
 

Overzicht van de meest gebruikte applicaties voor 

(beeld)bellen via een smartphone 

Per app vind je het applicatiesymbool met de link naar de downloadpagina en de vereiste 

besturingsprogramma’s 

 
 

Gratis Android app 

 
 

Gratis iOS app 

 
 

Gratis Windows software 

 
 

Gratis Apple software 

 
 

Gratis Linux software 

 

Gratis cloud software 

 

Tip: Indien je overschakelt op rookstopbegeleiding via de telefoon of smartphone, 
adviseren we om hiervoor een aparte telefoon aan te schaffen of om een apart 
telefoonnummer te installeren op je smartphone. Op deze manier baken je jouw 
beschikbaarheid af volgens de door jou gekozen momenten waarbinnen de 
begeleidingen plaats (kunnen) vinden en bescherm je je privacy. 

 



 

 

 

Signal 
 
 
Signal is één van de beste mobiele apps om volledig beveiligd te chatten en te bellen. Alle 
communicatie wordt van begin tot eind versleuteld, er wordt geen data opgeslagen op een 
centrale server zodat zelfs de ontwikkelaars van deze app geen data kunnen onderscheppen. 
Signal is gebaseerd op open source technologie. 

Je kan Signal installeren op zowel Android als iOS (iPhone en iPad). Na installatie kan je tekst, 
foto's en video's versturen naar andere gebruikers. Ook kan je groepen aanmaken om naar 
meerdere personen tegelijk berichten te sturen. Het is zelfs mogelijk om maximaal 
beveiligde telefoongesprekken te voeren via een internetverbinding. De kwaliteit van deze 
verbinding is even goed als die van reguliere telefoongesprekken. 

Om via Signal tekst- of mediaberichten te versturen en telefoongesprekken te voeren is het 
vereist dat de gesprekspartner ook de mobiele app van Signal installeert. Er is een sterke 
beveiliging. 

Samenvattend: 
 versleuteld berichten versturen en gesprekken voeren 
 aanbevolen door veiligheidsexperts 
 video-, foto- en tekstmateriaal met andere gebruikers uitwisselen 
 volledig gratis zonder betaalde versie of beperkingen 
 kan ook verbinden met TextSecure en RedPhone gebruikers 
 naar tientallen talen vertaald waaronder het Nederlands 
 beschikbaar voor Android en iOS besturingssystemen 

  

 
 
 
 
 

https://whispersystems.org/
https://whispersystems.org/
https://whispersystems.org/
https://www.whatsapp.com/?l=nl
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WhatsApp 
 
 
WhatsApp is met stip de bekendste en meest gebruikte berichtendienst ter wereld. Met 
WhatsApp verstuur je tekstberichten en deel je bestanden, zoals foto’s en video’s. Verder is 
het mogelijk om spraakberichten te versturen en om audio- en videogesprekken te houden. 
Alle communicatie is end-to-end versleuteld, wat betekent dat alleen jij en de ontvanger de 
inhoud van de berichten te zien krijgen.  

WhatsApp is gratis te gebruiken en beschikbaar voor iOS, Android, macOS en Windows en 
werkt nog online in je browser. 

De berichtendienst is gekoppeld aan jouw telefoonnummer en daarom is het nodig om jezelf 
als eerste met jouw telefoonnummer te registeren. Daarna wil de app toegang tot je 
contactenlijst, wat handig is, want zo zie je meteen wie van de opgeslagen contacten er 
allemaal al WhatsApp gebruiken. De messenger is verder makkelijk te gebruiken op je 
computer en om die koppeling te maken scan je vanuit de app op je smartphone de QR code 
die je ziet in de applicatie op je computer. In de instellingen pas je zelf nog je privacy-
instellingen aan. 

De interface van WhatsApp is duidelijk. Wanneer je de app opent kom je meteen terecht op 
het scherm met alle chats. Het versturen van berichten doe je door tekst in te voeren in het 
veld aan de onderkant van je scherm. Verder laat WhatsApp zien wanneer iemand aan het 
typen is. Door op het plus tekentje te klikken deel je bestanden, een contact of je locatie. 
Bovenaan zie je een telefoontje en daarmee bel je jouw contact. Daarnaast vind je het 
icoontje van een camera en door daar op te klikken begin je een videogesprek. 

Van alle berichten is de status te checken. Twee blauwe vinkjes betekent dat de ontvanger 
het bericht gelezen heeft. Er is een optie om groepsgesprekken aan te maken en daar 
meerdere contactpersonen aan toe te voegen.  

Samenvattend: 
 gratis berichtendienst voor iOS en Android, 
 werkt nog voor Windows, macOs en als webversie, 
 registreer jezelf met je telefoonnummer, 
 verstuur tekstberichten en audioberichten, 
 maak groepsgesprekken aan, 
 voer audio- en videogesprekken, 
 check of een bericht bekeken is, 
 verander de privacy-instellingen van de app. 

 

 

https://www.whatsapp.com/?l=nl
https://www.whatsapp.com/?l=nl
https://www.whatsapp.com/?l=nl


 

 

 
Viber 
 
 
Viber is beschikbaar voor zo goed als alle types smartphones. Je kan teksten versturen en 
groepen van maximaal 15 personen aanmaken om groepsgesprekken te voeren. Je kan ook 
gratis telefoongesprekken voeren. Voor een goede gesprekskwaliteit heb je een snelle wifi 
verbinding nodig. 

Voor het gebruik van Viber hoef je niet te registreren en hoef je geen wachtwoord in te 
voeren. Er zijn downloads beschikbaar voor Android, iOS, Windows en Mac OS. Wanneer je 
het programma de eerste keer opstart op je computer moet je het telefoonnummer geven 
van je smartphone waarop Viber al is geïnstalleerd. Vervolgens worden alle contactpersonen 
en berichten automatisch gesynchroniseerd tussen je smartphone en je computer. Je kan 
dus ook heel makkelijk overschakelen tussen een gesprek dat je vanaf je computer of op je 
telefoon aan het voeren bent.  

Samenvattend: 
 gratis via een wifi internetverbinding bellen, 
 gratis tekstberichten versturen en ontvangen, 
 fotoberichten sturen, 
 groepsberichten versturen naar maximaal 15 mensen, 
 geen registratie of wachtwoorden nodig, 
 geschikt voor Windows en Mac desktopsystemen, 
 beschikbaar voor smartphones met Android en iOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
https://www.kik.com/
https://www.viber.com/


 

 
Kik Messenger 
 
 
Kik is een leuk alternatief op WhatsApp. Het voordeel aan Kik is dat het werkt op basis van 
gebruikersnaam en niet op telefoonnummer.  

Kik is gratis te gebruiken en beschikbaar voor iOS en Android. 

Om de app te gebruiken moet je eerst een profiel aanmaken, waarbij je een aantal 
persoonlijke gegevens deelt en je e-mailadres moet invoeren. Verder is het handig om de 
notificaties aan te zetten, om zo meldingen te ontvangen en om de app toegang tot je 
contactenlijst te geven. Je ziet dan wie er van je contacten gebruik maakt van Kik. Wanneer 
je de app opent kom je op het scherm met alle chats. Door op het plus tekentje in de rechter 
bovenhoek te klikken verschijnt er een menu met verschillende opties. Hier kan je mensen 
zoeken, op gebruikersnaam, in de contacten op je telefoon of via de speciale Kik code. 
Iedere gebruiker heeft zo’n code en door die te scannen met je telefoon kan je onmiddellijk  
chatten. Je moet de app toegang geven tot je camera. Je deelt je eigen code via een 
tekstbericht of e-mail. 

Groepsgesprekken zijn mogelijk met maximaal 50 mensen. Naast het versturen van 
tekstberichten heeft Kik nog een optie om te videobellen. 

Samenvattend: 
 gratis berichtendienst voor iOS en Android, 
 werkt op basis van gebruikersnaam en niet op telefoonnummer, 
 registreren met je e-mailadres, 
 privé- of groepsgesprekken, 
 functie voor videobellen, 
 deel foto’s, video’s en meer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kik.com/
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Pinger 
 
Pinger maakt het mogelijk om gratis tekst- en fotoberichten te versturen en te bellen met 
andere gebruikers van de app zowel in binnen- als buitenland. De voorwaarde is om een 
snelle wifi-verbinding ter beschikking te hebben. De app is beschikbaar voor Android 
smartphones, Android tablets, iPhones en iPads. Er zijn desktopprogramma's voor Windows 
en Mac computers. 

De app bevat een voicemail functie die je zelf kan instellen. Daarnaast is het mogelijk om 
berichten naar groepen te versturen.  

Samenvattend: 
 gratis bellen en tekstberichten versturen, 
 zelf een voicemailbericht instellen, 
 groepsgesprekken voeren, 
 desktopapplicaties geschikt voor Mac en Windows, 
 app voor smartphones en tablets die draaien op Android en iOS  

 
 
 

 
Skype 
 
Skype is geschikt voor bijna alle smartphones. Je kan met Skype ook bellen via wifi. 

Naast gewone gesprekken kan je videogesprekken voeren en chatberichten versturen en 
ontvangen. Wanneer je Skype op je desktopcomputer hebt geïnstalleerd dan kan je het 
beeldscherm delen. Het scherm wordt dan in real-time op een smartphone getoond.De 
Skype app werkt ook prima op tablets met Android, iPads en tablets met Windows 8.Een 
groot voordeel van Skype is natuurlijk dat het veel gebruikers heeft, dat je er 
telefoongesprekken mee kunt voeren en dat het niet alleen beschikbaar is voor mobiel maar 
ook voor desktopsystemen. 

 

 

https://www.pinger.com/
https://www.pinger.com/
https://www.pinger.com/
http://www.skype.com/nl/
http://www.skype.com/nl/
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Samenvattend: 
 gratis internetbellen en tekstberichten versturen, 
 veel gebruikt voor videogesprekken, 
 geschikt voor Android, iOS en Windows Phone smartphones, 
 ook beschikbaar voor alle populaire desktopsystemen. 

  
 

 

 
Google Hangouts 
 
Google Hangouts is een gratis app en plugin voor de Chrome browser waarmee je 
tekstberichten kunt versturen en kunt (video)bellen. 

De nadruk bij deze app ligt op het communiceren met groepen mensen. Zo'n groepsgesprek 
wordt een "hangout" genoemd en kan niet alleen tekstberichten bevatten, maar ook 
emoticons, foto's en video's. Ook kan je met andere gebruikers bellen en zelfs 
videogesprekken voeren.  

Nadat je de plugin voor de Chrome browser heeft geïnstalleerd kan je berichten op zowel je 
laptop als je mobiele telefoon ontvangen en versturen. 

Samenvattend: 
 tekstberichten versturen en (video)bellen met groepen, 
 browserplugin beschikbaar voor de Chrome webbrowser, 
 mobiele apps beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad). 

 

 

 

https://hangouts.google.com/
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