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11 WhatsApp-tips
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De populairste berichtenapp ter wereld 
heeft veel slimmigheidjes, maar veel 
ervan zijn verborgen. Hieronder elf die 
je misschien nog niet kent.

Slim data 
verwijderen
WhatsApp kan behoorlijk veel 
ruimte innemen op de telefoon, 
zeker als je veel foto’s en video’s 
ontvangt en verstuurt. Al die 
gesprekken kun je in één klap 
weggooien, maar wat als je de 
berichten niet kwijt wilt? Dan 
verwijder je alleen de mediabe-
standen per persoon of groep:

 Instellingen > Data- en 
opslaggebruik > Opslag in 
gebruik. Je ziet nu welke 
gesprekken de meeste ruimte 
kosten > Tik op een groep of 
persoon > Beheer… > kies de 
vinkjes (standaard staat alles 
aan) en tik op Wis.

 Open een (groeps)gesprek > 
Tik op de groeps- of persoons-
naam > Media. Hou de items 
ingedrukt die je wilt verwijderen 
>  

Bericht 
intrekken
Eindelijk: je kunt nu appjes intrekken die je 
per ongeluk verstuurd hebt (of spijt van 
hebt). Hou het verstuurde bericht 
ingedrukt > tik op Verwijder in menu (iOS) 
of bovenin het scherm (Android) > tik op 
Verwijderen voor iedereen.
De ontvanger ziet nu op de plaats van het 
bericht de tekst ‘Dit bericht is verwijderd’. 
N.B. Deze functie werkt niet als de ont-
vanger nog een oudere versie van 
WhatsApp heeft.

Betere 
beveiliging
Begin 2017 heeft WhatsApp extra 
veiligheid toegevoegd, maar die 
staat niet standaard aan. Als je die 
activeert moet je geregeld een 
cijfercode invoeren bij het opnieuw 
verifiëren van je telefoonnummer. 
Instellen gaat zo: tik op 
Instellingen (iOS) /  (Android) > 
Account > Verificatie in twee 
stappen > Schakel In.

Meer privacy 
Ga eens naar het instellingenmenu 
om je privacy te checken en waar 
nodig te verbeteren:
Instellingen (iOS) /  (Android) > 
Account > Privacy:

Hier kun je onder meer het volgen-
de instellen:
• Laatst gezien: wie mag zien wan-
neer je WhatsApp voor het laatst 
hebt gebruikt?
• Profielfoto: wie mag je profielfo-
to zien?
• Leesbewijzen: dit zijn de blauwe 
vinkjes. Zet je die uit, dan zien 
anderen niet meer of je hun berich-
ten hebt geopend (maar andersom 
ook niet). 

Bericht 
doorsturen 
Wil je een bericht doorsturen, bijvoor-
beeld met een adres, recept of telefoon-
nummer? Hou het bericht ingedrukt en 
kies rechtsboven voor het gebogen pijl-
tje (Android) of Stuur door (iOS). 
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Back-up 
aanzetten
Veel mensen vergeten een back-up 
te maken. Als de telefoon dan zoek 
of defect raakt, ben je alles kwijt. 
Dit voorkom je door regelmatig een 
back-up te maken in Google Drive 
(Android) of iCloud (Apple). 
Instellingen (iOS) /  (Android)  
> Chats > Chat back-up (Android)  
/ Reservekopie (iOS). Je kunt hier 
ook instellen dat op gezette tijden 
automatisch een back-up wordt 
gemaakt, zodat je dit niet steeds 
zelf hoeft te doen). Wanneer je 
WhatsApp nu op een ander toestel 
zet, krijg je de mogelijkheid om de 
reservekopie daarop te zetten.

WhatsApp 
Web uitzetten
Je kent waarschijnlijk al de 
handige mogelijkheid om 
WhatsApp op de pc te gebrui-
ken (ga naar web.whatsapp.
com en scan de QR-code in 
Whatsapp, zie ook pag. 49). 
Maar iemand anders die je 
telefoon even heeft kan dit ook 
aanzetten en daarna via de pc 
al je appjes lezen. 

Gelukkig kun je Whatsapp-
web ook uitzetten:
tik op    (Android) of Instellin-
gen (iOS) > WhatsApp Web > 
Afmelden op alle computers

Tekst en foto’s 
bewaren
Veel foto’s en teksten verlaten 
WhatsApp nooit. Maar soms wil je 
dat wél. Zo bewaar je in één keer de 
berichten en/of de foto’s en filmpjes 
van een persoon of groep:
iOS: Open een chat > tik op de naam 
bovenin > scrol naar beneden, tik op 
Exporteer chat > kies  Voeg media 
bij (inclusief beeld) of Voeg media 
niet bij (alleen tekst) > kies nu de 
Mail-app en stuur een mail aan 
jezelf. Je ontvangt nu een zip-be-
stand.
Android: Open een chat > tik op 
  > Meer > Chat e-mailen. Je kunt 

nog media bijvoegen.

Groepsbericht 
gelezen?
Handig in groepsgesprekken: 
checken wie je bericht heeft gelezen 
en wanneer: 
Hou het bericht ingedrukt en tik op i 
bovenaan het scherm (Android) of 
info (iOS).

Locatie delen
Een vrij nieuwe functie die handig kan zijn als 
je tijdelijk wilt doorgeven waar je bent, bijvoor-
beeld als je ergens hebt afgesproken met 
iemand. Open een chat > tik op + (iOS) of 

 (Android) > Locatie > Verstuur uw huidige 
locatie. Je kunt dan nog wel een pop-up krij-
gen van de telefoon zelf om WhatsApp toe-
stemming te geven om je locatie te delen.

Bericht 
met ster
Wil je dat bericht met 
dat handige linkje, dat 
telefoonnummer, die 
routebeschrijving of 
leuke foto snel weer 
kunnen oproepen? Sla 
het bericht dan op in je 
favorieten.
Hou het bericht inge-
drukt > Tik op  in 
menu (iOS) of boven-
aan scherm (Android). 
De berichtenlijst roep je 
snel op via Instellingen 
(iOS) /   (Android) > 
Berichten met ster.
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Heb je een gesproken bericht 
ontvangen, maar wil je niet dat 

iedereen meeluistert: hou de telefoon 
bij je oor en je hoort het bericht door 

het oorspeakertje. 

Een bericht aan veel mensen 
sturen? Gebruik een verzendlijst. 
Android:    > Nieuwe verzendlijst

iOS: tik bovenin op Verzendlijsten > 
Nieuwe lijst. 
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