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1. Begrijpen 

De impact van gegevens op uw smartphone begrijpen 
De apps die u niet gebruikt, verbruiken nog steeds geheugen, stroom en bandbreedte. 

Het verwijderen ervan kan uw smartphone of tablet beter laten werken. Het is bovendien 

raadzaam om ten minste 1 GB vrije ruimte te hebben om de goede werking van uw systeem 

te garanderen. 

 

Chat-apps zoals Messenger of WhatsApp zijn evenwel niet meer weg te denken uit onze 

smartphone. Die nemen ook ruimte in beslag, vooral als de berichten bijlagen bevatten, maar 

het is niet nodig om alle gespreksgeschiedenissen, gesponsorde berichten, spam enz. te 

bewaren. 

 

Hoeveel berichten per dag worden er volgens u wereldwijd via WhatsApp uitgewisseld? 

 

Bijna 100 miljard per dag! 

Dat is evenveel als het aantal berichten dat op nieuwjaarsdag 2019 op de app werd 

geregistreerd. Bron 

 

Het uiteindelijke doel van het verwijderen van gegevens van uw smartphone is de verlenging 

van de levensduur van uw toestel. Hoe meer ruimte u op uw smartphone vrijhoudt, hoe 

minder hij zal vertragen en hoe meer u in staat zult zijn om de nodige updates van de apps 

en het besturingssysteem uit te voeren voor een vlotte werking. Hoewel de productie van een 

toestel goed is voor 78% van zijn koolstofvoetafdruk (Bron), is het ook van fundamenteel 

belang mechanismen te vinden om uw toestellen te onderhouden en hun levensduur te 

verlengen.  

 

De impact meten 
Om de huidige omvang van de gegevens op uw smartphone te weten te komen, zoekt u de 

informatie in "Instellingen" > "Onderhoud van het toestel" > "Opslag". Noteer dit cijfer, zodat 

u het effect van uw opschoning kunt meten en uw inspanningen later kunt delen. 

 

Op Android 

Ga naar "Instellingen" > "Opslag". 

 

(zie screenshot hieronder) 

Op een iPhone 

Ga naar "Instellingen" > "Algemeen" > 

"Opslag iPhone".  

(zie screenshot hieronder) 

https://www.thinkimpact.com/whatsapp-statistics
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-numerique-environnement-ademe-arcep-volet02_janv2022.pdf
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Als u op een bepaalde categorie klikt, kunt u ook de details per app bekijken en zo zien welke 

gegevens de meeste ruimte innemen. Zo kunt u prioriteiten bepalen bij het opschonen van uw 

smartphone.  

 

Nu u het gewicht van uw bestanden kent, bent u klaar om tot actie over te gaan! 

 

 

2. Tot actie overgaan  

Uw gegevens opschonen: stap voor stap 
#1 De apps sorteren en verwijderen 
Identificeer de apps die u niet gebruikt, die u bent vergeten, die u slechts een paar keer 

hebt geopend ... U zult ze in de toekomst waarschijnlijk niet meer gebruiken, dus verwijder ze. 

Het kan ook zijn dat u meerdere apps hebt die hetzelfde doel dienen, dus vraag u af of één 

ervan niet voldoende is. 

 

In Android gaat u naar "Instellingen" > "Apps" om de lijst van geïnstalleerde apps te openen. 

Klik op de app van uw keuze en vervolgens op "Verwijderen" 

 

Op een iPhone gaat u naar "Instellingen" > "Algemeen" >"Opslag iPhone" om de lijst met 

geïnstalleerde apps die de meeste gegevens opslaan te openen. Klik op de app van uw keuze 

en vervolgens op "De app verwijderen" 

 

 

In Android kunt u ook gemakkelijk nagaan welke apps u het minst gebruikt door naar de 

Google Play Store te gaan. Klik op uw profiel en vervolgens op "Applicaties en apparaat 
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beheren" > "Beheren" > Sorteren op "Meest gebruikt" of "Minst gebruikt". Selecteer vervolgens 

de apps die u wilt verwijderen en klik op de prullenbak.  

 

#2 Het cachegeheugen leegmaken 
Het cachegeheugen bestaat uit tijdelijke bestanden en gegevens die worden opgeslagen om 

uw apps sneller te laten werken. Ze kunnen echter snel veel ruimte innemen en het systeem 

vertragen. Denk er dus aan om het cachegeheugen van uw apps leeg te maken.  

 

Op Android gaat u naar "Instellingen" > "Apps & 

Meldingen" om de lijst met geïnstalleerde apps te openen. 

Klik op de toepassing van uw keuze en vervolgens op 

"Opslag" > "Het cachegeheugen leegmaken". 

 

 

 

Om alle tijdelijke bestanden te verwijderen, gaat u naar 

"Instellingen" > "Opslag" > "Ruimte vrijmaken" en 

selecteert u "Ongewenste bestanden verwijderen" of een 

andere gewenste categorie. (Beschikbaar afhankelijk van de 

versie van uw Android-systeem) 

 

 

 

 

Afhankelijk van het model van uw smartphone kunt u deze 

informatie vinden via "Instellingen" > "Opslag" > "Schoonmaak" > klik op de knop "xxx MB 

schoonmaken". 

 

Op een iPhone gaat u naar "Instellingen" > "Algemeen" >"Opslag iPhone" om de lijst met 

geïnstalleerde apps die de meeste gegevens opslaan te openen. Klik op de app van uw keuze 

en vervolgens op "App unloaden" 

 

 

#3 Bestanden sorteren en verwijderen 
Aangezien we onze smartphone steeds op zak hebben, is het logisch dat we er allerlei 

momenten mee willen vereeuwigen via foto's en video's – vaak met meerdere opnames van 

hetzelfde moment, min of meer onscherp. Als ze echter in hoge definitie worden genomen, 

nemen deze beelden veel opslagruimte in beslag. De foto's en video's die u wilt bewaren, 

kunt u in de cloud opslaan en van uw smartphone verwijderen. In een tweede stap kunt u 

er ook voor kiezen om diezelfde foto's en video's op een externe harde schijf op te slaan 

en hun onlineversie te verwijderen.  

 

Naast de foto's, video's of opnames die u met uw smartphone hebt gemaakt, hebt u misschien 

ook andere bestanden gedownload, zoals documenten, films, muziek, podcasts of ebooks. 

Als u ze niet meer raadpleegt, verwijder ze dan.  

 

Gedownloade bestanden verwijderen:  
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Wanneer u een website, uw e-mails of uw berichten raadpleegt, downloadt u vaak 

documenten om ze te bekijken. Deze worden opgeslagen in een specifieke map en stapelen 

zich in de loop der tijd op, en dat terwijl u ze niet per se nodig hebt. Door ze te verwijderen 

kunt u soms veel ruimte vrijmaken op uw smartphone.  

 

 

Op Android gaat u naar uw map voor het 

opslaan van bestanden. Selecteer de map 

"Downloads". Selecteer de bestanden die u 

wenst te verwijderen.  

Ga op een iPhone naar uw app "Bestanden" 

waar de bestanden worden opgeslagen. 

Selecteer de map "Op mijn iPhone". 

Selecteer de bestanden die u wenst te 

verwijderen.  

  

 

 

Verwijderen van foto-, audio- en videobestanden 

 

Foto-, audio- en videobestanden nemen de meeste ruimte in beslag op uw smartphone. Door 

de bestanden die niet langer nuttig zijn te verwijderen, kunt u veel ruimte besparen. U kunt dit 

op twee manieren doen: ofwel door via uw map voor de opslag van bestanden te gaan, ofwel 

door rechtstreeks naar de apps te gaan die deze bestanden genereren (WhatsApp, Google 

Foto's, Camera enz.).  

 

 

Op Android gaat u naar uw map voor het 

opslaan van bestanden. Selecteer een van 

de volgende mappen: "Afbeeldingen", 

"Video's", "Audiobestanden". Binnen elke 

categorie zijn de bestanden gesorteerd per 

app. Klik op elk van de mappen om de 

bestanden te selecteren die u wilt 

verwijderen. 

Op een iPhone gaat u naar uw app "Foto's" 

waar foto's en video's worden opgeslagen. In 

het tabblad "Albums" hebt u toegang tot de 

video's. Klik alle bestanden aan die u wilt 

verwijderen.  

Vergeet niet naar het menu "Onlangs 

verwijderd" te gaan om de prullenbak leeg te 

maken!  



Digital Cleanup Day 2023 - Handleiding 4: Uw smartphone en tablet opschonen   

 

               6/11 

 

 

 

 

 

Kies in WhatsApp of Signal een gespreksgroep en klik dan in het menu op 

"Groepsmedia". Selecteer vervolgens een of meer te verwijderen bestanden.  

 
 

Klik in Google Foto's op uw profiel en vervolgens op "Ruimte vrijmaken". Opgelet, 

Google zal voorstellen om foto's op uw smartphone te verwijderen en op te slaan in de 

cloud. Die blijven dus ruimte innemen op een server. Als u ze volledig wilt verwijderen, 

klikt u op "Bibliotheek" en vervolgens op de map van uw keuze en selecteert u de foto's die u 

wilt verwijderen. Raadpleeg ook de handleiding "Uw computer en Drive opschonen".  
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Verwijderen van uw browsegegevens 

 

Er zijn verschillende soorten browsegegevens: uw browsegeschiedenis, cookies en gegevens 

van sites die u helpen te identificeren, in het cachegeheugen opgeslagen afbeeldingen en 

bestanden.  

 

Ga op Android en op een iPhone naar uw browser (Chrome, Firefox, Safari). Klik in het menu 

op "Geschiedenis" > "Geschiedenis wissen".  
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#4 Gesprekken sorteren en verwijderen  
In uw Berichten (sms en mms) selecteert en verwijdert u gesprekken die verouderd zijn 

geworden. 

 

U kunt de verwijdering van oude berichten ook automatiseren door een drempel in te stellen 

waarop berichten automatisch worden verwijderd. 

 

Ga in WhatsApp naar "Instellingen" > "Chats" > "Chatgeschiedenis" > "Alle chats 

verwijderen".  

 

  
 

In uw lijst met gesprekken kunt u ook handmatig de gesprekken selecteren en op het 

prullenbakpictogram klikken. Vergeet uw gearchiveerde gesprekken niet: u kunt ze onderaan 

in uw lijst met gesprekken bekijken.  

 

Denk er ook aan om groepen die inactief zijn geworden te verlaten.  

 

In Messenger, net als in Signal of Telegram, kunt u in de lijst met gesprekken lang drukken 

op een gesprekken en vervolgens klikken op "Verwijderen".  

Met Telegram kunt u ook alle niet-verzonden kladversies verwijderen in "Instellingen" > 

"Gegevens en opslag" > "Alle kladversies verwijderen". 

 

 

Op uw voicemail  
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Voicemailberichten die op uw telefoon worden achtergelaten, worden ook gematerialiseerd 

als digitale bestanden die op servers worden opgeslagen. Het is dus van essentieel belang 

om de berichten die niet meer nuttig zijn te verwijderen. U kunt dit op twee manieren doen: via 

de voicemailapp van uw operator of door het gebruikelijke nummer te bellen om uw berichten 

te controleren met uw telefoon.  

 

3. Checklist 

❏ Ongebruikte apps verwijderen  

❏ Bestanden die u niet meer nodig hebt – foto's, video's, documenten, audiobestanden 

en tijdelijke bestanden – verwijderen 

❏ De chatgeschiedenis verwijderen 

❏ Het cachegeheugen leegmaken 

 

Bravo! U hebt uw smartphone opgeschoond!  

 

U kunt nu opnieuw naar uw instellingen gaan om uw impact te meten. 

 

4. Om verder te gaan 
Nu u uw smartphone hebt opgeschoond, wilt u hem dan niet het hele jaar door schoon 

houden? Hier zijn enkele tips waarmee u de gegevens op uw smartphone beter kunt beheren. 

 

● Kies, indien beschikbaar, voor de lichtere versie van de apps die de meeste energie 

en middelen verbruiken. U kunt bijvoorbeeld "Facebook Lite" downloaden als uw 

telefoon daarmee compatibel is: https://www.facebook.com/lite/ (in Frankrijk alleen op 

Android) 

● Schrijf lichtere berichten: net als bij e-mails moet u de grootte van de verzonden 

bestanden (foto's, video's) zoveel mogelijk beperken. 

● Denk eraan om het automatisch afspelen van video's in apps zoals Facebook of 

Instagram uit te schakelen.  

● Overweeg om het automatisch downloaden van afbeeldingen en video's op WhatsApp 

of Signal uit te schakelen.  

● Draag zorg voor uw smartphone: soms heeft uw toestel, dat niet alleen dienst doet 

als telefoon maar ook als muziekspeler, spelcomputer of gps, een adempauze nodig. 

Sommige onderdelen die gevoelig zijn voor hoge temperaturen, zoals de batterij of de 

processor, hebben tijd nodig om af te koelen. Denk er ook aan om een 

schermbeschermer aan te brengen en om een hoesje te gebruiken om uw smartphone 

of tablet te beschermen.  

● Stel uw toestel terug in naar de fabrieksinstellingen. Deze radicale maar 

doeltreffende optie geeft uw smartphone een nieuw leven. Vergeet niet vooraf een 

back-up te maken van uw gegevens en/of wachtwoorden en een lijst te maken van 

geïnstalleerde apps. Installeer alleen de apps die u dagelijks gebruikt.  

● Geef uw smartphone of tablet een tweede leven door hem in te leveren bij winkels 

voor gereviseerde toestellen of recyclingcentra. Zo neemt u deel aan de sociale en 

https://www.facebook.com/lite/
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solidaire economie en draagt u bij tot de ontwikkeling van de tweedehandsmarkt. 

Raadpleeg hiervoor de handleiding over digitale toestellen.  

● Werk apps regelmatig bij: wanneer ontwikkelaars apps bijwerken, voegt dit vaak 

nieuwe functies toe en bent u tegelijk ook beter beschermd tegen veiligheidsrisico's. 

Een regelmatige update zal zijn vruchten afwerpen. Het is ook een kans om te zien 

welke apps u niet meer gebruikt maar die wel gegevens en ruimte op uw telefoon 

blijven verbruiken. 

● Verminder de meldingen van uw apps: deze tip is vooral bedoeld om u te helpen u 

te concentreren op uw werk en afleiding te vermijden. Voor het welzijn van de planeet 

is dit een mooi extraatje: deze zogenaamde "push"-notificaties worden gegenereerd 

dankzij informatieverzoeken die bijna doorlopend uitgevoerd. Ze verbruiken dus veel 

energie. Meldingen verbruiken niet alleen energie via netwerken en servers, ze dragen 

ook bij tot een kortere levensduur van uw batterij. 

 

5. Bronnen 
● Afbeelding omslag: https://fr.freepik.com 

● https://www.thinkimpact.com/whatsapp-statistics  

● https://www.blogdumoderateur.com/liberer-espace-stockage-android/ 

● https://www.avast.com/fr-fr/c-clean-android-phone#gref  

 

 

6. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit 
document  

Yolaine Floréan - Christelle Buisson - Florent Burcelot - Kevin Guérin  

Florence Gillet - Nathalie Barre - Julien Nora - Rémy Marrone 

 

  

https://fr.freepik.com/
https://www.thinkimpact.com/whatsapp-statistics
https://www.blogdumoderateur.com/liberer-espace-stockage-android/
https://www.avast.com/fr-fr/c-clean-android-phone#gref
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7. Gebruikerslicentie van deze handleiding 
CC-by-nc-sa (Naamsvermelding/NietCommercieel/Gelijk Delen) 

 

 
 

De CC-by-nc-sa 4.0-licentie staat elke exploitatie van het werk toe (delen, kopiëren, 

reproduceren, verspreiden, meedelen, hergebruiken, aanpassen) met om het even welk 

middel en in om het even welk formaat. Elke exploitatie van het werk of afgeleide werken, 

behalve voor commerciële doeleinden, is mogelijk. 

 

De volgende verplichtingen zijn aan deze licentie verbonden: 

● de makers van de oorspronkelijke werken vermelden, de bronnen aangeven 

en aangeven of er wijzigingen in de werken zijn aangebracht (verplichte 

naamsvermelding); 

● geen winst maken (directe winst of commerciële meerwaarde) uit het werk of 

afgeleide werken; 

● de nieuwe creaties verspreiden onder dezelfde voorwaarden (onder dezelfde 

licentie) als die van het oorspronkelijke werk (d.w.z. wijzigingen opnieuw 

toestaan en commercieel gebruik verbieden). 

 

Deze licentie verbiedt dus dat nieuwe afleidingen van het afgeleide werk voor commerciële 

doeleinden worden geëxploiteerd. 
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