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Eerste hulp bij 
spiekende apps
bij Android
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Download niet alle apps
Kijk naar beoordelingen op internet en  
in de Play store en lees in elk geval de  
machtigingen die je de app geeft.  
Je kunt ook bij installatie laten controleren 
of de app op een zwarte lijst staat. Je kunt 
dit aanzetten onder Instellingen  Google 

 Beveiliging: de schakelaars onder het 
kopje ‘Apps verifiëren‘ aan zetten.  
‘Onbekende bronnen’ moet uit staat.

Zet de gps en wifi uit als ze niet 
nodig zijn 
Door gps en wifi uit te zetten, kunnen Android 
en apps minder nauwkeurig je locatie 
vastleggen. Trek het instellingenscherm naar 
beneden. Kijk boven in het scherm en schakel 
gps (locatie) en wifi uit. 

Zet de gps-locatie onder de foto’s 
die je maakt uit
Open de Camera-app. Ga naar Instellingen 
en zet het schuifje uit bij ‘Locatie opslaan’ 
(standaard staat ie aan).

Android 6? 
Zet zelf machtigingen aan en uit
Vanaf Android 6 kun je zelf per app de  
machtigingen aan of uit zetten. Ga naar 
Instellingen  Apps en klik op een app.  
Kijk bij machtigingen, daar kun je ze aan- of 
uitzetten. Bij het installeren van een app 
staan alle machtigingen standaard uit, pas als 
je de app gaat gebruiken, word je gevraagd 
om ze aan- of uit te zetten. 

Verwijder apps die je  
nooit gebruikt
Ga naar Instellingen    Apps  
en bepaal per app of je die wil 
verwijderen.

Zet de reclame-ID uit
Ga naar Google  instellingen  Advertenties en 
schakel ‘Afmelden voor op interesses  
gebasseerde advertenties’ in.

Download ‘Permission Friendly Apps’’
Krijg inzicht in de machtigingen die je je apps 
hebt gegeven bij het installeren en tot welke 
informatie ze toegang hebben. Verdachte apps 
kun je met één druk op de knop verwijderen. 

Lees meer
Lees meer tips in het boek  
Online privacy & veiligheid.  
Het is bijvoorbeeld verstandig om 
je gegevens beter te beveiligen 
door het instellen van een pincode 
op je smartphone en regelmatig  
te updaten.
klik hier om het boek te bestellen.
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