
Wat is Instagram? 

Instagram is een social netwerk waarbij je voornamelijk communiceert met beelden. Door middel 

van foto’s en video’s laat je bijvoorbeeld zien waar je bent, met wie je bent, wat je aan het doen 

bent, wat je mooi vindt en wat je passie, sport of hobby is.  

Instagram wordt voornamelijk gebruikt via een app voor de mobiele telefoon of tablet. Via de app 

kan je foto’s en video’s maken en direct eenvoudig bewerken. Door middel van filters maak jij je foto 

scherper, kleuriger of geef je de foto een nieuwe look, zoals zwart-wit of juist retro. Vervolgens deel 

je direct jouw foto via jouw Instagram pagina en via andere social media kanalen zoals Facebook, 

Twitter, Tumbrl of Flickr. 

Jij kan anderen (zowel personen en bedrijven) volgen en zo automatisch op de hoogte worden 

gehouden van nieuwe foto’s en video’s. Anderen kunnen jou ook (terug)volgen. Er is standaard 

ingesteld dat jouw foto’s en video’s voor iedereen zichtbaar zijn en iedereen mag jou volgen. 

Hieronder leggen we alle Instagram privacy instellingen uit, zodat jij zelf bepaalt wie jou volgt en wie 

jouw foto’s en video’s ziet. 

De uitleg is van toepassing voor de Instagram app op jouw mobiele telefoon of tablet. 

Privacy instellingen Instagram 

1. Wie mag jouw Instagram foto en video profielpagina zien?  

Standaard kan iedereen jouw foto’s en video’s op Instagram zien. In dit onderdeel leggen we uit hoe 

jij instelt dat je mensen eerst toestemming geeft voordat zij jou kunnen volgen en jouw foto’s en 

video’s kunnen bekijken. 

Open jouw Instagram app op jouw mobiele telefoon of tablet. Klik op het ‘Profiel’ icoon rechtsonder 

in jouw beeldscherm en klik vervolgens op ‘Je profiel bewerken’, zoals aangegeven in afbeelding 1.1. 

Vervolgens beland je in het scherm zoals aangegeven in afbeelding 1.2. Zet de optie ‘Berichten zijn 

privé’ aan en klik vervolgens rechtsboven op ‘Klaar’, zoals aangegeven in afbeelding 1.3. 

Bevestig nu dat alleen mensen die jij goedkeurt jouw foto’s en video’s kunnen volgen (afbeelding 

1.4). 
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Jouw Instagram profiel is nu niet meer zichtbaar voor iedereen, maar alleen voor mensen die jij 

toestemming geeft om jou te volgen. Ook wordt jouw Instagram profielpagina niet opgenomen in 

zoekmachines zoals Google of Bing. Het kan echter wel een aantal weken duren voordat de link naar 

jouw Instagram profiel niet meer zichtbaar is in de zoekresultaten. 

2. Facebook instellingen Instagram 

In het vorige onderdeel heb je ingesteld dat jij eerst personen goedkeurt voordat zij jou mogen 

volgen en dus jouw foto’s en video’s mogen zien. Wellicht deel je de door jou gemaakte foto’s en 

video’s ook via Facebook. Zorg er dan voor dat jouw Facebook instellingen ook goed zijn ingesteld, 

zodat alleen de mensen waarvan jij dat wilt jouw informatie zien. Hoe je dat doet leggen we in dit 

onderdeel uit. 

Log in op Facebook via jouw mobiele telefoon 

of tablet. Klik rechtsonder op het icoon zoals aangegeven in afbeelding 2.1. Scroll nu naar beneden 

en klik op ‘Instellingen’ (afbeelding 2.2). Klik op ‘Apps’ (afbeelding 2.3). Je krijgt nu een overzicht van 

alle apps die jij op Facebook gebruikt (afbeelding 2.4). Klik op ‘Instagram’. Klik op ‘Berichten namens 

jou voor’ (afbeelding 2.5). Maak vervolgens een keuze wie jouw Instagram foto’s of video’s mag zien 

wanneer je die via Facebook deelt (afbeelding 2.6).  

 

3. Delen met Facebook verwijderen en Vind-ik-leuks uitschakelen 
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Op Instagram kan je foto’s en video’s delen met iedereen die jou volgt. Net zoals op Facebook heb je 

op Instagram ook de mogelijkheid om andermans foto’s en video’s te ‘Liken’ (Vind-ik-leuks). 

Wanneer Instagram gekoppeld is aan jouw Facebook account, worden jouw Instagram foto’s, video’s 

en ‘Vind-ik-leuks’ automatisch gedeeld op jouw Facebook tijdlijn. In dit onderdeel leggen we uit hoe 

jouw Instagram ‘Vind-ik-leuks’ niet op Facebook worden getoond en hoe jij jouw Facebook account 

ontkoppelt, zodat jouw Instagram foto’s en video’s niet op Facebook worden gedeeld. 

Klik op het ‘profiel’ icoon rechtsonder in jouw 

beeldscherm (afbeelding 3.1). Klik vervolgens op het ‘Tandwiel’ icoon rechtsboven. Kies ‘Instellingen 

delen’ zoals aangegeven in afbeelding 3.2. Klik nu op ‘Facebook’ zoals aangegeven in afbeelding 3.3. 

Je ziet nu het scherm zoals aangegeven in afbeelding 3.4. Je kan hier de ‘Vind-ik-leuks’ uitschakelen 

door het rondje naar rechts te schuiven. Jouw ‘Vind-ik-leuks’ worden nu niet meer op Facebook 

gedeeld. Wil je jouw Facebook account verwijderen, kies dan ‘Koppeling verwijderen’. Bevestig dat je 

Facebook wilt verwijderen (afbeelding 3.5). De koppeling met Facebook is dan verwijderd (afbeelding 

3. 6). 

 

4. Verwijder Instagram volgers 

In dit onderdeel leggen we uit hoe je een bedrijf of iemanddie jou volgt kunt verwijderen. Klik op het 

‘Profiel’ icoon rechtsonder in jouw beeldscherm en klik vervolgens op ‘Het aantal volgers’ zoals 

aangegeven in afbeelding 4.1. Je komt nu in een scherm waar je al jouw volgers ziet (afbeelding 4.2). 
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Klik op de persoon die je wilt verwijderen. Je ziet nu de profielpagina van de persoon die jij wilt 

verwijderen. Klik vervolgens op het keuzemenu zoals aangegeven in afbeelding 4.3. Er opent nu een 

pop-up menu, klik nu op ‘Gebruiker blokkeren’(afbeelding 4.4). De betreffende persoon volgt jou 

vanaf nu niet meer en kan jouw informatie niet meer zien. 

 

5. Foto of video verwijderen op Instagram 

In dit onderdeel leggen we uit hoe je een foto of video op Instagram kan verwijderen. Klik op het 

‘Profiel’ icoon rechtsonder in jouw beeldscherm en scroll naar de foto of video die jij wilt verwijderen 

(afbeelding 5.1). Klik op de foto of video. Je krijgt nu een scherm met de betreffende foto of video 

(afbeelding 5.2). Klik op het icoon bestaande uit ‘3 horizontale puntjes’. Er opent nu een pop-up 

scherm (afbeelding 5.3). Kies ‘Verwijderen’. De afbeelding of video wordt nu verwijderd. 

 

6. Instragram fotokaart 

Foto plaatsen op Instagram fotokaart 

Worden jouw foto’s automatisch geplaatst op ‘Instagram fotokaart’? Het kan zijn dat je dit niet wilt. 

Bijvoorbeeld wanneer je thuis foto’s neemt en deze op ‘Instagram fotokaart’ plaatst, dan wil je niet 

dat anderen hierdoor weten waar je woont. Voordat je een foto deelt via Instagram zie je de keuze 

‘Toevoegen aan fotokaart’ zoals aangegeven in afbeelding 6.1. Schuif het ‘rondje‘ naar links om de 
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foto niet op ‘Instagram fotokaart’ te delen. Deel je de foto wel, dan zullen jouw volgers de locatie op 

‘Instagram fotokaart’ kunnen zien. 

Foto verwijderen op Instagram fotokaart 

Klik op het ‘Profiel’ icoon rechtsonder in jouw beeldscherm en klik vervolgens op het ‘Fotokaart’ 

icoon zoals aangegeven in afbeelding 6.2. Je ziet nu de Instagram fotokaart (afbeelding 6.3). Klik 

linksonder op het ‘Blokjes‘ icoon. Je komt nu in een scherm met jouw Instagram foto’s (afbeelding 

6.4). Klik vervolgens op de foto die je wilt verwijderen. Klik op het icoon bestaande uit ‘3 horizontale 

puntjes’ (afbeelding 6.5). Er opent nu een pop-up scherm (afbeelding 6.6). Kies ‘Verwijderen’. De foto 

wordt nu verwijderd. 

 

7. Instagram direct (rechtsreeks) 

Wanneer je een foto of video alleen met een select gezelschap wilt delen, dan kan dat met Instagram 

direct. In dit onderdeel laten we zien hoe dat werkt. Wanneer je een foto hebt gemaakt en een 

bewerking hebt gekozen, klik je rechtsboven op ‘Volgende’ zoals aangegeven op afbeelding 7.1. Je 

komt nu in het scherm ‘Delen met’ (afbeelding 7.2). Kies nu ‘Rechtstreeks’. Selecteer vervolgens naar 

wie je de foto of video wilt versturen en klik op ‘Ontvangers kiezen’ (afbeelding 7.3). Alleen de 

geselecteerde de personen ontvangen de afbeelding en kunnen de afbeelding bekijken op jouw 

Instagram profiel. 
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We hebben nu alle Instagram privacy instellingen doorlopen die betrekking hebben op het delen van 

jouw gegevens. Heb je nog aanvullingen of tips? Laat hieronder dan een bericht achter en help ons 

deze website completer te maken. 
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