
WhatsApp-gebruiker krijgt 2,5 dag om bericht in te trekken 

WhatsApp heeft de tijd waarbinnen een 
verstuurd bericht verwijderd kan worden 
verlengd. Het is nu 2,5 dag in plaats van 1 uur.  

De berichtenapp WhatsApp biedt de 
mogelijkheid om verstuurde berichten in te 
trekken. Handig voor wie spijt krijgt van een 
appje, of voor wie een bericht naar de 
verkeerde persoon stuurde. Tot voor kort moest 
de gebruiker dat binnen een uur doen. 
WhatsApp heeft die tijd uitgebreid naar 2,5 dag. 

Melding 

Nadat een bericht is verwijderd, verschijnt een melding. Daarin staat dat er een 
bericht is verwijderd. Het bericht zelf is niet meer te lezen. De ontvanger kan 
natuurlijk wel het bericht al gelezen hebben voordat het werd verwijderd.  

WhatsApp-bericht verwijderen op Android-apparaat 

• Druk met een vinger op het desbetreffende bericht om het te selecteren. 

• Tik bovenin het scherm op het icoon van de prullenbak.  

• Tik op Verwijderen voor iedereen. 

• De eerste keer dat u een bericht verwijdert, volgt een waarschuwing. Tik hierin 
op OK. 

WhatsApp-bericht verwijderen op iPhone 

• Druk met een vinger op het desbetreffende bericht zodat een menu zichtbaar 
wordt. 

• Tik op Verwijder. 

• Tik linksonder op het icoon van de prullenbak. 

• Tik op Verwijder voor iedereen. 

• De eerste keer dat u een bericht verwijdert, volgt een waarschuwing. Tik hierin 
op OK. 

Meer privacy-functies 

WhatsApp heeft meer wijzigingen rondom privacy aangekondigd. Deze functies 
komen later deze maand. Vanaf dat moment kan een gebruiker instellen dat anderen 
niet meer zien dat hij of zij online is. Wie deze online-status uitzet, kan zelf ook niet 
meer de status van andere gebruikers zien. Een andere opvallende wijziging draait 
om het verlaten van een groepsgesprek. Nu komt er een melding in het gesprek te 
staan als iemand de groep verlaat. In de toekomst krijgt alleen de groepsbeheerder 
daar een melding van.  
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