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https://www.energieakkoordmaastricht.nl/nl/

Deze controles geven mogelijkheden aan om de toegang tot je web-app te
verbeteren. Alleen een subset van toegankelijkheidsproblemen kan

automatisch worden gedetecteerd. Daarom wordt handmatig testen ook
aangeraden.

Toegankelijkheid

87

Namen en labels — Dit zijn suggesties om de semantiek van de opties in je app te verbeteren. Zo kun je de functionaliteit
verbeteren voor gebruikers van hulptechnologie, zoals een schermlezer.

Knoppen hebben geen toegankelijke naam 

Wanneer een knop geen toegankelijke naam heeft, kondigen schermlezers deze aan als 'knop', waardoor de knop
onbruikbaar wordt voor gebruikers die afhankelijk zijn van schermlezers. Meer informatie

Mislukte elementen

button.btn.btn-primary.btn-square

Links hebben geen herkenbare naam 

Met linktekst (en alternatieve tekst voor afbeeldingen, indien gebruikt als links) die herkenbaar, uniek en focusbaar is,
verbeter je de navigatiefunctionaliteit voor gebruikers van een schermlezer. Meer informatie

Mislukte elementen

a

a

a

https://www.energieakkoordmaastricht.nl/nl/
https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/button-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/link-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
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Mislukte elementen

a

a

Contrast — Dit zijn suggesties om de leesbaarheid van je content te verbeteren.

De contrastverhouding van achtergrond- en voorgrondkleuren is niet voldoende 

Voor veel gebruikers is tekst met weinig contrast moeilijk of onmogelijk te lezen. Meer informatie

Mislukte elementen

h1.serif

span

span

a

span

https://web.dev/color-contrast/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools


15-4-2021

3/9

Mislukte elementen

span

a.btn.btn-primary

h5

h5

h5

Navigatie — Dit zijn de mogelijkheden om toetsenbordnavigatie in je app te verbeteren.

Kopelementen worden niet weergegeven in aflopende volgorde 

Correct geordende koppen die geen niveaus overslaan, brengen de semantische structuur van de pagina over. Zo kan er
beter op de pagina worden genavigeerd en kan de pagina beter worden geïnterpreteerd door ondersteunende
technologieën. Meer informatie

Mislukte elementen

h6

https://web.dev/heading-order/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
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Mislukte elementen

h6

Sommige elementen hebben een [tabindex]-waarde die groter is dan 0 

Een waarde groter dan 0 impliceert een expliciete navigatievolgorde. Hoewel dit technisch geldig is, is dit vaak vervelend
voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulptechnologieën. Meer informatie

Mislukte elementen

a.skip-main

nav#nav-desktop

Aanvullende items om handmatig te controleren (10) — Deze items gaan over gebieden die niet kunnen worden getest met
een automatische testtool. Bekijk meer informatie in onze gids over het uitvoeren van een toegankelijkheidscontrole.

The page has a logical tab order 

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more.

Interactive controls are keyboard focusable 

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn more.

Interactive elements indicate their purpose and state 

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive
elements. Learn more.

The user's focus is directed to new content added to the page 

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn more.

User focus is not accidentally trapped in a region 

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn more.

Custom controls have associated labels 

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more.

Custom controls have ARIA roles 

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn more.

Visual order on the page follows DOM order 

https://web.dev/tabindex/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility/how-to-review?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/logical-tab-order/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/focusable-controls/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/interactive-element-affordance/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/managed-focus/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/focus-traps/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/custom-controls-labels/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/custom-control-roles/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
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DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more.

Offscreen content is hidden from assistive technology 

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn more.

HTML5 landmark elements are used to improve navigation 

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology.
Learn more.

Geslaagde controles (20)

[aria-*]-kenmerken komen overeen met hun rollen 

Elke ARIA-`role` ondersteunt een specifieke subset van `aria-*`-kenmerken. Als deze verkeerd worden gekoppeld, worden
de `aria-*`-kenmerken ongeldig. Meer informatie

[aria-hidden="true"] is niet aanwezig in het document <body> 

Ondersteunende technologieën, zoals schermlezers, werken inconsistent als `aria-hidden="true"` is ingesteld in het
document `<body>`. Meer informatie

[aria-hidden="true"]-elementen bevatten geen focusbare onderliggende elementen 

Focusbare onderliggende elementen in een `[aria-hidden="true"]`-element voorkomen dat die interactieve elementen
beschikbaar zijn voor gebruikers van ondersteunende technologieën, zoals schermlezers. Meer informatie

[role]-elementen bevatten alle vereiste [aria-*]-kenmerken 

Sommige ARIA-rollen hebben vereiste kenmerken die de status van het element beschrijven voor schermlezers. Meer
informatie

Elementen met een ARIA [role] die vereisen dat onderliggende elementen een specifieke [role] bevatten, bevatten alle

vereiste onderliggende elementen. 

Sommige bovenliggende ARIA-rollen moeten specifieke onderliggende rollen bevatten om de beoogde
toegankelijkheidsfuncties uit te voeren. Meer informatie

[role]-elementen zijn opgenomen in het vereiste bovenliggende element 

Sommige onderliggende ARIA-rollen moeten zijn opgenomen in specifieke bovenliggende rollen om de beoogde
toegankelijkheidsfuncties op de juiste manier uit te voeren. Meer informatie

[role]-waarden zijn geldig 

ARIA-rollen moeten geldige waarden hebben om hun beoogde toegankelijkheidsfuncties uit te voeren. Meer informatie

[aria-*]-kenmerken bevatten geldige waarden 

ARIA-kenmerken met ongeldige waarden kunnen niet worden geïnterpreteerd door hulptechnologieën, zoals schermlezers.
Meer informatie

[aria-*]-kenmerken zijn geldig en niet verkeerd gespeld 

ARIA-kenmerken met ongeldige namen kunnen niet worden geïnterpreteerd door hulptechnologieën, zoals schermlezers.
Meer informatie

De pagina bevat een kop, link voor overslaan of herkenningspuntregio 

https://web.dev/visual-order-follows-dom/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/offscreen-content-hidden/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/use-landmarks/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-allowed-attr/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-hidden-body/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-hidden-focus/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-required-attr/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-required-children/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-required-parent/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-roles/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-valid-attr-value/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-valid-attr/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
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Als je manieren toevoegt om herhaalde content te omzeilen, kunnen toetsenbordgebruikers efficiënter navigeren op de
pagina. Meer informatie

Document bevat een <title>-element 

De titel geeft gebruikers van een schermlezer een overzicht van de pagina. Gebruikers van een zoekmachine vertrouwen in
hoge mate hierop om te bepalen of een pagina relevant is voor hun zoekopdracht. Meer informatie

[id]-kenmerken voor actieve, focusbare elementen zijn uniek 

Alle focusbare elementen moeten een unieke `id` hebben om ervoor te zorgen dat ze zichtbaar zijn voor ondersteunende
technologieën. Meer informatie

ARIA-ID's zijn uniek 

De waarde van een ARIA-ID moet uniek zijn om te voorkomen dat andere instanties over het hoofd worden gezien door
ondersteunende technologieën. Meer informatie

<html>-element bevat een [lang]-kenmerk 

Als een pagina geen lang-kenmerk specificeert, neemt een schermlezer aan dat de pagina is geschreven in de
standaardtaal die de gebruiker heeft gekozen bij het instellen van de schermlezer. Als de pagina niet in de standaardtaal is
geschreven, kan de schermlezer de tekst van de pagina mogelijk niet juist aankondigen. Meer informatie

<html>-element bevat een geldige waarde voor het[lang]-kenmerk 

Als je een geldige BCP 47-taal opgeeft, kunnen schermlezers de tekst juist aankondigen. Meer informatie

Afbeeldingselementen bevatten [alt]-kenmerken 

Voor informatieve elementen moet een korte, beschrijvende alternatieve tekst worden gebruikt. Decoratieve elementen
kunnen worden genegeerd met een leeg alt-kenmerk. Meer informatie

Formulierelementen hebben bijbehorende labels 

Labels zorgen ervoor dat formulieropties juist worden aangekondigd door hulptechnologieën, zoals schermlezers. Meer
informatie

Lijsten bevatten alleen <li>-elementen en elementen voor scriptondersteuning (<script> en <template>). 

Schermlezers hebben een specifieke manier om lijsten aan te kondigen. Een juiste lijststructuur verbetert de uitvoer van
schermlezers. Meer informatie

Lijstitems (<li>) zijn tussen bovenliggende <ul>- of <ol>-elementen geplaatst 

Voor schermlezers moeten lijstitems (`<li>`) binnen een bovenliggende `<ul>` of `<ol>` worden geplaatst om juist te worden
aangekondigd. Meer informatie

[user-scalable="no"] wordt niet gebruikt in het <meta name="viewport">-element en het [maximum-scale]-kenmerk is niet

minder dan 5. 

Als je de zoomfunctie uitschakelt, is problematisch voor slechtzienden die afhankelijk zijn van schermvergroting om de
content van een webpagina te zien. Meer informatie

N.v.t. (19)

[accesskey]-waarden zijn uniek 

https://web.dev/bypass/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/document-title/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/duplicate-id-active/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/duplicate-id-aria/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/html-has-lang/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question
https://web.dev/html-lang-valid/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/image-alt/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/label/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/list/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/listitem/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/meta-viewport/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
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Met toegangstoetsen kunnen gebruikers snel de focus op een gedeelte van de pagina plaatsen. Voor correcte navigatie
moet elke toegangstoets uniek zijn. Meer informatie

button, link, and menuitem elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it with a generic name, making it unusable
for users who rely on screen readers. Learn more.

ARIA-invoervelden hebben toegankelijke namen 

Als een invoerveld geen toegankelijke naam heeft, kondigen schermlezers dit aan met een generieke naam, waardoor het
veld onbruikbaar wordt voor gebruikers die afhankelijk zijn van schermlezers. Meer informatie

ARIA meter elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it with a generic name, making it unusable
for users who rely on screen readers. Learn more.

ARIA progressbar elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it with a generic name, making it unusable
for users who rely on screen readers. Learn more.

ARIA-schakelvelden hebben toegankelijke namen 

Als een schakelveld geen toegankelijke naam heeft, kondigen schermlezers dit aan met een generieke naam, waardoor het
veld onbruikbaar wordt voor gebruikers die afhankelijk zijn van schermlezers. Meer informatie

ARIA tooltip elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it with a generic name, making it unusable
for users who rely on screen readers. Learn more.

ARIA treeitem elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it with a generic name, making it unusable
for users who rely on screen readers. Learn more.

<dl>-elementen bevatten alleen juist geordende <dt>- en <dd>-groepen, <script>-, <template>- of <div>-elementen. 

Als definitielijsten niet juist zijn opgemaakt, kunnen schermlezers verwarrende of onjuiste uitvoer produceren. Meer
informatie

Definitielijstitems zijn verpakt in <dl>-elementen 

Definitielijstitems (`<dt>` en `<dd>`) moeten zijn verpakt in een bovenliggend `<dl>`-element om ervoor te zorgen dat
schermlezers ze juist kunnen aankondigen. Meer informatie

Er zijn geen formuliervelden met meerdere labels 

Formuliervelden met meerdere labels kunnen verwarrend worden aangekondigd door ondersteunende technologieën, zoals
schermlezers, die het eerste label, het laatste label of alle labels gebruiken. Meer informatie

<frame>- of <iframe>-elementen hebben een titel 

Gebruikers van een schermlezer zijn afhankelijk van frametitels die de content van de frames beschrijven. Meer informatie

<input type="image">-elementen bevatten [alt]-tekst 

https://web.dev/accesskeys/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-input-field-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-toggle-field-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/definition-list/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/dlitem/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/form-field-multiple-labels/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/frame-title/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
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Runtime-instellingen

Wanneer een afbeelding wordt gebruikt als `<input>`-knop en je hiervoor alternatieve tekst opgeeft, kunnen gebruikers van
een schermlezer beter begrijpen wat het doel van de knop is. Meer informatie

Het document gebruikt <meta http-equiv="refresh"> niet 

Gebruikers verwachten niet dat een pagina automatisch wordt vernieuwd. Als dit wel gebeurt, wordt de focus teruggezet op
de bovenkant van de pagina. Dit kan vervelend of verwarrend zijn voor gebruikers. Meer informatie

<object>-elementen bevatten [alt]-tekst 

Schermlezers kunnen alleen tekstcontent vertalen. Als je alt-tekst aan `<object>`-elementen toevoegt, kunnen schermlezers
de betekenis overbrengen aan gebruikers. Meer informatie

Cellen in een <table>-element dat het [headers]-kenmerk gebruikt, verwijzen naar tabelcellen in dezelfde tabel. 

Schermlezers hebben functies waarmee gemakkelijker kan worden genavigeerd in tabellen. Als je zorgt dat `<td>`-cellen
die het `[headers]`-kenmerk gebruiken, alleen verwijzen naar andere cellen in dezelfde tabel, kun je de functionaliteit
verbeteren voor gebruikers van een schermlezer. Meer informatie

<th>-elementen en elementen met [role="columnheader"/"rowheader"] bevatten de gegevenscellen die ze beschrijven. 

Schermlezers hebben functies waarmee gemakkelijker kan worden genavigeerd in tabellen. Als je zorgt dat tabelheaders
altijd verwijzen naar een bepaalde reeks cellen, kun je de functionaliteit verbeteren voor gebruikers van een schermlezer.
Meer informatie

[lang]-kenmerken bevatten een geldige waarde 

Als je een geldige BCP 47-taal voor elementen opgeeft, kan de tekst juist wordt uitgesproken door een schermlezer. Meer
informatie

<video>-elementen bevatten een <track>-element met [kind="captions"] 

Video's met ondertiteling bieden doven en slechthorenden betere toegang tot de bijbehorende informatie. Meer informatie

URL https://www.energieakkoordmaastricht.nl/nl/

Ophaaltijd 15 apr. 2021 09:24 CEST

Apparaat Desktopemulatie

Netwerkbeperking 40 ms TCP RTT, 10.240 Kbps throughput (Simulated)

CPU-throttling 1x slowdown (Simulated)

Kanaal devtools

User-agent (host) Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36

User-agent (netwerk) Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/84.0.4143.7 Safari/537.36 Chrome-Lighthouse

https://web.dev/input-image-alt/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/meta-refresh/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/object-alt/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/td-headers-attr/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/th-has-data-cells/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question
https://web.dev/valid-lang/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
https://web.dev/video-caption/?utm_source=lighthouse&utm_medium=devtools
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Generated by Lighthouse 7.0.0 | Een probleem melden

CPU/geheugen 1779

Axe-versie 4.1.1

https://github.com/GoogleChrome/Lighthouse/issues

