
 
 

Bellen en chatten 
 
We chatten 💬 en bellen ☎ wat af. Laten we dat in 2018 ook zo veilig mogelijk doen. 
Kortom: hoe communiceer je zonder dat anderen mee kunnen lezen of luisteren? 
 
End-to-end-encryptie 
Sinds april 2016 is Nederland veel veiliger gaan communiceren. Die maand werd WhatsApp 
voorzien van end-to-end-encryptie. Dit zorgt ervoor dat alleen de zender en ontvanger een 
bericht kunnen lezen. Als iemand anders het bericht onderschept, ziet diegene een brij van 
onleesbare tekens. 
Je kunt het vergelijken met het versturen van een ansichtkaart. Je schrijft wat op de achterkant 
en plakt er een postzegel op. Bij normale encryptie kan de postbode (in dit geval WhatsApp) 
lezen wat op de ansichtkaart staat. Bij end-to-end-encryptie stop je de ansichtkaart in een 
verzegelde envelop ✉, waardoor alleen de ontvanger het bericht op de kaart kan lezen. 
End-to-end-encryptie werkt niet alleen met berichtjes, maar ook bij het versturen en 
ontvangen van foto’s, video’s, documenten en locatiegegevens. Daarnaast kun je ook 
telefoon- en videogesprekken met end-to-end-encryptie beveiligen. 
 
WhatsApp en Facebook 
WhatsApp is eigendom van Facebook, een bedrijf dat geld verdient met het verzamelen van 
zo veel mogelijk informatie over zijn gebruikers. Door end-to-end-encryptie weet Facebook 
niet wat voor berichtjes of foto’s jij stuurt. Facebook kan wel zien met wie je contact hebt en 
wanneer, ook wel metadata genoemd. Wees daar dus bewust van. 
 
Alternatieven voor WhatsApp 
De keuze voor een chat-app is heel persoonlijk. Sommigen houden van gemak, anderen willen 
hun privacy zo veel mogelijk beschermen. Hieronder vind je vijf alternatieven voor 
WhatsApp. 
 
Signal 
Signal is de veiligste en meest privacyvriendelijke chat-app. Net als WhatsApp kun je de app 
ook op een computer gebruiken en is het mogelijk om berichtjes na een bepaalde tijd (van 
enkele seconden tot een week) automatisch te laten verwijderen. Daarnaast slaat Signal 
nauwelijks gegevens op over zijn gebruikers. De app ziet er alleen niet zo mooi uit en heeft 
ook minder functies dan de concurrentie. 



Telegram 
Telegram is geen veilige keuze omdat berichten standaard in de cloud worden opgeslagen. Dit 
vinden sommigen fijn: als je van telefoon wisselt kun je direct beginnen waar je was 
gebleven. Tegelijkertijd is het opslaan van al je berichten, foto’s en video’s in de cloud een 
groot risico. Mocht je toch voor Telegram kiezen, wees daar dan bewust van. De reden dat 
mensen toch voor Telegram gaan is dat het één van de meest gebruiksvriendelijke chat-apps 
is. 
 
iMessage 
Apples chat-app werkt alleen met iPhones en iPads. Berichten worden versleuteld met end-to-
end-encryptie en je kunt ook je Macbook of iMac gebruiken om berichtjes te sturen. iMessage 
ondersteunt allerlei andere apps, waardoor je bijvoorbeeld gemakkelijk in een chatgesprek 
geld terugvraagt, een Uber boekt of je navigatieroute deelt. 
 
Threema 
Het Zwitserse Threema is een geliefde chat-app onder journalisten, omdat je alleen een 
gebruikersnaam deelt om met elkaar te communiceren. Op die manier hoeft een journalist zijn 
of haar telefoonnummer niet openbaar op het internet te zetten. De app heeft een fraai design 
en veel functies, maar ook één nadeel: Threema kost 2,99 euro, waardoor het aantal 
gebruikers veel lager ligt dan bij gratis chat-apps. 
 
Wickr Me 
Wickr Me is vergelijkbaar met Threema: ook bij deze app heb je geen telefoonnummer of e-
mailadres nodig om een account te creëren. Je kunt automatisch verdwijnende berichten 
instellen, de app op meerdere apparaten gebruiken en groepen creëren. In tegenstelling tot 
Threema is Wickr Me gratis. 
Elke situatie is anders en vergt dan ook een andere aanpak qua communicatie. Als je denkt 
dat je gewelddadige partner via WhatsApp Web meekijkt met jouw berichtjes, kun je 
bijvoorbeeld beter de chatfunctie van het spelletje Wordfeud gebruiken om een vriend te 
informeren over jouw situatie. 
 
Bellen en videobellen 
Met onder andere WhatsApp, Signal en FaceTime kun je bellen met end-to-end-encryptie. 
Dit houdt in dat de dienst die je gebruikt je niet kan horen of zien. Deze apps zijn ook aan te 
raden als je gevoelige gesprekken wilt voeren. Als je een keer met je neef uit Australië wilt 
videobellen, is Skype - dat niet van end-to-end-encryptie is voorzien - geen probleem. 
Het normale bellen is voor het gros van de mensen ook een veilige manier om te 
communiceren. Een hacker kan niet zomaar jouw telefoonverbinding 📶 overnemen. Dat moet 
dan echt een gerichte aanval zijn van bijvoorbeeld een opsporingsdienst. 
 
E-mail 
In tegenstelling tot veel chat-apps is e-mail 📨 juist niet veilig. E-mail bestaat anno 2018 uit 
een stel aan elkaar geknoopte technologieën die zorgen dat het werkt, maar niet dat het veilig 
of betrouwbaar is. Gebruik e-mail omdat het zakelijk en algemeen is geaccepteerd, maar 
verstuur er zo min mogelijk gevoelige informatie mee.  
 


