
WhatsApp aanpassen op Android  

Je kunt in WhatsApp de meldingen voor berichten en groepsberichten onafhankelijk 
van elkaar instellen. Wil je bijvoorbeeld wel meldingen voor gewone berichten 
ontvangen en niet voor groepsberichten dan schakel je de meldingen daarvoor uit.  

Ook kun je geluiden geheel uitschakelen, je ontvangt dan nog wel berichten maar 

zonder geluid. Hetzelfde geld voor trillen, je hoort geen geluid maar alleen het trillen. 

We laten je hier in de voorbeelden zien hoe geluiden ingesteld kunnen worden op 
een Android toestel 

Algemene instelling om geluid in of uit te schakelen 

 

 

 

Tik op de rechtse APP naast het 

WhatsApp plaatje om zo naar alle Apps 

te gaan op je Android toestel. 

Tik op “Instellen” om naar de instellingen 

van je Android toestel te gaan. 

Tik op “Geluid” om te controleren of de 

instellingen goed staan ingesteld. Hier 

kun je geluiden aan of uit zetten. 

 

Dit kun je doen voor de Beltoon en de 

Meldingen. Hier schakel je ook het 

“Trillen” in of uit. 

 

Swipe naar beneden om de overige 

instellingen te controleren of aan te 

passen. 



 

 

Aanpassen van een geluid voor een App of GroepsApp 

 

 

 

We behandelen hier alleen het 

aanpassen van de geluiden bij de 

“Meldingen”, dus hier de instelling voor 

de “Meldingen” voor de WhatsApp. 

 

Trillen kan hier ook in of uitgeschakeld 

worden, deze staat meestal al 

ingeschakeld. 

 

Beltoon en Meldingen kunnen hier 

harder of zachter ingesteld worden. Als 

deze helemaal links staat, dan is deze 

uitgeschakeld. 

 

Zorg dat er geen vinkje staat bij 

 “Stille modus”. 

Tik op de WhatsApp APP om naar de 

WhatsApp berichten te gaan. Tik op een 

contact in de WhatsApp berichten om 

hier een aanpassing te maken.  

Houd je vinger nu net zo lang op een 

contact, bij een WhatsApp bericht, 

totdat er een ander schermpje 

verschijnt.  

Tik op “Contact weergeven” om de 

instellingen van dit contact te tonen en 

aan te passen.  



 

 

Tik bij het kopje “Meldingen” op 

“Aangepaste meldingen”. 

 

Hier kunnen alle instellingen aangepast 

worden voor deze contact. 

 

Dit kan uiteraard ook op een groep in 

de WhatsAPP uitgevoerd worden. 

Zo kan er een instelling gemaakt 

worden voor een contact of een groep in 

de WhatsApp berichten. 

 

De foto die hier wordt getoond wordt 

meegegeven door de contact die een 

WhatsApp heeft gestuurd. 

 

Wil je zelf een foto toevoegen in je 

eigen profiel, dan moet je naar 

WhatsApp gaan en dan naar 

instellingen. Op het eind wordt 

uitgelegd hoe dit kan. 

Zorg dat er bij “Aangepaste meldingen” 

een vinkje staat als teken dat deze is 

ingeschakeld.  

 

Tik op “Meldingsgeluid” hier kan een 

ander geluid gekozen worden.  

Als je hierop tikt dan komt er een scherm 

met alle geluiden van je Android toestel. 

Maak hier een keuze en tik een keer op 

“OK” om de keuze te bevestigen. 

 

Nu heb je een geluid ingesteld voor deze 

persoon / contact in je WhatsApp 

berichten. 



Hoe wijzig ik mijn profielfoto, naam of status? 

Foto en naam 

Afhankelijk van je privacyinstellingen kunnen je profielfoto en naam zijn zichtbaar 

voor iedereen met wie je chat op WhatsApp. Om je profielfoto en naam in te stellen: 

1. Ga naar WhatsApp > knop Menu > Instellingen. 

2. Selecteer Profiel. 

3. Tik op het Potlood pictogram om een nieuwe profielfoto te maken met de camera 

van je telefoon of te uploaden uit je galerij.  

4. Tik op het Potlood pictogram om de naam te veranderen die zichtbaar is voor je 

contacten. 

Wanneer je een contact blokkeert zal die persoon het niet zien als jij je profielfoto 

verandert. 

Status 

Een statusbericht in WhatsApp is een real-time indicator van wat je aan het doen 

bent, zodat je op de hoogte kunt blijven van wat je contacten aan het doen zijn. Om 
je status in te stellen:  

1. Ga naar WhatsApp > knop Menu > Status. 

2. Je kunt kiezen uit een standaardstatus of je eigen status instellen. 

3. Om een eigen status aan te maken, tik op het Potlood pictogram en tik op OK als 

je klaar bent. 

 

https://www.whatsapp.com/faq/nl/android/23225461
https://www.whatsapp.com/faq/nl/android/21228643
https://www.whatsapp.com/faq/nl/android/21080506
https://www.whatsapp.com/faq/nl/android/21228643

