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Op verzoek zijn de dia`s gesorteerd: Android  (Samsung) dia 7 t/m 30
iOS (iPhone Apple) dia 32 t/m 52

Er is nu ook een echte pc-versie, ga naar:
http://www.computeridee.nl/nieuws/whatsapp-heeft-eindelijk-echte-pc-versie

http://www.computeridee.nl/nieuws/whatsapp-heeft-eindelijk-echte-pc-versie/
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Voor meer info: 
https://wabp.nl

https://wabp.nl/


Wat is WhatsApp?

•WhatsApp is een heel populaire gratis app op 
smartphones. (Het kan ook op de computer gebruikt 
worden. Dit kom later aan de orde.)

•Via deze app verstuurt u , tekst-of spraakberichten, 
bestanden, foto`s,  video`s, en kunt u bellen via de 
internetverbinding 
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Wat kost WhatsApp?

• Je betaalt voor dataverkeer, dus niet per gesprek of bericht.

• De dienst WhatsApp Messenger wordt gebruikt op smartphones. Via 
het programma kunt u naar andere telefoonnummers berichten 
sturen en bellen. U verstuurt en ontvangt de berichten en gesprekken 
via de internetverbinding. U betaalt dus niet per gesprek of bericht, 
maar voor het zogenaamde dataverkeer. 

• Gebruikt u WhatsApp via een wifi-verbinding, dan hoeft u niet voor 
het dataverkeer te betalen. 



Wat is het verschil tussen WhatsApp en sms?

Sms was de eerste manier waarop men tekstberichten via 
mobiele telefoons verstuurde. En dat kan nog altijd. In 
tegenstelling tot WhatsApp zijn aan het versturen van 
berichten via sms wel kosten verbonden. Elk bericht betaalt u 
van uw belbundel of beltegoed. En voor foto's (mms) worden 
vaak nog extra kosten in rekening gebracht buiten uw 
belbundel.
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Installeren via de Play Store (Samsung)

1 Tik op Play Store   
2 Tik bovenin het venster op Google Play.
3 Typ 'WhatsApp'.

4 Tik op het toetsenbord op het pictogram van het 
vergrootglas.

U ziet de zoekresultaten, waaronder WhatsApp 
Messenger. 

5 Tik op deze app om de beschrijving te lezen.
6 Tik op Installeren.

7 Vervolgens uw account aanmaken. 
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Android (Samsung)

Een bericht maken en versturen naar een van uw contactpersonen gaat 
u als volgt te werk bij Android:

1 Tik in WhatsApp bovenin het scherm op Chats.
2 Tik rechtsonder op het groene rondje met de tekstballon

Er verschijnt een lijst met contactpersonen. 
3 Tik op de contactpersoon aan wie u een bericht wilt sturen.

Er opent een chatscherm. Typ uw bericht.
4 Tik op het groene rondje met pijl om het bericht te versturen. 

Het bericht wordt verzonden.
6 Tik linksboven op de pijl om terug te keren naar het overzicht met

alle gesprekken.
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WhatsApp:tweestaps-verificatie (android)
menu/instellingen/account/verificatie in twee stappen

WhatsApp voegt een nieuwe functie 
toe aan de Android-app, waarmee 
de beveiliging naar een hoger niveau 
wordt getild. De nieuwe verificatie in 
twee stappen, ook wel tweestaps-
verificatie genoemd, zorgt ervoor dat 
wanneer je een nieuw toestel wilt 
aanmelden bij WhatsApp, een 6-
cijferige code in moet voeren. Mocht 
je die zijn vergeten, dan kan je bij het 
registreren van je verificatie-code 
een e-mailadres ingeven.
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https://www.droidapp.nl/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-verificatie-in-twee-stappen.jpg
https://www.droidapp.nl/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-verificatie-in-twee-stappen-2.jpg


Profielfoto veranderen (Android)
menu/instellingen/profiel

Als je je profielfoto wilt 
veranderen in WhatsApp ga je 
naar instellingen en vervolgens 
naar profiel. Vervolgens tik je 
onderaan op het potloodje. Kies 
vervolgens met welke app je de 
profielfoto wilt kiezen, snij je foto 
bij en sla de gewenste foto op. 
Onder deze optie vind je ook de 
mogelijkheid om je naam aan te 
passen.
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Info aanpassen (Android)

• Zorg dat het tabblad 'Chats' open 
staat en tik rechtsboven op de drie 
puntjes.

• Tik op Instellingen.
• Tik onder 'Info en telefoonnummer' 

op de balk waar uw huidige status 
staat.

• Tik op een van de opties onder 
'Selecteer uw info'.

• Wilt u zelf een tekst bedenken? Tik 
dan op het potloodje onder 
'Huidige info'.



Privacy: laatst gezien en zichtbaarheid (Android)
menu/instellingen/account/privacy

Onder instellingen en dan account
vind je de privacy-instellingen van 
WhatsApp. Hier kan je instellen 
wie mag zien wanneer je voor het 
laatst WhatsApp hebt geopend. Je 
kan instellen dat je laatst gezien-
status alleen zichtbaar is voor je 
contacten, voor iedereen of voor 
niemand. Ditzelfde kan je instellen 
voor je profielfoto en je status.
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Blauwe vinkjes (Android)
menu/instellingen/account/privacy

Wanneer bij een bericht je blauwe 
vinkjes te zien krijgt, betekent dit dat 
de ander het bericht heeft gelezen. 
Bij instellingen > account > privacy, 
kan je leesbewijzen uitschakelen. 
Hiermee ziet de ander niet wanneer 
je het bericht hebt gelezen. Echter 
krijg je van de ander ook geen 
blauwe vinkjes te zien als zij jouw 
bericht hebben gelezen. In 
groepsgesprekken kan je de blauwe 
vinkjes niet uitschakelen.
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Groepen aanmaken (Android)
menu/nieuwe groep

Het aanmaken van een nieuwe
groep voor een groepsgesprek 
gaat heel gemakkelijk. Als je 
WhatsApp hebt geopend, ga je 
naar het menu en kies je voor 
‘Nieuwe groep’. Je kiest een naam 
voor de groep en een afbeelding. 
Daarna selecteer je de contacten 
die je in je groep wilt hebben. Dat 
is alles, en kan je in de groep 
beginnen met kletsen.
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Wie heeft mijn bericht gelezen in een 
groepsgesprek?

In groepschats kunnen de blauwe 
vinkjes niet uitgeschakeld worden. 
Handig hieraan is dat je precies kunt 
zien bij wie een bericht is afgeleverd en 
wie van de deelnemers het bericht 
allemaal hebben gelezen. Om te 
bekijken wie je bericht gelezen hebt 
volg je de volgende stappen; open een 
groepsgesprek > houd het bericht wat je 
zelf hebt verstuurd kort ingedrukt, klik 
vervolgens op het icoontje met de ‘i’ 
bovenin beeld. Hier zie je wie het 
bericht heeft ontvangen en wie het op 
welk tijdstip heeft gezien.
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Berichten met ster markeren
menu/berichten met ster

Om snel berichten terug te vinden, 
bijvoorbeeld met belangrijke 
informatie, kun je chats met een ster 
markeren. Door bovenin de chat-app 
op de drie puntjes te tikken en te 
kiezen voor ‘Berichten met ster’ krijg 
je vervolgens een overzicht van alle 
berichten die je met ster gemarkeerd 
hebt. Een handige functie! Je kunt 
berichten markeren door een bericht 
ingedrukt te houden en vervolgens 
bovenin beeld op het sterretje te 
drukken. Op deze manier kun je 
deze ook weer verwijderen.
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Ander telefoonnummer (Android)

Als je een ander telefoonnummer krijgt, of je 
stapt bijvoorbeeld over naar een andere 
provider; dan hoef je gelukkig via WhatsApp 
niet iedereen je nieuwe nummer door te geven. 
Bij instellingen > account > nummer wijzigen, 
kan je je telefoonnummer veranderen. Je 
chatgeschiedenis blijft hiermee behouden en je 
contacten krijgen bij je profiel direct het nieuwe 
nummer te zien, maar wel is het handig als je 
hen ook het nieuwe nummer doorgeeft. Zo 
voorkom je dat ze je bijvoorbeeld met een SMS 
of telefonisch niet te pakken krijgen. Ook je 
WhatsApp-account, de groepen en je profiel 
worden zonder dat je het merkt overgezet naar 
je nieuwe telefoonnummer. Om je nieuwe 
nummer te activeren moet je je nieuwe 
simkaart met het nieuwe nummer in je telefoon 
doen.
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Verzendlijst aanmaken (Android)

• Ga in WhatsApp naar ‘menu’

• Druk op ‘nieuwe verzendlijst’

• Tik op de namen die je in de lijst 
wilt, of voer ze in middels de 
zoekfunctie

• Klik op ‘gereed’

• Klik op ‘maken’

• De verzendlijst is gemaakt

• Vervolgens kan je je bericht typen 
en versturen
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Iemand blokkeren (Android)

Als je iemand wilt blokkeren op 
WhatsApp, dan gaat dat als volgt. 
Door naar het tabblad ‘contacten’ te 
gaan in WhatsApp en vervolgens te 
tikken op het contact, wordt het 
chat-venster geopend. Als je daar het 
menu opent krijg je onder ‘Meer’ de 
mogelijkheid om iemand te 
blokkeren. De geblokkeerde 
contacten zullen je geen bericht 
meer via WhatsApp kunnen sturen 
en ook niet via WhatsApp kunnen 
bellen. Als je iemand weer wilt 
deblokkeren, gaat dat op dezelfde 
manier.
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WhatsApp Status

• WhatsApp Status geeft jou de mogelijkheid om je contacten op de 
hoogte te houden wat jou bezighoudt of wat je meegemaakt hebt. 
Door middel van foto’s, video’s en gifs geef je je status door aan jouw 
WhatsApp-contacten. Een WhatsApp Status-bericht blijft 24 uur lang 
zichtbaar en verdwijnt daarna automatisch weer, zowel van jouw 
toestel als die van de ontvangers.
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WhatsApp Status aanmaken (Android)

• Ga naar het statusscherm.

• Kies tussen: 

• Camera 

• Tekst

• Tik op verzenden
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Privacy voor WhatsApp Status (Android)

• Jouw statusupdates zijn niet 
zichtbaar voor mensen waarvan 
je het nummer niet hebt 
opgeslagen in het adresboek van 
jouw telefoon. Je kunt ervoor 
kiezen om jouw statusupdates te 
delen met al jouw contacten of 
alleen met geselecteerde 
contacten. De standaard 
instelling is om jouw 
statusupdates te delen met al 
jouw contacten.
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• Om jouw status te wijzigen:

• Ga naar het statusscherm.

• Tik op de menu-knop > Privacy 
status.

• Kies wie jouw statusupdates 
kunnen zien.



Zoeken in WhatsApp-gesprekken (Android)

Als je iets belangrijks moet 
terugzoeken zoals een afgesproken 
datum, of iets anders, dan is 
de WhatsApp zoekfunctie een 
ideaal hulpmiddel. De zoekfunctie 
vind je bovenin beeld bij het 
vergrootglas. Vervolgens voer je een 
zoekterm in en kan je al je berichten 
doorzoeken. Als je de zoekopdracht 
wilt beperken tot één groep of 
contact, dan open je die conversatie 
en selecteer je in het menu ‘zoeken’. 
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Archiveren (Android)

• Tik boven in het scherm 
op Chats.

• Tik op de chat die u wilt 
archiveren en houd uw vinger op 
het scherm totdat een menu 
verschijnt.

• Tik op het icoon voor archiveren.
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Foto’s bewerken voor verzenden (Android)

Als je een foto wilt delen met 
iemand, kan je die voordat je hem 
gaat versturen nog bewerken. Na het 
selecteren van de foto kan je hem 
bijsnijden en nog roteren. Ook kan je 
een onderschrift toevoegen, zodat je 
gelijk een uitleg kan geven bij de 
foto. Daarnaast kan je meerdere 
foto’s tegelijkertijd sturen (maximaal 
tien) als je op het ‘plusje’ drukt. 
Sinds enige tijd kunnen we ook foto’s 
en video’s voor het versturen 
voorzien van stickers, emoji, tekst en 
een tekening. Hiervoor vind je de 
desbetreffende tools bovenin beeld.
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Delen van je locatie (Android)

Het delen van je locatie kan gemakkelijk 
vanuit WhatsApp. Je tikt op de paperclip 
waarna je kan kiezen voor ‘locatie’. Op basis 
van wat je hebt ingesteld om je locatie op 
te vragen (bijvoorbeeld mobiele netwerken, 
alleen GPS of beide) krijg je een overzicht 
van plaatsen. Je kunt hier de huidige locatie 
versturen, maar je kunt er ook voor kiezen 
om een ‘bekende’ plaats in de buurt te 
versturen, zodat er een herkenningspunt is. 
Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor de 
bakker, kapper, een school of andere 
plaatsen. Voor deze locaties wordt de 
locatie-database gebruikt van Foursquare.
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Delen van een contact (Android)

Snel de ander het telefoonnummer 
geven van iemand? Als je in de 
conversatie op de paperclip tikt, dan 
krijg je de mogelijkheid om 
meerdere dingen te versturen. Een 
van deze mogelijkheden is het 
versturen van een contact. Je krijgt 
een overzicht met contactpersonen 
en voordat je op ‘verzenden’ klikt 
kan je kiezen welke gegevens er 
verzonden moeten worden. Wil je 
bijvoorbeeld alleen het 
telefoonnummer maar niet het e-
mailadres van diegene verzenden, 
dan kan je dit uitvinken.
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Bericht doorsturen (Android)

Geen zin om een bericht over te 
typen, of eerst te moeten 
kopiëren en plakken, dan is er de 
mogelijkheid om een bericht door 
te sturen. Door een bericht 
ingedrukt te houden vind je 
bovenin beeld een pijltje,
waarmee je het bericht door kunt 
sturen naar een ander WhatsApp-
contact. In deze balk vind je ook 
de mogelijkheid om een bericht te 
kopiëren of te verwijderen.
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WhatsApp via de computer. 

• De WhatsApp via de computer heet WhatsApp Web. 

• U hebt uiteraard de app WhatsApp nodig op de smartphone. De 
computer waarop u gaat whatsappen moet een internetverbinding 
hebben, net als de telefoon. 

• Verder hebt u de browser Chrome, Firefox of Edge nodig. 

• Uw telefoon legt u bij de computer in de buurt.

• Om verbinding te maken met WhatsApp Web, doet u het volgende:

• Start Chrome, Firefox of Edge en surf naar de 
website web.whatsapp.com.
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WhatsApp Web (Android)

Als je gebruik wilt maken 
van WhatsApp Web ga je naar hetzelfde 
menu met de drie puntjes. Daar zie je 
een snelkoppeling staan naar WhatsApp 
Web. Door op het ‘plusje’ te tikken kan 
je de QR-code scannen die je krijgt (op 
de pc) als je in je browser naar 
web.whatsapp.com gaat. Vervolgens 
scan je deze code (met je 
smartphone)en kan je beginnen met het 
chatten vanuit je webbrowser. In dit 
overzicht vind je ook de mogelijkheid 
om verbonden apparaten te ‘vergeten’ 
zodat je daar uitgelogd wordt.
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WhatsApp

•De volgende dia`s (32 t/m 52)

gaan over WhatsApp voor de iPhone.

•Minimaal benodigd iOS7 of hoger.



Installeren via de App Store.     (IPhone, minimaal iOS 7)
1 Tik op App Store 
2 Tik onderin op Zoek.
3 Tik boven in de zoekbalk.
4 Typ ‘WhatsApp'.
5 Tik op het toetsenbord op Zoek.

U ziet de zoekresultaten, waaronder WhatsApp Messenger. 
6 Tik op deze app om de beschrijving te lezen.
7 Tik op de knop Download en daarna op Installeer.

Als erom wordt gevraagd, typ dan het wachtwoord van 
uw Apple ID en tik op OK.
De app wordt nu gedownload en geïnstalleerd. 
Daarna ziet u in de App Store de knop Open. 

8 Tik hierop om de app te openen.
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iPhone (Apple)
Een bericht maken en versturen naar een van uw contactpersonen gaat u als 
volgt te werk bij iPhone :

1 Tik onder in het scherm op Chats.

2 Tik rechtsboven op het pictogram van een blaadje met een potlood 

Er verschijnt een lijst met contactpersonen. 

3 Tik op de contactpersoon aan wie u een bericht wilt versturen.

Er opent een chatscherm. 

4 Typ uw bericht.

5 Tik op het blauwe rondje met het pictogram van een papieren vliegtuig 

om het bericht te versturen. Het bericht wordt verzonden.

6 Tik linksboven op het pijltje naar links om terug te keren naar het 

overzicht met alle gesprekken.
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WhatsApp:tweestaps-verificatie (Apple)

• Wil je tweestapsverificatie aanzetten? 
Dat werkt als volgt:

• Ga in WhatsApp naar Instellingen > 
Account > Verificatie in twee stappen.

• Klik op Schakel in.

• Je moet nu je eigen zescijferige
pincode bedenken en invoeren en 
deze vervolgens herhalen.

• Voor de zekerheid vraagt WhatsApp 
om je e-mailadres om je pincode te 
kunnen resetten. Deze stap kun je 
eventueel overslaan.

• Vervolgens wordt tweestapsverificatie 
ingeschakeld.
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Profielfotoveranderen (Apple)

• Tik in WhatsApp rechtsonder 
op Instellingen.

• Tik op uw naam boven in het venster.

• Tik boven in beeld op Voeg foto toe.

• Tik op Maak foto, als u nu een foto wilt 
maken. Tik op Kies foto, als er al een 
goede foto op uw telefoon staat. Wij 
kiezen nu voor de laatste optie.

• Blader door uw fotomappen en tik op de 
gewenste foto. De foto verschijnt groter 
in beeld met daarover een rondje over 
het gedeelte dat straks zichtbaar is in uw 
profielfoto. Verschuif eventueel het vak 
om de afbeelding goed in beeld te 
krijgen. Tik dan op Kies
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Info aanpassen (Apple)

• Tik in WhatsApp rechtsonder 
op Instellingen.

• Tik op uw naam.

• Tik onder 'Info' op de balk waar uw 
huidige status staat.

• Tik op een van de opties onder 
'Selecteer een nieuwe'.

• Wilt u zelf een tekst bedenken? Tik 
dan op het balkje onder 'Huidige info'. 
Haal de huidige tekst weg, tik uw 
eigen info en tik op Bewaar.

• U gaat terug door linksboven te tikken 
op Wijzig profiel > Instellingen.



Laatst gezien-status uitschakelen (Apple)

Wil je niet dat je contactpersonen 
kunnen zien wanneer jij voor het laatst 
online geweest bent in WhatsApp? De 
Laatst gezien-functie is eenvoudig uit te 
schakelen

1 Open WhatsApp op je iPhone.

2 Tik onderin de app op Instellingen.

3 Tik op Account > Privacy.

4 Bovenin het scherm zie je de 
optie Laatst gezien.

5 Tik erop en je kunt bepalen of 
iedereen, alleen je contacten of 
niemand je laatst gezien-status mag 
zien.
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Blauwe vinkjes (Apple)

Bij instellingen > account > 
privacy, zet je de schakelaar naast 
Leesbewijzen uit. Hiermee ziet de 
ander niet wanneer je het bericht 
hebt gelezen. Echter krijg je van 
de ander ook geen blauwe vinkjes 
te zien als zij jouw bericht hebben 
gelezen. 

In groepsgesprekken kan je de 
blauwe vinkjes niet uitschakelen.
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Groepen aanmaken (Apple)

• Tik onder in het scherm op Chats.
• Tik rechtsboven op Nieuwe groep.
• Start met het selecteren van de 

deelnemers. Tik daarvoor op een 
contactpersoon.(max 256)

• Tik op Volgende.
• Typ een naam van het 

groepsgesprek bij 
'Groepsonderwerp'.

• Voeg eventueel een foto toe door 
te tikken op het pictogram van een 
camera.
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Ander telefoonnummer (Apple)

1  Ga in de WhatsApp-app naar Instellingen > Account 
> Wijzig nummer.

2  Vul in het eerste veld je huidige telefoonnummer 
in.

3  Vul in het tweede veld je nieuwe telefoonnummer 
in.

4  Tik op Gereed om verder te gaan.

5  Op het nieuwe nummer ontvang je een sms-
bericht met een zescijferige activatiecode.

6  Voer de code in om de nummerwijziging te 
bevestigen.

7  Je account is nu overgezet naar het nieuwe 
nummer.

Nadat je je nieuwe telefoonnummer hebt 
geverifieerd zullen je gegevens worden overgezet 
naar het nieuwe nummer.
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Verzendlijst aanmaken (Apple)

• Open WhatsApp Messenger en ga naar 
het tabblad Chats.

• Tik in de navigatiebalk 
op Verzendlijsten (deze optie heette in 
een eerdere versie van de app 
Zendlijsten.

• Tik onderin het scherm op Nieuwe lijst.

• Voeg alle contactpersonen toe die het 
bericht moeten ontvangen. Dit moeten 
wel bestaande gebruikers van WhatsApp 
zijn.

• Tik hierna op de knop Maak. De 
verzendlijst is nu aangemaakt en je kunt 
verder gaan met het versturen van je 
eerste bericht.
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Iemand blokkeren (Apple)

• Ga naar WhatsApp.

• Tik op Instellingen, onderin het 
scherm.

• Ga naar Account.

• Kies voor Privacy.

• Tik nu op Geblokkeerd.

• Kies voor Voeg toe en selecteer 
de persoon uit je contactenlijst 
die je wil blokkeren.
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Zoeken in WhatsApp-gesprekken (Apple)

• WhatsApp heeft ook op het startscherm een 
zoekfunctie. Hiermee zoek je automatisch 
door alle chatberichten met een enkele 
zoekterm. Je gebruikt dit als volgt:

• Open WhatsApp en ga naar het Chats-
scherm.

• Trek het chatoverzicht een stukje naar 
beneden. Bovenin verschijnt nu een zoekbalk.

• Vul hier je zoekterm in.

• Onder de zoekbalk verschijnen alle 
zoekresultaten, met de zoekterm telkens 
dikgedrukt. Door op een zoekresultaat te 
tikken, ga je meteen naar de desbetreffende 
chat en het bijbehorende bericht.
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• Open WhatsApp en kies het gesprek dat je wil 
doorzoeken.

• Tik in de chat bovenin op de naam. Dit werkt 
ook bij een groepsgesprek.

• Kies voor de optie Doorzoek chat.

• Je wordt nu teruggebracht naar de chat. Vul 
bovenin je zoekterm in.

• Onderin wordt boven het toetsenbord 
weergegeven hoe vaak de zoekterm 
gevonden is. Met de pijltjes daarnaast kun je 
wisselen tussen de zoekresultaten.



WhatsApp Status aanmaken (Apple)

• Tik in de menubalk linksonder 
op Status. Tik op de knop Mijn 
status als je nog nooit eerder een 
status aangemaakt hebt. Je kunt in 
het Status-menu ook rechtsboven 
op de knop drukken om een 
nieuwe status aan te maken. Een 
alternatieve manier is om in de 
menubalk op Camera te tikken.

• Maak de foto of hou de knop 
ingedrukt om een video te maken.

• Tik op de blauwe verzendknop om 
de foto als status te versturen.
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Privacy voor WhatsApp Status (Apple)

• Ga naar de Status-pagina en tik linksboven 
op Privacy.

• Je kunt de privacy-instellingen ook wijzigen 
via Instellingen > Account > Privacy > Status.

• Voor de privacy van WhatsApp Status kun je 
kiezen uit drie opties:
• Mijn contacten: Iedereen in jouw contactenlijst 

met WhatsApp ontvangt de status en kan deze 
bekijken.

• Mijn contacten behalve: Wil je liever dat 
bepaalde mensen jouw status niet kunnen 
bekijken, dan sluit je hier bepaalde mensen uit.

• Alleen delen met: Kies hier de personen waar je 
je statusberichten mee wil delen, bijvoorbeeld je 
naasten of belangrijkste vrienden.
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Archiveren (Apple)

• Tik onder in het scherm 
op Chats.

• Veeg van rechts naar links over 
de chat die u wilt archiveren.

• Een blauwe knop met 'Archiveer' 
verschijnt. Veeg door helemaal 
naar links, zodat de blauwe knop 
langer wordt en laat het scherm 
los.
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Foto’s bewerken voor verzenden (Apple)

• Bij 'Chats' tikt u een bestaand 
gesprek aan of u begint een 
gesprek met een nieuw 
contactpersoon via het pictogram 
van een blaadje met potlood Tik 
links van het tekstvak op het 
plusteken Tik op Foto- en 
videobibliotheek om een 
bestaande foto te sturen. Zoek de 
foto op die u wilt versturen en tik 
op de foto. Voeg een begeleidende 
tekst toe aan de foto door te tikken 
op Onderschrift. Voeg een 
begeleidende tekst toe aan de foto 
door te tikken op Onderschrift.
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Delen van een contact (Apple)

1 Bij 'Chats' tikt u een bestaand 
gesprek aan of u begint een gesprek 
met een nieuw contactpersoon via 
het pictogram van een blaadje met 
potlood U kiest voor de persoon aan 
wie u het contact wilt doorsturen. 

2 Tik links van het tekstvak op 

3 Tik op Contact

4 Tik op de contactpersoon die u wilt 
doorsturen (kies gegevens)

5 Tik op Gereed
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Delen van je locatie (Apple)

1 Bij 'Chats' tikt u een bestaand 
gesprek aan of u begint een 
gesprek met een nieuw 
contactpersoon via het pictogram 
van een blaadje met potlood U 
kiest voor de persoon aan wie u 
het contact wilt doorsturen. 

2 Tik links van het tekstvak op het 
plusteken. 

3 Tik op Locatie

4 Tik op Stuur uw locatie
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Bericht doorsturen (Apple)

• Tik op WhatsApp.

• Tik op het gesprek waarin het bericht staat dat u wilt doorsturen.

• Plaats uw vinger op het bericht dat u wilt doorsturen.

• Na enige tijd verschijnt een zwarte balk. Tik in de balk op Stuur door.

• Het scherm verandert. U ziet de berichten met rondjes links. Het geselecteerde 
bericht staat aangemerkt met een blauw vinkje.

• Tik eventueel nog andere berichten uit deze chat aan om ze te markeren.

• Tik onder in beeld op het pictogram van het gebogen pijtje naar rechts.

• Een lijst met contactpersonen verschijnt.

• Tik op de naam van de persoon die het bericht moet ontvangen.

• Klik onderaan op Stuur door. Het bericht is nu doorgestuurd aan de betreffende 
persoon.
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WhatsApp via de computer. 

• De WhatsApp via de computer heet WhatsApp Web. 

• U hebt uiteraard de app WhatsApp nodig op de smartphone. De 
computer waarop u gaat whatsappen moet een internetverbinding 
hebben, net als de telefoon. 

• Verder hebt u de browser Chrome, Firefox of Edge nodig. 

• Uw telefoon legt u bij de computer in de buurt.

• Om verbinding te maken met WhatsApp Web, doet u het volgende:

• Start Chrome, Firefox of Edge en surf naar de 
website web.whatsapp.com.

51



52

WhatsApp Web (Apple)

• Open op uw computer de internetbrowser, ga naar web.whatsapp.com en 
in beeld verschijnt een QR-code.

• Open de app WhatsApp op uw iPhone.

• Tik onder in het venster op Instellingen.

• Tik op WhatsApp Web/Desktop.

• Tik op Scan QR-code.

• Houd de camera van uw telefoon voor de code op uw computerscherm. U 
ziet de QR-code op uw telefoon verschijnen.

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/i/internetbrowser
http://cms.seniorweb.nl/computerwoordenboek/q/qr-code


Bronvermelding


