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Herzieningsgeschiedenis 

Revisienummer Revisieopmerkingen 

1.7  Bijgewerkt: Sectie 1.3, Functies van Vroege toegang (bèta) inschakelen, om de 

afbeeldingsoptie toe te voegen. 

 Bijgewerkt: Sectie 2.1, Paginapaneel, om de informatie over de inhoudsopgave te 

verplaatsen naar secties 2.4 en 3.2. 

 Toegevoegd: Sectie 2.4, Overzicht van inhoudsopgave. 

 Toegevoegd: Sectie 3.2, Een inhoudsopgave (DOC(X)) maken 

 Bijgewerkt: Sectie 3.5, Tekst bewerken, een lijst is toegevoegd van de elementen die 

momenteel niet kunnen worden bewerkt. 

 Toegevoegd: Sectie 3.7 tot en met 3.7.3, Afbeeldingen toevoegen en wijzigen  

(Vroege toegang). 

 Bijgewerkt: Sectie 4, Je stripboek in e-bookformaat maken op basis van PDF  

(Vroege toegang, alleen Windows) om extra uitleg over Vroege toegang te geven. 

1.6  Bijgewerkt: Sectie 1, Inleiding, om strips toe te voegen en uit te leggen hoe je  

Kindle Create start. 

 Bijgewerkt: Sectie 1.1, Taalinstellingen wijzigen. 

 Toegevoegd: Sectie 1.3, Functies van Vroege toegang (bèta) inschakelen (alleen Windows). 

 Bijgewerkt: Sectie 2.4, Je werk opslaan, om de beste praktijken te verduidelijken.  

 Bijgewerkt: Sectie 2.6, Sneltoetsen, om ‘Ongedaan maken’ en ‘Opnieuw’ toe te voegen. 

 Bijgewerkt: Sectie 3.2, Een thema selecteren, om te vermelden dat thema’s niet door de 

gebruiker kunnen worden gewijzigd. 

 Bijgewerkt: Sectie 3.3.3, Tekst en alinea’s opmaken, om de opties in het tabblad Opmaak 

te beschrijven. 

 Toegevoegd: Sectie 3.4, Tekst bewerken. 

 Toegevoegd: Sectie 3.5, Tekst toevoegen. 

 Toegevoegd: Sectie 4 tot 4.2, Een stripverhaal in e-bookvorm maken op basis van een 

PDF-bestand. 

 Bijgewerkt: Sectie 6.1, Een preview van het e-book bekijken, om een checklist toe te voegen. 

 Toegevoegd: Sectie 7, Probleemoplossing. 

1.5  Toegevoegd: Sectie 1.1, Taalinstellingen wijzigen 

 Toegevoegd: Sectie 1.2, Ondersteunde talen. 
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1. Inleiding 

Kindle Create is een gratis programma waarmee je je voltooide manuscript kunt omzetten in een perfect 

opgemaakt Kindle e-book. Wanneer je een manuscript in DOC-/DOCX-indeling importeert, detecteert 

Kindle Create automatisch hoofdstuktitels en wordt hierop een stijl toegepast.  

Met Kindle Create kun je de opmaak van je boek wijzigen door een aantal boekthema's te gebruiken.  

Hiermee kun je ook eenvoudig een Kindle-inhoudsopgave voor je boek maken op basis van de hoofdstuktitels, 

waardoor lezers gemakkelijk door het boek kunnen navigeren. Bovendien kun je met de functie Preview ook 

een voorbeeld bekijken van hoe je boek eruit komt te zien op tablets, telefoons en Kindle-e-readers.  

Met Kindle Create kun je alleen e-bookbestanden maken. Als je één bestand wilt maken dat je kunt 

gebruiken voor zowel een e-book als een paperback die je op aanvraag kunt laten drukken,  

raadt Amazon aan de add-in Kindle Create voor Microsoft Word (bèta) te gebruiken. 

Er zijn drie workflows beschikbaar in Kindle Create: één om een Microsoft Word-document (.doc of .docx) 

te importeren en vervolgens te redigeren en de e-bookopmaak te verbeteren, één om Print Replica e-

books op basis van PDF-bestanden te maken en de derde om e-stripboeken te maken op basis van  

PDF-bestanden (Vroege toegang (alleen Windows), zie sectie 1.3).  

 DOC(X)-documenten zijn geconverteerd naar e-books met een aanpasbare opmaak waarbij de 

lezer de grootte van de tekst kan aanpassen en deze zijn beschikbaar op alle Kindle-apparaten 

en de gratis Kindle-leesapps. 

 PDF-bestanden kunnen worden geconverteerd naar strip- of Print Replica-boeken in e-bookformaat: 

o Bij Print Replica-boeken blijft de uitgebreide opmaak en de lay-out van de gedrukte versies 

behouden. Deze bieden veel van de voordelen van standaard Kindle-e-books, maar de lezer 

kan de tekstgrootte niet wijzigen en de bestanden kunnen alleen worden gelezen op 

bepaalde apparaten. 

o Stripboeken in e-bookformaat (Vroege toegang, zie sectie 1.3) hebben Begeleide weergave, 

waarbij bij elke veegbeweging het volgende paneel wordt weergegeven zodat de lezer 

duidelijk kan zien hoe het verhaal op de pagina verloopt. 

Er zijn drie fundamentele stappen voor het gebruik van Kindle Create: 

1. Je document importeren in Kindle Create zodat het kan worden geconverteerd naar een Kindle-

specifiek e-book (DOC(X): sectie 3.1; strip-PDF 4.1; Print Replica-PDF: sectie 5.1). 

2. Je e-book verbeteren (DOC(X): sectie 3.2 tot en met 3.7.3; strip-PDF: 4.2; Print Replica-PDF: 

sectie 5.2 tot en met 5.13).  

3. Je e-book controleren en voorbereiden voor publicatie (DOC(X), strip-PDF en Print Replica-PDF: 

secties 6.1 and 6.2). 

Na het installeren kun je Kindle Create starten via Windows-toets > Amazon > Kindle Create (Windows) 

of Launchpad > Kindle Create (Mac). 

1.1. Taalinstellingen wijzigen 

Kindle Create is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. ls 

je de taal van de Kindle Create-weergave wilt wijzigen, selecteer je Help > Instellingen > Taal 

(Windows) or Kindle Create > Voorkeur > Taal (Mac) en selecteer je je voorkeurstaal. 

1.2. Ondersteunde talen 

Kindle Create ondersteunt e-books in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. 

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202131100
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1.3. Functies van Vroege toegang (bèta) inschakelen  

Met Vroege toegang kun je ervoor kiezen nog niet-uitgebrachte functies uit te proberen en feedback te 

geven. Onze huidige bètafuncties zijn: 

 Je stripboek maken op basis van PDF (momenteel alleen Windows), zie sectie 4 voor meer 

informatie. 

 Afbeeldingen toevoegen en wijzigen in e-books op basis van een DOC(X-bestand (Windows en Mac): 

zie sectie 3.7 voor meer informatie. 

Als je de bètafuncties wilt activeren, selecteer je Help > Instellingen > Vroege toegang en vink je het 

vakje Bètafuncties inschakelen aan. Kindle Create wordt opnieuw gestart om het proces te voltooien.  

Wil je contact opnemen met ons over je ervaring met deze bèta? Ga dan naar Help > Feedback geven. 

2. De Kindle Create-werkruimte 

De werkruimte van Kindle Create bestaat uit drie aparte panelen: het Paginapaneel, Bewerkingspaneel 

en Eigenschappenpaneel (zie Afbeelding 1).  

 

Afbeelding 1: Kindle Create-werkruimte 

2.1. Paginapaneel 

Met de miniaturen in het Paginapaneel  zie je dat het e-book is onderverdeeld in hoofdstukken en kun je 

controleren of de onderverdeling correct is uitgevoerd.  

Als je document pagina-einden of sectie-einden bevat waarmee een nieuw hoofdstuk wordt aangegeven, 

staat in het Paginapaneel hoe bij het conversieproces de indeling in secties is geïnterpreteerd. (Een sectie 

is een stuk tekst dat is afgebakend met pagina-einden.) Een van de beste leesverbeteringen die je kunt 

aanbrengen met Kindle Create, is het maken van een interactieve Kindle-inhoudsopgave (zie sectie 2.4).  
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2.2. Bewerkingspaneel 

In het midden staat het Bewerkingspaneel en hierin wordt de huidige status van de inhoud van je e-book 

getoond. Dit is een weergave van je e-book zoals het wordt getoond op een typisch leesapparaat en met 

standaardtekengrootte. (Als je een voorbeeld van je e-book op meerdere gesimuleerde apparaten wilt 

weergeven, gebruik je Previewer, zoals beschreven in sectie 6.1.) In het Bewerkingspaneel kun je 

inhoud selecteren om de opmaak te wijzigen met de elementen in het Teksteigenschappenpaneel.  

Je kunt ook tekst toevoegen, bewerken, kopiëren, plakken en verwijderen. 

In het Bewerkingspaneel kun je de cursor verplaatsen met de pijl omhoog en pijl omlaag (1 regel per 

keer), de toetsen PAGE UP en PAGE DOWN (1 pagina per keer) of met het scrolwiel van de muis of het 

trackpad (1 pagina per keer). Aan de zijkant van het Bewerkingspaneel is ook een schuifbalk waarmee 

je de positie kunt wijzigen. Wanneer je in het Bewerkingspaneel van een sectie naar een andere sectie 

schuift, wordt de betreffende miniatuur gemarkeerd in het Paginapaneel. 

2.3. Eigenschappenpaneel 

In het Eigenschappenpaneel kun je geselecteerde inhoud wijzigen en inhoud bijwerken zodat je wijzigingen 

kunt aanbrengen die van toepassing zijn op de selectie. Wanneer je een miniatuur selecteert in het 

Paginapaneel, wordt Sectie-eigenschappen weergegeven in het Eigenschappenpaneel (zie Afbeelding 2).  

 

Afbeelding 2: Sectie-eigenschappen 

Voor e-books die zijn geïmporteerd uit een DOC(X)-bestand. 

 Wanneer je in het Bewerkingspaneel tekst selecteert, wordt in de bovenste sectie van het 

Eigenschappenpaneel de opmaak van het huidige element weergegeven, en worden op de 

tabbladen Elementen en Opmaak van het Eigenschappenpaneel alle acties getoond die je kunt 

uitvoeren op geselecteerde tekst of alinea's (zie Afbeelding 3). 
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Afbeelding 3: Teksteigenschappen: tabbladen Elementen en Opmaak 

 Als je de muis boven een van de elementen met een i plaatst, wordt er informatie weergegeven, 

zoals getoond in Afbeelding 4. 

 

Afbeelding 4: Knopinfo 

 In het Eigenschappenpaneel heb je toegang tot het tabblad Elementen. Met Elementen kun je 

een structuur toevoegen aan je e-book en hiermee kan Kindle Create een stijl toepassen op het  

e-book op basis van het actieve Thema. Door Elementen toe te passen, verhoog je het leesgemak 

van het e-book. Wanneer je het e-book dat je hebt gemaakt met Kindle Create verzendt naar KDP, 

wordt voor jou en je lezers een professioneel ontworpen e-book gegenereerd. 
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 Als je de weergave van bepaalde tekst wilt wijzigen, onafhankelijk van de instellingen bij 

Elementen, markeer je de tekst die je wilt wijzigen, selecteer je het tabblad Opmaak in het 

Eigenschappenpaneel en gebruik je vervolgens de opties om de wijzigingen aan te brengen.  

Je kunt ook de tekst- of alinea-eigenschappen van een element wijzigen. De wijzigingen zijn 

echter alleen van toepassing op het geselecteerde element. Dit type wijziging wordt aangegeven 

met een plusteken naast de elementnaam (zie Afbeelding 5). 

 

Afbeelding 5: Gewijzigd element 

Opmerking: Elementinstellingen zijn van toepassing op een hele alinea. Wanneer je selecties maakt in 

het Bewerkingspaneel, hoeft de cursor alleen te knipperen binnen de alinea. De hele alinea krijgt de 

eigenschappen van dat element in het actieve Thema. 

2.4. Overzicht van inhoudsopgave 

Een inhoudsopgave is erg belangrijk voor een goede leeservaring, omdat een lezer dan gemakkelijk van het 

ene hoofdstuk naar het andere kan gaan. Kindle-boeken kunnen twee soorten inhoudsopgaven hebben: 

 HTML-inhoudsopgave: Een HTML-inhoudsopgave is een pagina aan het begin van je boek met 

koppelingen naar alle hoofdstukken van het boek. Als je document een Microsoft Word-

inhoudsopgave bevat, worden de items in de inhoudsopgave geconverteerd naar hyperlinks als 

onderdeel van het maken van een inhoudsopgavepagina in je boek (zie Afbeelding 6). 

 

Afbeelding 6: Voorbeeld van HTML-inhoudsopgave 

 Interactieve Kindle-inhoudsopgave: Tijdens de conversie detecteert Kindle Create mogelijke 

hoofdstuktitels en deze worden getoond zodat jij ze kunt controleren. Zodra je de titels hebt 

gecontroleerd en geaccepteerd, worden ze gebruikt om een interactieve Kindle-inhoudsopgave te 

maken, ook wel de NCX genoemd. Als je een interactieve Kindle-inhoudsopgave maakt, bied je 

een hiërarchische structuur van een Kindle-boek en kan de gebruiker vanaf elke pagina door het 

boek navigeren via het Kindle-menu (zie Afbeelding 7). 
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Afbeelding 7: Voorbeeld van interactieve Kindle-inhoudsopgave 

Gebruikers verwachten een HTML-inhoudsopgave wanneer ze vanaf het begin door een boek bladeren, 

terwijl de interactieve Kindle-inhoudsopgave gebruikers een extra manier biedt om door boeken te 

navigeren. Een interactieve Kindle-inhoudsopgave is met name belangrijk voor boeken die langer dan 

twintig pagina's zijn. 

Raadpleeg voor meer informatie over het maken van een inhoudsopgave voor een DOC(X)-bestand 

sectie 3.2. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van een inhoudsopgave voor een Print 

Replica-PDF sectie 5.2. Stripboeken in e-bookformaat hebben geen inhoudsopgave nodig. 

2.5. Je werk opslaan 

Tijdens het werken in Kindle Create worden er regelmatig herinneringen weergegeven om je werk op te 

slaan omdat Kindle Create je werk niet automatisch opslaat (zie Afbeelding 8). Amazon raadt je met klem 

aan je werk op te slaan wanneer dit wordt gevraagd. Als je nog niet klaar bent om op te slaan, kun je in 

het menu Stuur me een herinnering een optie selecteren om te kiezen wanneer er in Kindle Create 

opnieuw een herinnering moet worden getoond. 

 

Afbeelding 8: Vraag om op te slaan 

Wanneer je je werk opslaat, zet Kindle Create het .kcb-bestand en de andere bronnen voor je boek in de 

map die jij aangeeft. Amazon raadt aan dat je deze map opslaat en er een back-up van maakt, zodat je je 

boek indien nodig later kunt updaten. 

2.6. Zoeken binnen je boek 

Tijdens het werken in Kindle Create kun je de tekst in je DOC(X)- of PDF-document doorzoeken door op 

het pictogram Zoeken te klikken of door de sneltoets CTRL + F (CMD + F voor Mac) te gebruiken.  

Voer de tekst in die je wilt zoeken, en klik op de knop Volgende zoeken. 
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2.7. Sneltoetsen 

Voor sneller gebruik van Kindle Create zijn de volgende sneltoetsen beschikbaar. De belangrijkste zijn: 

 Functie Zoeken: Kindle Create is voorzien van een zoekfunctie waarmee je snel tekst kunt 

zoeken (bijvoorbeeld: hoofdstuk). De zoekfunctie blijft actief totdat deze wordt gesloten. Met 

Volgende zoeken kun je vooruitbladeren in het e-book totdat alle vermeldingen van de gezochte 

tekst zijn getoond in het Bewerkingspaneel. Selecteer Bewerken > Zoeken of gebruik de 

sneltoets CTRL + F (CMD + F voor Mac). 

 Snelkoppelingen voor Element: Kindle Create bevat sneltoetsen voor het instellen van een 

Hoofdstuktitel (Windows: ALT + CTRL + T; Mac: OPT + CMD + T), Hoofdstuksubtitel 

(Windows: ALT + CTRL + S; Mac: OPT + CMD + S) en Eerste alinea (Windows: ALT +  

CTRL + F; Mac: OPT + CMD + F) zodat je deze taken sneller kunt uitvoeren wanneer je de 

Kindle-inhoudsopgave controleert en maakt. 

 Sectie-einden invoegen of verwijderen: Een andere handige functie voor het verbeteren van de 

structuur van je e-book, is de mogelijkheid om sectie-einden toe te voegen of te verwijderen. Het 

sectie-einde wordt toegevoegd op de positie van de cursor in het Bewerkingspaneel. Je kunt de 

functie voor sectie-einden gebruiken door met de rechtermuisknop te klikken terwijl de cursor actief 

is in het Bewerkingspaneel of door Bewerken > Invoegen te selecteren. Je kunt een sectie-einde 

invoegen voor of na de cursorpositie, afhankelijk van je keuze of de cursorpositie het begin of het 

einde van een sectie moet zijn. Als je een ongewenst pagina-einde in je e-book wilt verwijderen, 

plaats je de cursor net voor de tekst die na het pagina-einde komt en klik je met de rechtermuisknop 

zodat de optie Sectie-einde verwijderen wordt getoond. De cursor moet onmiddellijk voor de tekst 

staan omdat Kindle Create het sectie-einde niet kan vinden als er tekst gemarkeerd is. 

 Ongedaan maken en Opnieuw: Als je in je e-book een wijziging aanbrengt waarover je niet 

tevreden bent, kun je met Ongedaan maken en Opnieuw de uitgevoerde acties terugdraaien of 

herhalen. Je kunt in Kindle Create maximaal 25 eerdere acties ongedaan maken. Je opent 

Ongedaan maken en Opnieuw vanuit het menu Bewerken door de pijlen Ongedaan maken of 

Opnieuw te selecteren boven de werkpanelen, of door sneltoetsen te gebruiken: CTRL + Z voor 

Ongedaan maken (CMD + C voor Mac), CTRL + V voor Opnieuw (CMD + V voor Mac). 

Volledige lijst van sneltoetsen: 

 Windows-sneltoets Mac-sneltoets 
Boek bewerken   

Nieuw project CTRL + N CMD + N 

Project openen CTRL + O CMD + O 

Project sluiten CTRL + W CMD + W 

Project opslaan CTRL + S CMD + S 

Project opslaan als CTRL + SHIFT + S CMD + SHIFT + S 

Publiceren CTRL + SHIFT + P CMD + SHIFT + P 

Voorbeeld tonen CTRL + SHIFT + R CMD + SHIFT + R 

Themakiezer starten  CTRL + SHIFT + T CMD + SHIFT + T 

Navigatie   

Paginapaneel   

Volgende sectie selecteren PIJL OMLAAG PIJL OMLAAG 

Vorige sectie selecteren  PIJL OMHOOG PIJL OMHOOG 

Naar volgende viewport (set miniaturen) schuiven PAGE DOWN FN + PIJL OMLAAG 

Naar vorige viewport (set miniaturen) schuiven  PAGE UP FN + PIJL OMHOOG 

Samenvouwen PIJL NAAR LINKS PIJL NAAR LINKS 

Uitvouwen PIJL NAAR RECHTS PIJL NAAR RECHTS 
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 Windows-sneltoets Mac-sneltoets 
Begin van boek  CTRL + HOME OPT + CMD + PIJL 

OMHOOG 

Einde van boek  CTRL + END OPT + CMD + PIJL 
OMLAAG 

Naar ander paneel schakelen   

Bewerkingsmodus activeren ENTER ENTER 

Miniatuurmodus activeren (bewerkingsmodus 
afsluiten) 

ESC ESC 

Bewerkingspaneel   

Navigatie   

Een positie naar rechts gaan PIJL NAAR RECHTS PIJL NAAR RECHTS 

Een positie naar links gaan PIJL NAAR LINKS PIJL NAAR LINKS 

Een regel omlaag gaan PIJL OMLAAG PIJL OMLAAG 

Een regel omhoog gaan PIJL OMHOOG PIJL OMHOOG 

Een pagina omlaag schuiven PAGE DOWN FN + PIJL OMLAAG 

Een pagina omhoog schuiven  PAGE UP FN + PIJL OMHOOG 

Einde van sectie CTRL + END OPT + CMD + PIJL 
OMLAAG 

Begin van sectie CTRL + HOME OPT + CMD + PIJL 
OMHOOG 

Begin van regel HOME CMD + PIJL NAAR LINKS 

Einde van regel END CMD + PIJL NAAR 
RECHTS 

Naar begin van vorige alinea CTRL + PIJL 
OMHOOG 

OPT + PIJL OMHOOG 

Naar begin van volgende alinea gaan  CTRL + PIJL 
OMLAAG 

OPT + PIJL OMLAAG 

Bewerken   

Kopiëren CTRL + C CMD + C 

Knippen CTRL + X CMD + X 

Plakken CTRL + V CMD + V 

Doelopmaak plakken en overnemen CTRL + SHIFT + V OPT + SHIFT + CMD + V 

Tekens van geselecteerde tekst vergroten  CTRL + ] of 
CTRL + SHIFT + > 

SHIFT + CMD + = 

Tekens van geselecteerde tekst verkleinen CTRL + [ of 
CTRL + SHIFT + < 

SHIFT + CMD + _ 

Tekstopmaak toepassen   

Vet  CTRL + B CMD + B 

Cursief CTRL + I CMD + I 

Onderstrepen  CTRL + U CMD + U 

Inspringing vergroten  CTRL + SHIFT + ] CMD + SHIFT + ] 

Inspringing verkleinen  CTRL + SHIFT + [ CMD + SHIFT + [ 

Ongedaan maken  CTRL + Z CMD + Z 

Opnieuw  CTRL + Y CMD + Y 

Semantiek toepassen op selectie   

Hoofdstuktitel markeren ALT + CTRL + T OPT + CMD + T 

Hoofdstuksubtitel markeren ALT + CTRL + S OPT + CMD + S 

Eerste alinea van hoofdstuk markeren ALT + CTRL + F OPT + CMD + F 

Scheidingsteken invoegen ALT + CTRL + -  OPT + CMD + - 

Opmaak wissen  ALT + CTRL + B OPT + CMD + B 
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 Windows-sneltoets Mac-sneltoets 
PDF    

Plug-in verwijderen DELETE  DELETE  

Inzoomen  CTRL + =  CMD + =  

Uitzoomen  CTRL + -  CMD + -  

Aanpassen aan venster  CTRL + 0  CMD + 0 

Aanpassen aan paginabreedte  CTRL + 2  CMD + 2  

Extra's   

Zoeken CTRL + F CMD + F 

Kindle Create afsluiten CTRL + Q CMD + Q 

3. Een e-book genereren op basis van een Microsoft Word-bestand 

In de volgende secties worden de stappen doorlopen om een e-book te genereren op basis van een 

DOC(X)-bestand. 

3.1. Een nieuw project maken op basis van een DOC(X)-bestand  

Als je een nieuw project wilt maken op basis van een Microsoft Word-document (.doc of .docx): 

1. Nadat je Kindle Create hebt geopend, wordt het startscherm weergegeven. Vanuit het 

startscherm kun je een nieuw project starten door een PDF-document te importeren  

(Nieuw project uit bestand) of een eerder opgeslagen project te openen (Bestaand project 

voortzetten of Bestand > Recente items openen).  

2. Als je een nieuw project wilt starten, klik je op de knop Nieuw project uit bestand. Je kunt ook 

een nieuw project starten door Bestand > Nieuw project te selecteren of de sneltoets CTRL + N 

(CMD + N voor Mac) te gebruiken. Het dialoogvenster Bestand selecteren wordt weergegeven, 

zoals getoond in Afbeelding 9. Klik op de optie Romans, essays, poëzie, verhalende non-fictie. 

 

Afbeelding 9: Dialoogvenster om startbestand te selecteren 
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3. Klik op de knop Bestand selecteren, navigeer naar het DOC(X)-bestand op de vaste schijf, 
selecteer het bestand en klik op Openen.  

Nadat je een bestand hebt geselecteerd, begint Kindle Create met het converteren van je bestand 
naar een e-book met Kindle-indeling. Bij conversie worden het letterbeeld, de regelafstand, marges, 
inspringing en andere typografische eigenschappen geoptimaliseerd voor een betere leesbaarheid 
op elektronische apparaten. Hierbij wordt ook elk pagina-einde in je DOC(X)-document 
geconverteerd naar een nieuwe sectie.  

Terwijl je bestand wordt geïmporteerd, worden in Kindle Create verschillende schermen met meer 
informatie over het programma getoond. Wanneer de conversie is voltooid, wordt het dialoogvenster 
Importeren is geslaagd weergegeven. Klik op de knop Doorgaan om door te gaan. 

4. Het dialoogvenster Automatische hoofdstuktitels wordt weergegeven. Klik op de knop  
Aan de slag. Hierna begint Kindle Create met het toepassen van Hoofdstuktitels op het e-book. 

5. In het dialoogvenster Voorgestelde hoofdstuktitels wordt een lijst met mogelijke hoofdstuktitels 
getoond (zie Afbeelding 10). Deselecteer eventuele items die geen hoofdstuktitel zijn en klik 
vervolgens op Selectie accepteren. De geselecteerde items zullen deel uitmaken van de 
inhoudsopgave. Als je in dit dialoogvenster op een hoofdstuktitel klikt, wordt die sectie 
weergegeven, zodat je opmaakelementen kunt toepassen terwijl het dialoogvenster 
Voorgestelde hoofdstuktitels geopend blijft. 

 

Afbeelding 10: Dialoogvenster Voorgestelde hoofdstuktitels 

6. Selecteer Bestand > Project opslaan om het geïmporteerde e-book op te slaan.  

Het dialoogvenster Project opslaan wordt geopend. Accepteer of wijzig de naam en locatie van 

het bestand en klik vervolgens op Opslaan. 

3.2. Een inhoudsopgave maken (DOC(X)) 

Raadpleeg voor meer informatie over inhoudsopgaven sectie 2.4. Er zijn meerdere manieren om een 

interactieve Kindle-inhoudsopgave in Kindle Create te maken:  

 Wanneer je een DOC(X)-bestand importeert, biedt Kindle Create de optie om automatisch 

mogelijke hoofdstuktitels te detecteren en de resultaten te bekijken. 

 Als je tijdens het importeren van een Microsoft Word-bestand kiest om hoofdstuktitels niet 

automatisch te detecteren, kun je deze optie later kiezen door Bewerken > Hoofdstukdetectie.  
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 Wanneer je werkt met een DOC(X)-bestand, kun je met het element Hoofdstuktitel de 

hoofdstukken labelen die je in de interactieve Kindle-inhoudsopgave wilt opnemen (je kunt 

andere delen van je e-book toevoegen aan de interactieve Kindle-inhoudsopgave door deze te 

labelen met de betreffende elementen Boektitel, Deeltitel of Dankwoord).  

 Wanneer je werkt met een Microsoft Word- of PDF-bestand, kun je ook een handmatige 

vermelding toevoegen aan de interactieve Kindle-inhoudsopgave door de miniatuur te selecteren 

in het Paginapaneel en vervolgens het selectievakje Opnemen in inhoudsopgave in het 

Eigenschappenpaneel zoals getoond in Afbeelding 11.  

 

Afbeelding 11: Handmatige vermelding in de interactieve Kindle-inhoudsopgave 

In Kindle Create wordt een vermelding in de interactieve Kindle-inhoudsopgave herkend aan een 

hoofstuklabel boven de liveminiatuur van de 1e pagina van de sectie (bijvoorbeeld het label 1 in de 

bovenhoek van Afbeelding 12).  

 

Afbeelding 12: Vermelding in de interactieve Kindle-inhoudsopgave 

3.3. Je thema selecteren 

De knop Thema staat naast de knop Opslaan en hiermee kun je kiezen uit vooraf gedefinieerde 

boekstijlen. Deze stijlen zijn gemaakt door professionele boekontwerpers en hiermee maak je en goed 

opgemaakt e-book met veel leesgemak voor je lezers. Selecteer een van onze thema's om de opmaak 

van je e-book bij te werken (zie Afbeelding 13). Elk element dat je hebt gemarkeerd in je e-book, wordt 

bijgewerkt naar de stijl die is gedefinieerd in het actieve thema. Het thema Modern is standaard  
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Afbeelding 13: Dialoogvenster Thema 

3.4. Inhoud opmaken met elementen 

Bij het importeren wordt in Kindle Create alle inhoud zonder labels beschouwd als hoofdtekst.  

Na publicatie kunnen lezers het letterbeeld van hoofdtekst instellen met de functies van hun Kindle-

apparaat of -toepassing. Voor een weerspiegeling van de opzet van je e-book en voor behoud van de 

opmaak van speciale tekst kun je elementen toepassen om de inhoud binnen de structuur van je e-book 

in te delen, zoals beschreven in sectie 3.4.1 tot en met 3.4.3. 

3.4.1. De titelpagina en andere voor- en achterpagina's opmaken 

Klik in het Eigenschappenpaneel op het tabblad Elementen op de pijl naast Titelpagina's om de 

volgende opties te tonen voor de opmaak van het begin van je e-book: 

 Boektitel: hiermee definieer je de boektitel op een nieuwe pagina en voeg je de pagina met de 

boektitel toe aan de interactieve Kindle-inhoudsopgave. 

 Subtitel van boek: hiermee voeg je een aangepaste opmaak toe en plaats je een beschrijvende 

tekst voor het boekdeel relatief ten opzichte van de boektitel. 

 Naam van auteur: hiermee definieer je je naam en plaats je deze relatief ten opzichte van de 

boektitel op de titelpagina. 

 Titel deel: hiermee maak je een scheidingspagina en definieer je de geselecteerde tekst als een 

nieuw boekdeel in een boek dat uit meerdere delen bestaat. (Bij zowel fictie als non-fictie kunnen 

de hoofdstukken worden gegroepeerd en worden gelabeld als deel 1, deel 2, enz.) 

 Subtitel deel: hiermee voeg je een aangepaste opmaak toe en plaats je een beschrijvende tekst 

voor het boekdeel relatief ten opzichte van de deeltitel. 

Klik in het Eigenschappenpaneel op het tabblad Elementen op de pijl naast Begin- en eindpagina's 

van boek om de volgende opties te tonen voor de voor- en achterpagina's van het e-book: 

 Paginatitel: hiermee definieer je de titel van de pagina. Wordt gebruikt voor secties zoals het 

voorwoord, de inhoudsopgave, lijst van illustraties, enz. 

 Eerste alinea: hiermee verwijder je de inspringing voor de alinea, maar wordt er geen 

decoratieve initiaal toegevoegd. 
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 Dankwoord: hiermee definieer je de titel voor de pagina met het dankwoord en voeg je deze toe 

aan de interactieve Kindle-inhoudsopgave. 

 Openingscitaat: hiermee definieer je een openingscitaat voor het boek en plaats je dit op een 

eigen pagina. 

 Herkomst openingscitaat: hiermee definieer je de persoon van wie het openingscitaat 

afkomstig is apart van het openingscitaat. 

 Copyrighttekst: hiermee definieer je een alinea van de copyrightpagina. 

3.4.2. Elk hoofdstuk definiëren  

In het Paginapaneel wordt de eerste pagina van elke geconverteerde sectie getoond als een miniatuur. 

Als je een miniatuur selecteert, wordt die sectie weergegeven in het Bewerkingspaneel. Gebruik deze 

workflow om te controleren of al je hoofdstukken zijn geconverteerd naar een overeenkomende sectie. 

Als er hoofdstukken blijken te ontbreken in het Paginapaneel, staan deze waarschijnlijk in een 

voorgaand hoofdstuk. Markeer het vorige hoofdstuk en blader in het Bewerkingspaneel door de sectie 

om het verborgen hoofdstuk te vinden. Label dit met het element voor de hoofdstuktitel.  

Gebruik in het Eigenschappenpaneel op het tabblad Elementen de opties onder Hoofdelementen om 

de opmaak van de eerste pagina van elk hoofdstuk in te stellen: 

 Hoofdstuktitel: hiermee voeg je een letterbeeld en tekengrootte toe, maak je een vermelding in 

de interactieve Kindle-inhoudsopgave en voeg je een pagina-einde toe, waardoor het huidige 

hoofdstuk op een nieuwe pagina begint.  

 Subtitel van hoofdstuk: hiermee maak je beschrijvende tekst over het hoofdstuk op en plaats je 

deze onder de hoofdstuktitel. 

 Eerste alinea van hoofdstuk: hiermee verwijder je een eventuele inspringing van de alinea en 

voeg je een decoratieve initiaal toe, waarvan de opmaak is ingesteld in het actieve thema. 

 Scheidingsteken (indien gebruikt): hiermee voeg je een decoratief element toe om een 

overgang in de tekst aan te geven. 

Als je op de pijl naast Hoofdtekst van boek klikt, worden er aanvullende opmaakopties getoond:  

 Citaatblok: hiermee markeer je lange citaten die je wilt onderscheiden van de lopende tekst. 

 Gedicht: hiermee verbeter je de opmaak en leesbaarheid van gedichten. 

3.4.3. Tekst en alinea's opmaken 

Het Eigenschappenpaneel bevat ook een tabblad Opmaak met traditionele functies voor het wijzigen 

van de opmaak van tekst en het wijzigen van alinea-uitlijning (zie Afbeelding 14). De aanbevolen 

procedure is om elementen toe te passen voordat je afzonderlijke opmaak wijzigt omdat met elementen 

de positie en opmaak van alinea's wordt aangepast.  

Op het tabblad Opmaak vind je de volgende opties: 

 Lettertype: verandert de grootte, kleur en opmaak (vet, cursief, onderstreept) van de tekst. 

 Alinea: verandert de tekstuitlijning. 

 Decoratieve initiaal: verandert de instellingen voor decoratieve initialen. 

 Inspringingen: wijzigt de linkermarge, rechtermarge of inspringing van de eerste regel. 

 Spatie: wijzigt de ruimte boven, onder en binnen alinea’s. 
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Afbeelding 14: Opmaakopties 

Tekstwijzigingen die mogelijk nuttig zijn om door te voeren met de bedieningsfuncties voor alineaopmaak 

omvatten: 

 Het bereik van de decoratieve initiaal aanpassen: Met het element Eerste alinea pas je een 

decoratieve initiaal toe op het eerste teken van een alinea. Als het eerste teken een 

interpunctieteken is, bijvoorbeeld een aanhalingsteken, vergroot Kindle Create automatisch het 

bereik van de decoratieve initiaal zodat het interpunctieteken en de eerste letter hiervan deel 

uitmaken. Voor andere gevallen kun je de bedieningsfunctie Aantal tekens gebruiken om 

desgewenst de decoratieve initiaal te vergroten. 

 Afwijkende tekst maken voor verhaalimpact: 

o Alinea-inspringing aanpassen: Je kunt alinea-inspringingen (zowel 1e regel als marges) 

aanpassen met de bedieningsfuncties Inspringing. 

o De afstand tussen alinea's aanpassen: In Kindle Create zijn Elementen standaard van 

toepassing op één alinea. Je kunt het element toepassen op opeenvolgende alinea's en 

vervolgens met de bedieningsfuncties Afstand de afstand aan de bovenzijde of 

onderzijde verkleinen of verwijderen om de opeenvolgende alinea's samen te brengen. 

o Een tekenstijl opgeven. 
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Opmerking: als je een letterbeeld opgeeft om afwijkende tekst te identificeren, kunnen lezers dat lettertype 

niet wijzigen op Kindle-apparaten en in leestoepassingen. Volgens de Publiceringsrichtlijnen voor de 

Amazon Kindle moet de hoofdtekst in een Kindle-boek (fictie en non-fictie) met aanpasbare opmaak 

ingesteld zijn op de standaardwaarden. Amazon adviseert auteurs om creatieve stijlen te gebruiken voor 

bijvoorbeeld koppen, speciale alinea's, voetteksten, inhoudsopgaven, enz., maar niet voor hoofdtekst.  

De reden hiervoor is dat de standaardleesinstellingen die de gebruiker als voorkeur heeft ingesteld, worden 

overschreven door de stijl van de hoofdtekst. Gebruikers geven aan dat ze dit niet prettig vinden. 

Als je zo veel wijzigingen hebt aangebracht dat je het niet meer kunt herstellen, kun je op de knop 

Wissen drukken om de alinea weer terug te zetten op gewone, niet-opgemaakte tekst, waarna je 

opnieuw kunt beginnen. 

3.5. Tekst bewerken 

Voor e-books die zijn geïmporteerd uit DOC(X)-bestand, kun je indien nodig ook de tekst bewerken.  

De meestvoorkomende redenen voor het bewerken van tekst in Kindle Create, zijn het corrigeren van 

spaties en regeleinden die zijn toegevoegd in Microsoft Word, waaronder spaties aan het begin van 

regels, regeleinden die zijn gebruikt om de positie van de titel aan te passen, evenals laatste correcties 

van typefouten.  

Tabellen, voetnoten, lijsten en afbeeldingen in de tekst die worden geïmporteerd uit je DOC(X)-bestand, 

kunnen momenteel niet worden bewerkt in Kindle Create. 

3.6. Tekst toevoegen 

Als je een groot stuk tekst wilt bijwerken, kun je de tekst kopiëren vanuit een DOC(X)-document en op de 

huidige locatie in het Bewerkingspaneel plakken. Geplakte tekst krijgt de opmaak die is ingesteld op de 

cursorpositie in het Bewerkingspaneel. De functies voor kopiëren en plakken zijn beschikbaar in het 

menu Bewerken of met een sneltoets: CTRL + C voor Kopiëren (CMD + C voor Mac), CTRL + V voor 

Plakken (CMD + V voor Mac). 

3.7. Afbeeldingen toevoegen en wijzigen (Vroege toegang). 

Afbeeldingen toevoegen en wijzigen in e-books op basis van een DOC(X)-bestand is een bètafunctie van 

Vroege toegang (zie sectie 1.3). Met Vroege toegang kun je ervoor kiezen nog niet-uitgebrachte functies 

uit te proberen en feedback te geven. Deze functie is standaard uitgeschakeld en de optie om 

afbeeldingen toe te voegen is beschikbaar voor Windows en Mac. Als je bètafuncties, zoals afbeeldingen 

wilt inschakelen, selecteer je Help > Instellingen > Vroege toegang en vink je het vakje Bètafuncties 

inschakelen aan. Kindle Create wordt opnieuw gestart om het proces te voltooien. 

Deze Vroege toegang-functie biedt ondersteuning voor het invoegen, vergroten/verkleinen en verwijderen 

van afbeeldingen in je boek. Je kunt snel de grootte en uitlijning van je afbeeldingen bewerken met vooraf 

ingestelde opties gebaseerd op een professionele boekopmaak.  

Opmerking: Afbeeldingen in een alinea kunnen niet worden bewerkt, maar je kunt deze afbeeldingen in 

de bron verwijderen en in Kindle Create invoegen. Als je problemen ondervindt, kun je contact met ons 

opnemen via kindle-publishing-tools@amazon.com.  

Voor Kindle Create kunnen alleen JPG-afbeeldingen worden gebruikt. De aanbevolen afmetingen zijn 

een lange zijde van minstens 1000 pixels en 300 ppi, zodat de afbeelding helder wordt weergegeven op 

Kindle HDX-apparaten. 

mailto:kindle-publishing-tools@amazon.com
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3.7.1. Afbeeldingen toevoegen 

Je kunt als volgt een JPG-afbeelding aan je e-book toevoegen: 

1. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste locatie voor de JPG-afbeelding en selecteer 

Afbeelding invoegen in het pop-upmenu. Het venster Afbeelding invoegen wordt getoond. 

Kies de afbeelding die je wilt toevoegen, en klik op Openen. 

2. Je afbeelding wordt toegevoegd en de optie Afbeeldingsopties wordt getoond in het 

Eigenschappenpaneel (zie Afbeelding 15):  

a. Alt-tekst: Voeg een beschrijving van de afbeelding toe in Alt-tekst voor blinden en 

slechtzienden. Als de afbeelding puur decoratief is en niet belangrijk is voor het correct 

interpreteren van de tekst, kun je het vakje uitschakelen om deze tekst te verwijderen uit 

de schermlezer. 

b. Formaat: Selecteer een van de opties voor het weergaveformaat van je afbeelding.  

Er zijn meerdere opties, variërend van Klein (33%) tot Volledig (100%). 

c. Positie: Kies de positie en de tekstterugloopopties voor deze afbeelding. (Deze optie 

wordt niet getoond voor Grote en Volledige afbeeldingen die automatisch worden 

gecentreerd) 

 

Afbeelding 15: Afbeeldingseigenschappen 

3.7.2. Afbeeldingen vervangen 

Als je een afbeelding wilt vervangen, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik je op 

Afbeelding vervangen in het pop-upmenu. Als je de Afbeeldingseigenschappen wilt wijzigen, 

raadpleeg je sectie 3.7.1 voor meer informatie over Alt-tekst, Formaat en Positie. 

3.7.3. Afbeeldingen verwijderen 

Als je een afbeelding wilt verwijderen, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik je op 

Afbeelding verwijderen in het pop-up menu. 
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4. Je stripboek in e-bookformaat maken op basis van PDF  
(Vroege toegang, alleen Windows) 

Een stripboek in e-bookformaat maken op basis van een PDF is momenteel een Vroege toegang-functie 

(bèta) (zie sectie 1.3). Met Vroege toegang kun je ervoor kiezen nog niet-uitgebrachte functies uit te 

proberen en feedback te geven. Deze functie is standaard uitgeschakeld en de workflow voor stripboeken 

is momenteel alleen beschikbaar voor Windows. 

In de volgende secties vind je het proces om een strip-e-book te maken op basis van een PDF-bestand 

en lees je hoe je Begeleide weergave aan de panelen toevoegt (zie sectie 4.2). Dankzij Begeleide 

weergave kunnen lezers een stripboek per paneel bekijken op een manier die past bij de manier waarop 

lezers normaal gezien een stripboek bekijken. Dankzij Begeleide weergave wordt de beweging van het 

ene paneel naar het andere bij elke beweging weergegeven op mobiele apparaten, zodat de lezer 

duidelijk kan zien hoe het verhaal op de pagina verloopt (zie Afbeelding Afbeelding 16). Functies van 

Begeleide weergave zijn: 

• Een paneelsgewijze leeservaring waarbij de paneelvolgorde die door de uitgever is ingesteld, 

wordt aangehouden 

• Panelen worden vergroot tot het formaat van de pagina en verschijnen in het midden 

• Aangepaste kleuren rond elk paneel dat wordt vergroot 

 

Afbeelding 16: Voorbeeld van stripboek met Begeleide weergave 

4.1. Een nieuw stripboek maken op basis van een PDF-bestand  

Deze functie is standaard uitgeschakeld en momenteel alleen beschikbaar voor Windows. Als je 

bètafuncties zoals strips wilt inschakelen, selecteer je Help > Instellingen >Vroege toegang en schakel 

je het selectievakje naast Bètafuncties inschakelen in. Kindle Create wordt opnieuw gestart om het 

proces te voltooien. 
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Een nieuw stripboek maken op basis van een PDF-bestand: 

1. Nadat je Kindle Create hebt geopend, wordt het startscherm weergegeven. Vanuit het startscherm 

kun je een nieuw project starten door een PDF-document te importeren (Nieuw project uit 

bestand) of een eerder opgeslagen project te openen (Bestaand project voortzetten).  

2. Als je een nieuw project wilt starten, klik je op de knop Nieuw project uit bestand. Je kunt ook 

een nieuw project starten door Bestand > Nieuw project te selecteren of de sneltoets CTRL + N 

(CMD + N voor Mac) te gebruiken. Het dialoogvenster Bestand selecteren wordt weergegeven, 

zoals getoond in Afbeelding 17. Klik op de optie Stripboeken met Begeleide weergave. 

 

Afbeelding 17: Dialoogvenster om startbestand te selecteren 

3. Klik op de knop Bestand selecteren, navigeer naar het PDF-bestand op de vaste schijf, 

selecteer het bestand en klik op Openen. Je stripboek wordt geïmporteerd en getoond in Kindle 

Create (zie Afbeelding 18).  

 

Afbeelding 18: Stripboek importeren 

4. Selecteer Bestand > Project opslaan om het geïmporteerde e-book op te slaan.  

Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. Blader naar de plaats op je computer waar je het 

bestand wilt opslaan. Voer de Bestandsnaam in. Klik op Opslaan. 
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4.2. Panelen met Begeleide weergave aan je e-book toevoegen 

Zo voeg je panelen met Begeleide weergave aan je e-book toe: 

1. Klik op de knop Toevoegen en sleep de cursor over het gebied dat je wilt vergroten  

(zie Afbeelding 19). 

 

Afbeelding 19: Een paneel met Begeleide weergave toevoegen 

a. Als je een paneel wilt wijzigen, klik je op de vermelding in het paneel Paginakenmerken om 

de details te bekijken (zie Afbeelding 20):  

 Wijzig Breedte en Hoogte om de afmetingen van het paneel aan te passen. 

 Wijzig Links en Rechts om de positie van het paneel aan te passen. 

 Gebruik Masker om de kleur van het masker rond het paneel aan te passen. 

 Gebruik Ondoorzichtigheid om de transparantie van het paneel aan te passen. 

 Klik op de prullenmand om het paneel te verwijderen. 

 

Afbeelding 20: Details van panelen met Begeleide weergave 

b. Als je de volgorde waarin de klant de panelen leest, wilt veranderen, moet je de panelen 

onder Paginakenmerken verslepen. 
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2. Voeg panelen met Begeleide weergave toe aan de delen van je boek die moeten worden 

vergroot. 

3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5. Een Print Replica-boek maken op basis van een PDF-bestand 

In de volgende secties wordt beschreven hoe je van een PDF-bestand een Print Replica-boek maakt. 

5.1. Een nieuw project maken op basis van een PDF-bestand  

Een nieuw Print Replica-boek maken op basis van een PDF-bestand: 

1. Nadat je Kindle Create hebt geopend, wordt het startscherm weergegeven. Vanuit het startscherm 

kun je een nieuw project starten door een PDF-document te importeren (Nieuw project uit 

bestand) of een eerder opgeslagen project te openen (Bestaand project voortzetten).  

2. Als je een nieuw project wilt starten, klik je op de knop Nieuw project uit bestand. Je kunt ook 

een nieuw project starten door Bestand > Nieuw project te selecteren of de sneltoets CTRL + N 

(CMD + N voor Mac) te gebruiken. Het dialoogvenster Bestand selecteren wordt weergegeven, 

zoals getoond in Afbeelding 21. Klik op de optie Studieboeken, reisgidsen, kookboeken, 

muziekboeken. 

 

Afbeelding 21: Dialoogvenster om startbestand te selecteren 

3. Klik op de knop Bestand selecteren, navigeer naar het PDF-bestand op de vaste schijf, 

selecteer het bestand en klik op Openen. Je PDF-bestand wordt geïmporteerd en getoond in 

Kindle Create (zie Afbeelding 22).  



Gebruikershandleiding van Kindle Create 

Amazon.com   25 

 

Afbeelding 22: Geïmporteerd PDF-bestand 

4. Selecteer Bestand > Project opslaan om het geïmporteerde e-book op te slaan.  

Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. Blader naar de plaats op je computer waar je het 

bestand wilt opslaan. Voer het Bestandsnaam in. Klik op Opslaan. 

5.2. Een inhoudsopgave maken (PDF) 

Raadpleeg voor meer informatie over inhoudsopgaven sectie 2.4. Je kunt als volgt een interactieve 

Kindle-inhoudsopgave voor je e-book maken: 

1. Selecteer voor elke pagina die je in de inhoudsopgave wilt opnemen, de pagina in het 

Paginapaneel, schakel het selectievakje naast Opnemen in inhoudsopgave in en typ de 

vermelding van de inhoudsopgave in het vak Paginatitel (zie Afbeelding 23). In het 

Paginapaneel is elke pagina die in de inhoudsopgave wordt opgenomen gemarkeerd met een 

blauwe driehoek in de linkerbovenhoek (zie Afbeelding 24). 

 

Afbeelding 23: Voorbeeld van inhoudsopgave 

 

Afbeelding 24: Pagina gemarkeerd voor inhoudsopgave 

2. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 



Gebruikershandleiding van Kindle Create 

Amazon.com   26 

5.3. Pagina's toevoegen  

Je kunt als volgt pagina's aan het boek toevoegen: 

1. Klik in het Paginapaneel met de rechtermuisknop op een miniatuur en selecteer in het snelmenu 

de optie Pagina('s) invoegen (zie Afbeelding 25). Het dialoogvenster Uit een PDF-bestand 

importeren verschijnt. 

 

Afbeelding 25: Menu Pagina('s) invoegen 

2. Blader naar het PDF-bestand op je vaste schijf, selecteer het bestand met de pagina's die je wilt 

toevoegen en klik op Openen. De inhoud van het PDF-bestand wordt toegevoegd aan het e-book. 

3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.4. Pagina's verplaatsen  

Je kunt als volgt pagina's in het boek verplaatsen: 

1. Versleep de pagina's in het Paginapaneel en zet deze neer op de gewenste positie. Gebruik 

SHIFT + klik of CTRL + klik om meerdere pagina's te selecteren. 

2. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.5. Pagina's verwijderen  

Je kunt als volgt pagina's uit het boek verwijderen: 

1. Selecteer in het Paginapaneel de miniatuur van de pagina die je wilt verwijderen. Klik met de 

rechtermuisknop op de miniatuur en selecteer in het snelmenu de optie Geselecteerde pagina 

verwijderen. De pagina wordt verwijderd. 

2. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.6. Hyperlinks behouden 

Als in het PDF-bestand interne of externe hyperlinks staan, selecteer je Bewerken > Koppelingen 

behouden, zodat deze koppelingen correct werken in het e-book. Als je PDF-bestand hyperlinks bevat 

en je de functie Koppelingen behouden niet gebruikt, zullen de koppelingen in het boek niet werken.  

In Kindle Create worden de behouden hyperlinks rood onderstreept (zie Afbeelding 26). 
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Afbeelding 26: Behouden koppelingen 

5.7. Pictogrammen positioneren met linialen en richtlijnen  

Wanneer je met een PDF-bestand werkt, kun je met linialen en richtlijnen de positie van pictogrammen en 

andere elementen eenvoudig consistent bepalen voor het hele e-book. Om de linialen in het 

Bewerkingsvenster te tonen of verbergen, selecteer je Weergave > Liniaal tonen/verbergen. 

Je kunt verticale en horizontale richtlijnen maken door de cursor over de liniaal te bewegen, waarbij je de 

linkermuisknop ingedrukt houdt en de cursor naar de pagina sleept. De richtlijnen verschijnen als gele 

lijnen in het documentvenster (zie Afbeelding 27). 

 

Afbeelding 27: Linialen en richtlijnen 

5.8. Plug-ins toevoegen 

Met Kindle Create kun je audio-, video- en afbeeldingsplug-ins aan je e-book toevoegen als pictogram 

(zie Afbeelding 28) of als hyperlink (zie Afbeelding 29). 
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Afbeelding 28: Pictogram van videoplug-in 

 

Afbeelding 29: Videoplug-in als hyperlink 

5.8.1. Plug-ins als pictogram toevoegen 

Je kunt audio-, video- en afbeeldingsplug-ins aan je e-book toevoegen als pictogram. Kindle Create 

ondersteunt de volgende bestandstypen: 

 Video: .mp4 

 Audio: .mp3 

 Afbeeldingen: .jpg, .jpeg of .png 

Je kunt als volgt plug-ins als pictogram aan je e-book toevoegen: 

1. Selecteer Bewerken > Invoegen of klik op de knop Invoegen (zie Afbeelding 30) en selecteer 

het soort plug-in dat je wilt toevoegen (afbeelding, audio of video). 

 

Afbeelding 30: Knop en menu Invoegen 

2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je wordt gevraagd het bestand dat je wilt toevoegen, te 

selecteren. Blader naar de map waarin je bestand is opgeslagen en klik op Openen. De cursor 

verandert en laat het pictogram van de plug-in zien die is bijgevoegd. Klik op de plek waar je de 

plug-in wilt plaatsen en het pictogram verschijnt op de pagina (zie Afbeelding 31).  

 

Afbeelding 31: Pictogram van videoplug-in 
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 Als je een audioplug-in toevoegt, kun je op het audiopictogram klikken en de opties in het 

Eigenschappenpaneel gebruiken om de audioplayer aan te passen (zie Afbeelding 32): 

o Selecteer Afspelen/pauzeren voor een ingebouwde audioplayer waarbij de 

gebruiker de pagina niet hoeft te verlaten. 

o Selecteer Volledige player voor een pop-up audioplayer. 

o Standaard ziet de audioplayer eruit als een pictogramknop. Als in de inhoud een 

afbeelding of tekst voorkomt waarbij wordt aangegeven dat als je erop klikt, audio 

wordt afgepeeld, kun je Onzichtbare knop selecteren en het onzichtbare tikgebied 

over de afbeelding of de tekst plaatsen. 

 

Afbeelding 32: Eigenschappenpaneel - audio-opties 

3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.8.2. Plug-ins als hyperlink toevoegen 

Je kunt audio-, video- en afbeeldingsplug-ins aan je e-book toevoegen als hyperlink. Kindle Create 

ondersteunt de volgende bestandstypen: 

 Video: .mp4 

 Audio: .mp3 

 Afbeeldingen: .jpg, .jpeg of .png 

Je kunt als volgt plug-ins als hyperlink aan je e-book toevoegen: 

1. Klik op de knop Kiezen (zie Afbeelding 33) en selecteer de tekst waarvan je een koppeling naar 

de plug-in wilt maken. 

 

Afbeelding 33: Knop Kiezen 
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2. Klik op de knop Invoegen (zie Afbeelding 34), selecteer Koppeling van selectie en selecteer 

het type plug-in waarnaar je een koppeling wilt maken (afbeelding, audio of video). 

 

Afbeelding 34: Knop en menu Invoegen 

3. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je wordt gevraagd het bestand dat je wilt toevoegen,  

te selecteren. Blader naar de map waarin je bestand is opgeslagen, en klik op Openen.  

De geselecteerde tekst is nu een hyperlink naar dat bestand (zie Afbeelding 35).  

 

Afbeelding 35: Videoplug-in als hyperlink 

4. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.9. Pictogrammen van plug-in verplaatsen 

Je kunt als volgt plug-ins als pictogrammen verplaatsen in je e-book: 

1. Klik op het pictogram van de plug-in om deze te selecteren. Er verschijnt een blauwe rand om je 

te laten weten dat de plug-in is geselecteerd (zie Afbeelding 36). 

 

Afbeelding 36: Videoplug-in als pictogram (geselecteerd) 

2. Als de plug-in geselecteerd is, versleep je die naar de gewenste plaats.  

3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.10. Het formaat van onzichtbare audioknoppen wijzigen 

Je kunt als volgt het formaat van de onzichtbare audioknoppen in het e-book wijzigen: 

1. Klik op het pictogram van de onzichtbare audioknop om deze te selecteren. Er verschijnt een 

blauw vak met selectiepunten (zie Afbeelding 37). 
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Afbeelding 37: Onzichtbare audioknop (geselecteerd) 

2. Zodra de plug-in is geselecteerd, klik je op een van de selectiepunten in de richting waarin je het 

formaat van de plug-in wilt wijzigen. Sleep en laat los om het formaat te wijzigen. 

3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.11. Titeltekst, beschrijving en alternatieve tekst van een plug-in bewerken 

De titeltekst, beschrijving en alternatieve tekst van een plug-in wijzigen: 

1. Klik op het pictogram of de hyperlink van de plug-in om die te selecteren. Als je een pictogram 

hebt geselecteerd, verschijnt er een blauwe rand. Als je een hyperlink hebt geselecteerd, 

verschijnt er een oranje rand. 

2. Als de plug-in geselecteerd is, worden in het Eigenschappenpaneel de titel, een korte 

omschrijving en alternatieve tekst van de plug-in getoond (zie Afbeelding 38). Bewerk deze 

velden indien nodig. 
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Afbeelding 38: Bewerkingsopties in het Eigenschappenpaneel 

3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

Opmerking: Voor alle andere plug-ins dan de audioschakelmodule Afspelen/pauzeren, wordt bij 

weergave op Kindle-leesplatformen deze tekst getoond in de pop-up van de plug-in. De titel wordt 

duidelijk zichtbaar getoond als de kop van de pop-up. De korte beschrijving wordt onder de titel 

geplaatst als begeleidende tekst voor de inhoud. De alternatieve tekst wordt gebruikt voor 

toegankelijkheidsfuncties op Kindle-platformen. Standaard wordt deze tekst automatisch ingevuld met de 

tekst van de velden Titel en Korte beschrijving. Zie Afbeelding 39 voor een weergavevoorbeeld van de 

bovenstaande tekst in een audiopop-up voor klanten. 
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Afbeelding 39: bijschrift en korte beschrijving in pop-up 

5.12. Mediabestand van plug-in vervangen 

Mediabestand van plug-in vervangen: 

1. Klik op het pictogram of de hyperlink van de plug-in om die te selecteren. Als je een pictogram 

hebt geselecteerd, verschijnt er een blauwe rand. Als je een hyperlink hebt geselecteerd, 

verschijnt er een oranje rand. 

2. Zodra de plug-in geselecteerd is, worden in het Eigenschappenpaneel de eigenschappen van 

de plug-in getoond. Klik op de knop Vervangen.  

3. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je wordt gevraagd het bestand dat je wilt toevoegen,  

te selecteren. Blader naar de map waarin je bestand is opgeslagen, en klik op Openen.  

Het pictogram van de plug-in verschijnt op de pagina.  

4. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 

5.13. Plug-ins verwijderen  

Je kunt als volgt plug-ins uit je e-book verwijderen: 

1. Klik op het pictogram of de hyperlink van de plug-in om die te selecteren. (Als je meerdere plug-

ins wilt selecteren, moet je voor elke plug-in SHIFT + klik gebruiken.) Als je een pictogram hebt 

geselecteerd, verschijnt er een blauwe rand eromheen. Als je een hyperlink hebt geselecteerd, 

verschijnt er een oranje rand. 

2. Als je de plug-in(s) wilt verwijderen, klik je op Bewerken > Verwijderen of klik je met de 

rechtermuisknop op het pictogram en selecteer je Plug-in verwijderen. 

3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan. 
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6. Een preview bekijken en je e-book publiceren (DOC(X) of PDF) 

Wanneer je klaar bent met het maken van het e-book, kun je hiervan een preview weergeven en het  

e-book publiceren. 

6.1. Een preview van het e-book bekijken 

Nadat je alle gewenste verbeteringen en wijzigingen hebt aangebracht aan je e-book, kun je de lay-out en 

opmaak bekijken op een gesimuleerd apparaat door de Previewer te starten. Je start de Previewer door 

de knop Preview te selecteren. 

Previewer wordt gestart en bevat eigen bedieningsfuncties voor het wijzigen van het apparaattype, de 

tekstgrootte en het letterbeeld (zie Afbeelding 40). Met de pijltoetsen kun je per pagina door het e-book 

bladeren. Je kunt ook een boeklocatie typen of de schuifbalk verslepen om de positie dynamisch te 

wijzigen. Er is ook een weergave voor de inhoudsopgave waarmee de interactieve Kindle-inhoudsopgave 

wordt getoond en waarmee je naar het begin van het hoofdstuk kunt navigeren. Je kunt ook navigeren 

aan de hand van hoofdinhoud, zoals 1e pagina van hoofdstuk, per afbeelding, enz. 

 

Afbeelding 40: Previewer 

Zodra je hebt geverifieerd dat je het boek kunt lezen, kun je deze controlelijst gebruiken om te controleren 

dat je Kindle-boek geen opvallende fouten bevat.  

1. Ga naar de inhoudsopgave (indien van toepassing).  

o Je moet kunnen klikken op elk item in de inhoudsopgave en elk item moet een koppeling 

zijn naar de juiste locatie in het boek. Er mogen geen paginanummers in staan. 

o Controleer of elk deel, hoofdstuk en/of elke sectie in de Kindle Interactieve 

Inhoudsopgave (CTRL + N) kan worden aangeklikt en de lezer naar de juiste plaats in 

het boek stuurt. Er mogen geen paginanummers in staan. 
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2. Ga naar een willekeurige locatie in het boek (alleen bij e-books met een aanpasbare opmaak).  

o Tekengrootte: Wijzig de tekengrootte in het Kindle-menu. De tekengrootte van het boek 

hoort zich aan te passen. De tekst in de body mag niet volledig vet of cursief zijn. 

o Lettertype: Wijzig het lettertype in het Kindle-menu. Het lettertype van het boek hoort 

zich aan te passen.  

3. Ga terug naar de eerste pagina en blader door elke pagina van het boek.  

o Afbeeldingen: Afbeeldingen mogen niet te klein zijn. Controleer of alle tekst in 

afbeeldingen leesbaar is. Grote afbeeldingen moeten paginavullend worden gemaakt en 

in hun geheel op één scherm worden weergegeven. 

o Tabellen: Tabellen moeten correct worden weergegeven. Controleer of alle tekst in 

tabellen leesbaar is. 

o Materiaal dat alleen bij het fysieke boek wordt geleverd: Er mogen geen verwijzingen 

zijn naar materiaal (zoals een cd of dvd) dat alleen bij het fysieke boek wordt geleverd. 

o Achtergrondinstellingen (alleen e-books met aanpasbare opmaak): Controleer of de 

tekst leesbaar is bij alle achtergrondkleuren (wit, zwart, mintgroen en sepia). 

o Vergroting (alleen stripboeken): Activeer Begeleide weergave en controleer of alle 

panelen de juiste vergroting hebben, of er geen content voorbij de rand van het scherm 

loopt en of de vergrote leesvolgorde correct is. 

6.2. Een e-book publiceren 

Nadat je klaar bent met het bekijken en bijwerken van je e-book, maak je een publiceerbaar bestand met 

de functie Publiceren. Bij dit proces worden twee bestanden gemaakt: een werkbestand (.kcb) waarmee 

je het e-book later kunt bijwerken en een publiceerbaar bestand (.kpf) dat je kunt verzenden naar KDP.  

1. Sla je werkbestand (.kcb) op door Bestand > Project opslaan te selecteren. 

2. Klik op de knop Publiceren. Het dialoogvenster Bestand opslaan voor publicatie wordt getoond 

3. Accepteer of wijzig de naam en locatie van het bestand en klik vervolgens op Opslaan. 

4. Wanneer het inpakken is voltooid, wordt het bevestigingsdialoogvenster weergegeven, zoals getoond 

in Afbeelding 41. Verzend het KPF-bestand naar KDP om het maken van het e-book te voltooien. 

 

Afbeelding 41: Bevestigingsdialoogvenster 
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7. Probleemoplossing 

Als je een bestand importeert in Kindle Create, zie je mogelijk foutmeldingen voordat je kunt beginnen 

met bewerken. Gebruik de onderstaande tips om problemen op te lossen. 

Foutmelding  Stappen voor probleemoplossing 

Ongeldig bronbestand Als je een andere versie van het bestand hebt die je kunt openen, kun je 
proberen die versie te importeren. Neem contact met ons op als je het 
bestand kunt openen, maar Kindle Create niet. 

Bestand met 
wachtwoordbeveiliging 

Zorg ervoor dat er geen wachtwoord is ingesteld om het bestand te openen. 
Verwijder de wachtwoordbeveiliging van het bestand in de 
bewerkingssoftware (bijv. Microsoft Word) die je hebt gebruikt om het 
bestand te openen. 

Leeg bestand Het bestand dat je probeert te uploaden, lijkt geen inhoud te bevatten.  
Zorg ervoor dat je de volledige versie van je manuscript uploadt dat klaar is 
om te worden voorbereid voor publicatie. 

Beschadigd bestand Er is iets met het bestand gebeurd waardoor Kindle Create (en mogelijk ook 
andere programma's) het bestand niet kan openen. Neem contact met ons op. 

Ongeldige 
bestandsindeling 

Het bestand dat je probeert te openen, is in een bestandsindeling die niet wordt 
ondersteund door Kindle Create. Als je het bestand opent in Microsoft Word en 
Adobe-software (of andere programma's), kun je het opslaan in een van de 
indelingen die worden ondersteund door Kindle Create: .doc, .docx, .pdf. 

Algemene fout Tijdens het importeren van het bestand wordt er in Kindle Create een fout 
weergegeven die niet kan worden opgelost. Probeer het bestand opnieuw te 
importeren of sla een andere versie op en probeer die te importeren.  
Neem contact met ons op als dat niet helpt. 

 

Als je het programma probeert te downloaden en het als schadelijk wordt gemarkeerd, moet je de 

instellingen van je antivirussoftware of firewall controleren Misschien moet je kdp.amazon.com aan de lijst 

met vertrouwde sites toevoegen. Of als er door je webbrowser een beveiligingswaarschuwing wordt 

weergegeven, moet je de browser zo instellen dat downloads van kdp.amazon.com worden toegestaan. 

Zorg ervoor dat je antivirus- en antispywaresoftware up-to-date is. 

Opmerking: Alle downloads voor KDP-hulpmiddelen en -software worden onder andere gecontroleerd op 

virussen en spyware. Als de download als schadelijk wordt gemarkeerd, moet je wellicht contact opnemen 

met de provider van je antivirussoftware om het probleem te melden. In dit geval ontvangen wij ook graag 

informatie over waar je dit bericht hebt gezien, zodat we de kwestie kunnen onderzoeken. Neem contact 

met ons op en laat ons weten welk besturingssysteem en welke antivirussoftware je gebruikt. 

8. Contact 

Als je contact met ons wilt opnemen over je ervaringen met deze tool, selecteer je Hulp > Feedback 

geven of ga je naar https://kdp.amazon.com/contact-us. 
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