
Tip: meldingen uitzetten op Samsung-telefoon 

 

Zet de notificaties uit op de Samsung-telefoon en creëer zo meer rust. 
Geef aan dat u geen meldingen meer wilt als de telefoon is vergrendeld 

of dat u helemaal geen meldingen meer wilt ontvangen van specifieke 

apps. 

De meeste smartphonebezitters brengen veel tijd op hun mobiele telefoon door. Zelfs als 

de smartphone weg is gelegd, vraagt deze nog om aandacht door het weergeven van 
meldingen op het Vergrendelscherm. Verschillende apps op de telefoon sturen deze 

meldingen om de gebruiker te attenderen op een gebeurtenis. Zo krijgt u bijvoorbeeld 

een melding als u een WhatsApp-bericht ontvangt. Dit kan onrust veroorzaken. Zorg voor 

meer rust en de zet de notificaties uit. 

Telefoon en systeem 

Deze tip is geschreven op basis van een Samsung Galaxy S6 met Android 6.0 en een 

Samsung Galaxy S5 met Android 5.0. Hebt u een Galaxy S4 of een andere versie van 

Android? Dan kunnen de menu's en opties er iets anders uitzien. De werking is 

vergelijkbaar.  

Samsung Galaxy S6 

Meldingen tijdens vergrendeling uitzetten 

Om te zorgen dat u geen meldingen meer krijgt als het scherm is vergrendeld, volgt u 

onderstaande stappen. U krijgt dan nog wel meldingen als u met de telefoon aan de slag 

bent. 

• Tik op Apps > Instellingen. 

• Tik op Schermverg. en beveilig.. 

• Scrol naar beneden en tik op Meldingen op vergrendelscherm. 

• Tik op het schuifje achter Alle apps, zodat deze grijs wordt. 

Meldingen per app 

Ondervindt u vooral overlast van specifieke apps? Blokkeer dan alle meldingen per app. 

De app geeft dan helemaal geen meldingen meer. Het maakt daarbij niet uit of de 

telefoon vergrendeld is of dat u met de telefoon aan de slag bent. 

• Scrol naar beneden en tik op Meldingen. 

• Een overzicht van alle apps die meldingen versturen opent. Scrol naar de app 

waarvan u de meldingen uit wilt zetten. 
• Tik op het schuifje achter de app, zodat deze grijs wordt. 

• Herhaal dit voor alle gewenste apps. 

Ontvangt u een melding en wilt u direct de meldingen voor deze app uitschakelen? Dat 

kan via de onderstaande stappen. 

• Tik op de ontvangen melding en houd uw vinger op het scherm totdat het app-
meldingenmenu verschijnt of u moet inloggen. 

• Tik op het schuifje achter 'Meldingen toestaan', zodat deze grijs wordt. 

Samsung Galaxy S5 



Meldingen tijdens vergrendeling uitzetten 

Om te zorgen dat u geen meldingen meer krijgt als het scherm is vergrendeld, volgt u 

onderstaande stappen. U krijgt dan nog wel meldingen als u met de telefoon aan de slag 

bent. 

• Tik op Apps > Instellingen. 

• Tik op Geluiden en meldingen. 

• Scrol naar beneden en tik onder 'Melding' op Tijdens vergrendeling. 

• Zet een vinkje bij Geen meldingen weergeven.  

Meldingen per app 

Ondervindt u vooral overlast van specifieke apps? Blokkeer dan alle meldingen per app. 

De app geeft dan helemaal geen meldingen meer. Het maakt daarbij niet uit of de 

telefoon vergrendeld is of dat u met de telefoon aan de slag bent. 

• Tik op Apps > Instellingen. 

• Tik op Geluiden en meldingen. 

• Scrol naar beneden en tik onder 'Melding' op Applicatiemeldingen. 

• Een overzicht van alle apps die meldingen versturen opent. Scrol naar de app 
waarvan u de meldingen uit wilt zetten en tik op de app. 

• Tik op het schuifje achter 'Blokkeren', zodat deze groen wordt. 

• Herhaal dit voor alle gewenste apps. 

Ontvangt u een melding en wilt u direct de meldingen voor deze app uitschakelen? Dat 

kan zo:  

• Tik op de ontvangen melding en houd uw vinger op het scherm totdat het vlak 

van kleur verandert. 

• Tik op het pictogram van de cirkcel met i. 
• Veeg indien nodig over het scherm om te telefoon te ontgrendelen. 

• Haal het vinkje weg voor Meldingen weergeven. 

• Tik op OK. 

 


