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PRAKTIJK WHATSAPP & SIGNAL 

Foto of filmpje laten verdwijnen  
Omdat er nog wel eens privéfoto’s en 
-filmpjes doorgestuurd worden die daar 
helemaal niet voor waren bedoeld, hebben 
Whatsapp en Signal nu de optie om media 

maar één keer te kunnen bekijken. 
Doorsturen of opslaan is niet moge-

lijk. Let op: de ontvanger kan bij het 
bekijken nog wel een screenshot 
maken. Wordt het bericht niet ge-
opend, dan verdwijnt het vanzelf 
na 14  of 30  dagen. 

Zo stuur je een eenmalig te 
bekijken foto of filmpje:

  bij kiezen foto: tik op het 1-tje. 
Het 1-tje wordt nu blauw of groen. 

 bij kiezen foto: tik op het 
∞-teken, dat verandert in ‘1x’. 

Berichten laten verlopen
Deze functie heeft hetzelfde doel (vertrou-
welijke berichten privé houden), maar dan 
voor hele chats. berichten die je verstuurt, 
verdwijnen dan vanzelf na een bepaalde 
tijd. De functie is vooral op Signal nuttig, 
want daar kun je een echt korte tijdsduur 
instellen (bij Whatsapp is dat altijd zeven 
dagen). Op het moment dat je het instelt, 
geldt deze duur voor alle berichten in de 
chat. Let op, ook hier geldt: de ontvanger 
kan nog altijd schermafbeeldingen maken.

 Hou de naam bovenaan de chat 
ingedrukt > Berichten met vervaldatum > 
Aan. bij het pictogram van dit contact zie 
je nu een klokje.

 Tik op de naam bovenaan de chat 
(android) of hou de naam bovenaan de 
chat ingedrukt (iPhone) > Verlopende 
berichten > kies een duur (van 30 
seconden tot 4 weken) > Opslaan of 
Instellen. bovenin bij dit contact zie je nu 
een klokje.

Bericht intrekken
Deze optie bestaat al langer, maar blijft 
waardevol: een bericht verwijderen nádat 
je het hebt gestuurd. Hier geldt wel: als de 
ander het bericht al heeft geopend, ben je 
te laat. en als het wel lukt, ziet de ander 
wel dát je een bericht hebt verwijderd.

Controle 
over je 
chatsNIVEAU

  

Chatapps geven je steeds meer controle 
over je appverkeer. We lopen de  

interessantste functies langs. 

 Whatsapp
 Signal

 android
 apple
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  Hou het bericht ingedrukt > 
selecteer eventueel meer berichten > tik 
op het prullenbakje > kies Verwijderen 
voor mezelf of Verwijderen voor 
iedereen.

  Hou het bericht ingedrukt > 
Verwijder > selecteer eventueel meer 
berichten > kies Verwijder voor mezelf of 
Verwijder voor iedereen.

 Hou het bericht ingedrukt > Wissen > 
kies Voor mij verwijderen of Voor 
iedereen wissen.

Chats dempen
Word je gek van dat gepingel? je kunt 
natuurlijk alle geluidjes uitzetten. je kunt 
er ook voor kiezen om geen geluid of 
pushbericht meer te krijgen bij berichten 
van bepaalde personen of groepen.

 Tik op de naam > Dempen of Meldin-
gen dempen > kies 8 uur, 1 week of Altijd.

  Tik op de naam > Geluiden & 
meldingen > Dempen > kies een periode.

  Tik op de naam > Meldingen 
dempen > kies een periode. je ziet nu bij 
de naam van de persoon of groep een 
gedempt’-pictogram.

Rechten voor groepsbeheerder
Wil je een groep gebruiken om berichten 
te sturen en voorkomen dat iedereen 
overal op kan reageren? Stel dan in dat 
alleen de beheerder berichten kan sturen.

 Tik op de groepsnaam in de chat > 
Groepsinstellingen > Berichten verstu-
ren/verzenden > kies Alleen beheerders.

  Tik op de groepsnaam in de chat > 
Toestemmingen > zet onder ‘berichten 
verzenden’ een vinkje voor Uitsluitend 
beheerders.

  Tik op de groepsnaam in de chat > 
Machtigingen > Berichten verzenden > 
Uitsluitend beheerders.

je kunt als beheerder ook anderen als 
beheerder aanwijzen:

 Tik op de groepsnaam in de chat > tik 
op de naam > Maak groepsbeheerder of 
Groepsbeheerder maken.

 Tik op de groepsnaam in de chat > tik 
op de naam > Beheerder maken.

Uitnodiging? Verzendlijst!
Gebruik je Whatsapp en wil je eenmalig 
een groep mensen een bericht sturen, 
zoals een uitnodiging voor een feest? 
Gebruik dan de Verzendlijst. 

  Tik linksboven (onder het zoekveld) 
op Verzendlijsten > Nieuwe lijst > 
selecteer de contactpersonen.

  Menu  > Nieuwe verzendlijst > 
selecteer de contactper sonen.

Reageer privé in een groepschat
in Whatsapp kun je sinds enige tijd op een 
makkelijke manier privé reageren op een 
bericht in een groepschat, zodat alleen die 
persoon je reactie te zien krijgt.

  Hou het bericht ingedrukt > Menu   
> Privé beantwoorden.

  Hou het bericht ingedrukt > Meer… 
> Antwoord privé.  

 Geen meldingen 
ontvangen wanneer een 
contact ook Signal 
heeft? Zet het uit:

Tik op je eigen profielfo-
to > Meldingen > zet het 
schuifje uit bij Nieuw 
persoon bereikbaar via 
Signal

Snel reageren op een 
specifiek bericht?

Swipe het bericht naar 
rechts en typ je reactie.
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