabel te vervangen door een lijst.

Nummer: 13788 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-05-09

Opmerking
op de pagina Medisch Centrum Annadal

Screenreadergebruikers kunnen een lijst van koppen opvragen en op die manier door de pagina navigeren. Daarom moeten

al uw titels als HTML koppen zijn aangeduid: dit geeft blinde gebruikers een houvast bij het surfen.

De titels "Bezoekadres", "Met de auto" en "Met de trein en/of bus" zijn <strong>, maar geen koppen. Vervang deze door
<h4>'s.

Nummer: 13789 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-05-09

https://www.mumc.nl/research/kemta/masterclasses
https://webaim.org/techniques/tables/data
https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/route-parkeren/medisch-centrum-annadal
https://www.w3schools.com/html/html_headings.asp


Opmerking
op de pagina Homepagina

De koppenstructuur op de homepagina klopt nog niet. Deze koppen moeten een logisch en hiërarchisch verband met elkaar

hebben zodat blinden ze kunnen gebruiken als houvast tijdens het browsen.

De subkoppen onder "Nieuws" en "Agenda" staan op hetzelfde niveau als de koppen waar ze onder horen: <h2>. Hou de H2
voor "Nieuws" en "Agenda" en gebruik H3's voor de subkoppen die erop volgen.

De agendablokken bevatten al een H3: de datum van het evenement. Dit moet echter geen kop zijn. Maak er een paragraaf

van.

Nummer: 13931 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-09

https://www.mumc.nl/#


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (A) (ok) 

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A) (ok) 

1.3.4 Weergavestand (AA) (ok) 

1.3.5 Identificeer het doel van de input (AA) (ok) 

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (A) (ok) 

1.4.2 Geluidsbediening (A) (niet van toepassing) 

 1.4.3 Contrast (minimum) (AA) (niet ok) 

Tekst die goed contrasteert met de achtergrond is beter leesbaar voor iedereen. Voldoende kleurcontrast is extra belangrijk voor

kleurenblinden en slechtzienden. Kleurcontrast kan u meten met de Colour Contrast Analyser. Deze applicatie berekent de

contrastverhouding tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur. Zwarte tekst op een zwarte achtergrond heeft een

contrastverhouding van 1�1. Zwarte tekst op een witte achtergrond heeft de maximale contrastverhouding van 21�1.

Dit zijn de normen waaraan inhoud moet voldoen:

Tekst groter dan 18pt (doorgaans 24px) of 14pt (doorgaans 18.66px) vet: contrastverhouding van minimum 3�1 of hoger.

Tekst kleiner dan 18pt (doorgaans 24px) of 14pt (doorgaans 18.66px) vet: contrastverhouding van minimum 4,5�1 of hoger.

Opmerking
op de pagina Homepagina

Het kleurcontrast op de website is tamelijk goed, maar de combinatie wit/oranje geeft wat problemen:

De witte tekst "Onze specialisten en centra" op oranje achtergrond scoort 2,4�1. Voor tekst van deze grootte hoort dat

minstens 3�1 te zijn.

De tekst "Spoedeisende hulp" op oranje: 2,4�1. Kies een kleur met een contrast van minstens 3�1.

"Contactgegevens en praktische informatie" op oranje: 2,4�1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5�1 scoren.

"Bekijk hier onze bezoektijden" op oranje: 2,4�1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5�1 scoren.

De oranje tekst van de koppen zoals "Binnenkort naar het ziekenhuis?" op witte achtergrond: 2,4�1. Minstens 3�1 is

vereist.

"Nieuws" en "agenda" in de nieuwsblokken: 2,4�1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5�1 scoren.

Nummer: 13565 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-12

https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://www.mumc.nl/


De grijze placeholder tekst in het zoekveld heeft een contrastverhouding van 3,2�1. Deze tekstgrootte moet minstens

4,5�1 scoren.

De grijze tekst "Afdrukken" en "Deel deze pagina: 3,5�1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5�1 scoren.



1.4.4 Herschalen van tekst (AA) (ok) 

 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA) (niet ok) 

Opmerking
op de pagina Inzage in uw medisch dossier

Als je met de muis over één van de "Wat vindt u van deze pagina?" Icoontjes zweeft verschijnt er een formulier.

De witte tekst van de "Versturen" knop scoort 2,4�1 tegenover de oranje achtergrond. Kies een kleurencombinatie met een

contrastwaarde van minstens 4,5�1.

Bij hover is het contrast 3,8�1. Minstens 4,5�1 is gewenst.

Nummer: 13614 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-14

Opmerking
op de pagina Hoe werkt het

Deze pagina bevat verschillende afbeeldingen die belangrijke tekst bevatten. Er is geen tekstueel alternatief aanwezig en de

altteksten geven de inhoud van de afbeelding ook niet voldoende weer.

De beste oplossing zou zijn om de afbeeldingen na te maken via HTML en CSS zodat alle informatie sowieso tekstueel

beschikbaar is. Indien dit niet kan, geef elke afbeelding dan een duidelijke beknopte alttekst en voeg elders (op dezelfde

pagina of via een link naar een andere pagina) een tekstversie van de afbeeldingen toe die de volledige informatie van de

afbeelding bevat. Anders zal deze informatie verloren gaan voor blinde gebruikers.

Nummer: 13968 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/rechten-en-plichten/inzage-uw-medisch-dossier
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/specialismen-afdelingen/spoedeisende-hulp-seh/hoe-werkt-het


1.4.10 Reflow (AA) (ok) 

 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (AA) (niet ok) 

Voldoende kleurcontrast is belangrijk voor kleurenblinden en slechtzienden. Kleurcontrast kan u meten met de Colour Contrast

Analyser.

Componenten van de gebruikersinterface en delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, moeten

voldoende zichtbaar zijn. Daarom is er een contrastverhouding nodig van minstens 3�1 tussen hun visuele weergave en de

aangrenzende kleuren.

Opmerking
op de pagina Inzage in uw medisch dossier

De "Wat vindt u van deze pagina?" icoontjes hebben wat contrast problemen:

De grijze icoontjes: 2,1�1. 3�1 is voor icoontjes voldoende.

Het oranje bij hover: 2,4�1. Minstens 3�1.

Het groen bij hover: 2,4�1. Minstens 3�1.

De randen van de selectievakjes en het tekstveld hebben ook te weinig contrast: 1,4�1. Dit moet minstens 3�1 zijn, want dit

zijn user interface components.

Nummer: 13616 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-14

https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/rechten-en-plichten/inzage-uw-medisch-dossier


1.4.12 Tekstafstand (AA) (ok) 

1.4.13 Content bij hover of focus (AA) (ok) 

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

 2.1.1 Toetsenbord (A) (niet ok) 

Opmerking
op de pagina Home

De submenu's van "Patiënt & bezoeker", "Zelf regelen", "Route en parkeren" en "Zoeken" kunnen niet bereikt worden via het

toetsenbord. Wanneer je er met de muis over zweeft verschijnen ze wel. Zorg ervoor dat toetsenbordgebruikers ook toegang

krijgen tot deze menu's: gebruik toegankelijke uitklapmenu's.

Nummer: 13573 impact: hoog laatste controle: 2022-04-12

Opmerking
op de pagina Zoeken

Op de zoekpagina kan men de zoekresultaten filteren. Dit werkt goed met de muis. Als je er naartoe tabt met het

toetsenbord en op enter duwt dan klapt de filterfunctie open, maar na een seconde klapt die weer automatisch dicht. Zorg

ervoor dat de filter ook werkt met het toetsenbord.

Voor een schermlezergebruiker is het ook niet duidelijk dat het om een filter gaat: de labels "Deze website" en "Alle" zijn te

vaag.

De uitklapmenu's van de filter hebben ook nog geen aria-expanded. Voeg dit attribuut toe zodat blinde gebruikers ook

weten wanneer het element uitgeklapt is.

Nummer: 13820 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-05-13

https://www.mumc.nl/
https://webaim.org/techniques/keyboard/
https://www.w3.org/WAI/tutorials/menus/flyout/
https://www.mumc.nl/zoekresultaten?q=test
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Attributes/aria-expanded


Opmerking
op de pagina Homepagina

Bij het inzoomen tot 200% op de website verandert het hoofdmenu in een hamburgermenu.

Het hamburgermenu werkt goed met het toetsenbord, maar de inhoud ervan staat op de verkeerde plaats in de tabvolgorde.

De menu items (Patient en bezoeker, Zelf regelen, route en parkeren) staan voor het hamburgericoon in de code volgorde.

Hierdoor moet een toetsenbordgebruiker ofwel achteruit tabben ofwel eerst door de volledige onderliggende site tabben

alvorens die het menu kan bereiken. Dit is verwarrend. Zorg ervoor dat de tabvolgorde de leesvolgorde volgt. De tabvolgorde

wordt bepaald door de codevolgorde.

De inhoud van het mobiele menu neemt het hele scherm in beslag, maar toch kan de toetsenbordgebruiker nog aan de

onderliggende pagina aan. Dit is verwarrend, want daardoor lijkt het alsof de gebruiker in het ijle aan het tabben is. Limiteer

de tabfocus tot de inhoud van het menu voor zolang het geopend is.

Nummer: 13932 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-09

Opmerking
op de pagina Homepagina

Na het accepteren van de cookies verdwijnt de cookiebanner en verschijnt er een element die naar de cookie policy leidt. Dit

element is een <div> en dus semantisch betekenisloos. Maak er een echte knop of link van zodat toetsenbordgebruikers

hem kunnen bereiken.

Nummer: 13961 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

https://www.mumc.nl/#
https://www.csun.edu/universal-design-center/web-accessibility-criteria-tab-order
https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialogmodal/
https://www.mumc.nl/


2.1.2 Geen toetsenbordval (A) (ok) 

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen (A) (niet van toepassing) 

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (A) (niet van toepassing) 

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (A) (ok) 

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (A) (ok) 

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen (A) (ok) 

 2.4.2 Paginatitel (A) (niet ok) 

Opmerking
op de pagina Homepagina

Er zijn twee problemen met de zoekfunctie in de header:

Er is een aria-expanded attribuut aanwezig, maar het werkt niet.

De link kan bereikt worden via het toetsenbord, maar niet uitgeklapt. Een toetsenbordgebruiker kan deze functie dus

niet gebruiken. Volg het disclosure designpatroon om dit element toegankelijk te maken.

Nummer: 13962 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

Opmerking

https://www.mumc.nl/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Attributes/aria-expanded
https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/disclosure/


2.4.3 Focus volgorde (A) (ok) 

 2.4.4 Linkdoel (in context) (A) (niet ok) 

2.4.5 Meerdere manieren (AA) (ok) 

2.4.6 Koppen en labels (AA) (ok) 

 2.4.7 Focus zichtbaar (AA) (niet ok) 

op de pagina Medisch dossier

U bent niet altijd consistent in het geven van goede titels aan hun pagina's. Zo heeft de pagina "Medisch dossier"

bijvoorbeeld de titel "Medisch dossier" in plaats van "Medisch dossier | Maastricht UMC+".

Nummer: 13963 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

Opmerking
op de pagina Inzage in uw medisch dossier

Aanbeveling: deze opmerking is niet strikt vereist om te voldoen aan WCAG.

De link op deze pagina is volledig uitgeschreven: de URL wordt dus door schermlezers helemaal voorgelezen. Het is beter

om een korte maar duidelijke linktekst te schrijven. URL's klinken verwarrend voor iemand die het scherm niet kan zien.

<p>Meer informatie v.w.b. wetgeving: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patien

Nummer: 13613 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-14

Opmerking
op de pagina Polikliniek Anesthesiologie &amp; Pijngeneeskunde

Aanbeveling: deze opmerking is niet strikt vereist om te voldoen aan WCAG.

Vermijd betekenisloze linkteksten zoals hier, klik hier, meer,... Gebruik linkteksten die op een duidelijke en beknopte manier

het doel van de link weergeven.

Nummer: 13969 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

Opmerking

https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/rechten-en-plichten/inzage-uw-medisch-dossier
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/rechten-en-plichten/inzage-uw-medisch-dossier
https://www.mumc.nl/polikliniek-anesthesiologie-pijngeneeskunde


De items in de mobiele navigatie krijgen geen zichtbare focus. Dat maakt het voor toetsenbordgebruikers zeer moeilijk om

de site te gebruiken. Zorg voor een duidelijk zichtbare focus zodat toetsenbordgebruikers ten alle tijden weten welk element

focus heeft. Anders kunnen zij niet door de website navigeren en zullen zij dus verloren lopen.

Dit is zowel op desktop als op mobiel belangrijk, want sommige toetsenbordgebruikers zijn ook slechtziend en belanden op

de mobile view van de website tijdens het surfen op desktop door in te zoomen via de browser.

Nummer: 13791 impact: hoog laatste controle: 2022-05-09

Opmerking
op de pagina Contact

Uitklapelementen zoals op deze pagina hebben geen zichtbare focus outline. Hierdoor kan een toetsenbordgebruiker niet

zien wanneer ze focus hebben en lijkt het dus alsof ze niet bereikt kunnen worden met de tabtoets. In essentie zijn ze dus

onbruikbaar via het toetsenbord. Dit komt vanwege het gebruik van outline:none. Verwijder de browser-eigen outline nooit

tenzij u hem vervangt door een custom outline die nog beter zichtbaar is dan de originele outline.

Nummer: 13966 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-06-10

https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/contact
https://www.outlinenone.com/


2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (A) (ok) 

2.5.2 Aanwijzerannulering (A) (ok) 

2.5.3 Label in naam (A) (ok) 

2.5.4 Bewegingsactivering (A) (niet van toepassing) 

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (A) (ok) 

3.1.2 Taal van onderdelen (AA) (ok) 



3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (A) (ok) 

3.2.2 Bij input (A) (ok) 

3.2.3 Consistente navigatie (AA) (ok) 

3.2.4 Consistente identificatie (AA) (ok) 

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie (A) (ok) 

3.3.2 Labels of instructies (A) (ok) 

3.3.3 Foutsuggestie (AA) (ok) 

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (AA) (niet van toepassing) 

4 Robuust

4.1 Compatibel

 4.1.1 Parsen (A) (niet ok) 

 4.1.2 Naam, rol, waarde (A) (niet ok) 

Opmerking
op de pagina Html validator

De html validator heeft een Fatal Error geregistreerd waardoor alleen de <head> is gecontroleerd. Los dit op en probeer

opnieuw zodat de hele pagina gecontroleerd kan worden.

Nummer: 13607 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-14

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.mumc.nl%2F&showoutline=yes
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.mumc.nl%2F&showoutline=yes


4.1.3 Statusberichten (AA) (ok) 

© 2022 door AnySurfer, Een project van Blindenzorg Licht en Liefde

Contact opnemen

Onze algemene voorwaarden

Opmerking
op de pagina Contact, Bezoektijden

De buttons van het uitklapmenu die de telefoonnummers laten zien hebben nog geen aria-expanded attribuut. Voeg deze

toe zodat schermlezergebruikers ook weten wanneer ze uitgeklapt zijn.

Hetzelfde geldt voor het uitklapmenu op de bezoektijden pagina.

Nummer: 13562 impact: gemiddeld laatste controle: 2022-04-12

https://www.anysurfer.be/
http://www.blindenzorglichtenliefde.be/
https://www.anysurfer.be/nl/contact
https://www.anysurfer.be/nl/labels/algemene-voorwaarden
https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/contact
https://www.mumc.nl/bezoektijden
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Attributes/aria-expanded
https://www.mumc.nl/bezoektijden


Onze algemene voorwaarden

Applicatie door SumoCoders

https://www.anysurfer.be/nl/labels/algemene-voorwaarden
http://www.sumocoders.be/?utm_source=asreporter.anysurfer.be&utm_medium=credits&utm_campaign=client_sites

