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ENKELE TIPS EN TRICKS BIJ  

HET GEBRUIK VAN WHATSAPP 

 

1. Je status, profielfoto of ‘laatst gezien’ verbergen 

 als je liever niet hebt dat iemand 

kan zien wanneer je voor het laatst 

op WhatsApp geweest bent 

 als je je profielfoto en status liever 

niet zichtbaar maakt (of enkel voor 

je contacten) 

HOE? Via Instellingen > Account > Privacy 

kies je zelf wie welke informatie te zien 

krijgt: 

 

 

 

2. Verbergen dat je een bericht gelezen hebt 
 Zo kan niemand zien dat je een 

bericht gelezen hebt 

HOE? Zet je telefoon op vliegtuigstand, 

open het bericht en sluit daarna de app.  
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3. Gebruik WhatsApp op je computer 
 als je je berichten liever niet in je 

telefoon typt, maar op je computer 

HOE? Ga in de app naar Instellingen > 

WhatsApp Web/Desktop en scan de QR-

code die je op de website 

http://web.whatsapp.com/ vindt.  

 

 

4. Verstuur hetzelfde bericht naar meerdere contacten zonder een 

groep aan te maken 

 Om eenzelfde boodschap naar 

verschillende mensen te sturen 

zonder een groep aan te maken, 

kan je de optie Verzendlijsten 

gebruiken. Je contacten kunnen zo 

niet zien dat je je bericht naar 

verschillende mensen hebt 

verstuurd. 

HOE? Kies bij je Chats linksboven voor 

Verzendlijsten en maak een nieuwe lijst. 
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5. Je tekst in een WhatsApp bericht bewerken (vet of cursief) 

 als je je bericht toch een beetje wil opmaken, zodat je bepaalde delen tekst wat meer 

wil laten uitkomen. 

HOE? Je kan een woord in vet (bold) schrijven door het tussen twee asterisken te schrijven 

(*xxx*). Om een woord cursief te drukken (italic), zet je het tussen twee underscores (_xxx_) 

 

6. Een conversatie exporteren (bv. naar e-mail) 

 als je een WhatsApp conversatie 

met een cursist hebt gevoerd en je 

wil de tekst verder gebruiken, bv. 

om correcties op aan te duiden of 

andere feedback te geven. 

HOE? Ga naar het contact met wie je een 

conversatie hebt gehad > druk bovenaan 

op de naam (contactinformatie) > Exporteer 

chat. Je kan nu kiezen hoe je je chat wil 

exporteren.  

 

 

7. Een bericht verwijderen in WhatsApp 

 als je een bericht hebt verstuurd, maar je hebt je vergist en wil het tegenhouden. 

HOE? Hou je vinger op het verzonden bericht en kies Verwijder. Je kan dan kiezen om het 

bericht enkel voor jezelf te verwijderen of voor iedereen. Je contact krijgt het bericht niet te 

zien, maar krijgt wel een melding dat je het bericht verwijderd hebt. Pas op: als je contact zijn 

meldingen heeft opstaan, bestaat de kans dat hij een deel van het bericht daar wel kan lezen. 
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