
Berichtgeving in WhatsApp aanpassen op iPhone  

Net zoals de meeste instant messaging-apps heeft ook WhatsApp ondersteuning voor 
pushnotificaties. Wat veel mensen niet weten is, dat je die in de app zelf geheel naar 
eigen wens kunt aanpassen. Hier laten we zien hoe je berichtgeving voor berichten 

en groepsberichten instelt, voorvertoning aanpast en meer. 

Berichten en groepsberichten 

 

 

Voorvertoning in de app uitschakelen 

 

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 met de schakelaar 

onder het desbetreffende kopje (zie 
afbeelding). Daarnaast kun je instellen welk 
geluid je bij een melding wilt horen. We 

hebben hier keuze uit verschillende 
meldingstonen die standaard worden 
meegeleverd met de IPhone. 

Ook kun je geluiden geheel uitschakelen. Je 

ontvangt dan nog wel meldingen, maar 
zonder geluid. Hetzelfde geld voor trillen. 

 

Standaard laat WhatsApp in de app zelf een 
voorvertoning zien van binnenkomende 
berichten. Dit zet je als volgt uit: 

1. Ga in WhatsApp naar Instellingen > 

Berichtgeving 
2. Veeg naar onderen en tik op de 

schakelaar ‘Voorvertoning in app’ 

Nu ontvang je in de app zelf geen meldingen 

van binnenkomende berichten meer.  
Alleen als WhatsApp gesloten is. 
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Voorvertoning in pushberichten uitschakelen 

Standaard toont WhatsApp ook in pushberichten een voorvertoning van 
binnenkomende berichten. Handig, want je hoeft de app niet te openen om berichten 
te kunnen lezen, maar het betekent ook dat iedereen die in de buurt van je telefoon 

is kan meelezen. Als je erg gesteld bent op je privacy kun je ook die optie uitzetten. 
Dit doe je als volgt: 

1. Ga in WhatsApp naar Instellingen > Berichtgeving. 
2. Veeg naar onderen en tik op de schakelaar achter ‘Toon voorvertoning’ 

Je ontvangt nu nog wel pushberichten, maar dan zonder de inhoud van het bericht. 

 

Aangepaste meldingen in groepsgesprekken 

 

Nu kun je met de schakelaar helemaal bovenaan de aangepaste berichtgeving voor 
de groep in- en uitschakelen, een aparte meldingstoon instellen of meldingen 

helemaal uitschakelen. In het hoofdmenu van het groepsgesprek heb je ook de 
mogelijkheid om een groepsgesprek tijdelijk op stil te zetten. Je hebt de keuze uit 8 
uur, 1 dag en 1 week. 

Zo pas je het WhatsApp meldingsgeluid per chat aan 

Meteen weten of er een nieuw bericht in je 
favoriete groep is geplaatst? Je kunt in 

WhatsApp de meldingen ook voor 
afzonderlijke groepsberichten de 
berichtgeving aanpassen. Dit doe je als 

volgt: 

1. Ga in WhatsApp naar Chats 
2. Tik op een groepsgesprek waarvan 

je de berichtgeving wilt aanpassen 

3. Tik in het midden op de titelbalk 
(waar de naam van de groep staat) 

4. Tik op ‘Aangepaste meldingen 
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De iOS-versie van WhatsApp is de laatste tijd van diverse 

vernieuwingen voorzien. Een daarvan is de mogelijkheid om 
een bepaalde chat of groepsgesprek van een ander 
meldingsgeluid te voorzien. Door te kiezen voor een ander 

deuntje maak je bepaalde gesprekken herkenbaarder en hoef 
je minder snel je iPhone uit je broekzak te halen om te 
checken wie je probeert te bereiken. Hoe je per chat een 

meldingsgeluid kiest, leggen we hieronder uit. 

1. Open WhatsApp op je iPhone. Kies een gesprek en swipe 

kort van rechts naar links; 

2. Je ziet onder meer de optie ‘Meer’ verschijnen. Tik hierop 

en kies voor ‘Contactinformatie’; 

3. Vervolgens dien je op ‘Aangepaste meldingen’ te drukken. 

Bij de optie ‘Message Sound’ kun je uit de lijst een ander 

meldingsgeluid kiezen 
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