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GHOST mode 
 
Wat staat er openbaar op uw profiel? 
Benieuwd welke gegevens er van u openbaar staan? Facebook heeft hier een tool voor. 
Kruip achter een computer of laptop en ga naar uw profiel. Als u nog niet ingelogd bent kunt 
u dat nu doen.  
 
Als u ingelogd bent, klikt u rechtsboven in de menubalk op het Instellingen- knopje (rode 
cirkel), en klik dan op 'Weergeven als' achter de optie Controleren wat andere mensen op je 
tijdlijn zien (groene cirkel).  
 

 
 
U wordt dan naar een nieuwe pagina geleidt waarop u uw eigen Facebook profiel ziet zoals 

een openbare gebruiker  deze ziet. Er verschijnt een zwarte balk onder de menubalk. 
Hierin kan u de keuze maken of u uw profiel wilt bekijken als openbare gebruiker of als een 
specifiek persoon, bijvoorbeeld als een vriend.  
 

 
 
 
 
 
 
 



   

Beveilig uw Social Media profielen Facebook 2 

Beveiligingsinstellingen 
 
Meldingen over aanmelding 
Wilt u op de hoogte blijven van wanneer er met uw gegevens wordt ingelogd op Facebook 
van een niet eerder gebruikte computer of mobiele telefoon dan kan dat via e-mail of via 
sms/ pushbericht op uw mobiele telefoon. Dit gaat naar het e-mailadres of mobiele nummer 
dat u zelf heeft ingevuld bij accountinstellingen.  
 

 
 
Aanmeldgoedkeuring 
TIP� U kan uw profiel nog extra beveiligen door een aparte aanmeldcode te gebruiken 
wanneer er daadwerkelijk iemand inlogt op uw account vanaf een niet eerder gebruikte 
computer of mobiele telefoon. 
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Privacyinstellingen 
 
Zichtbaarheid inhoud 
Op dit tabblad is het mogelijk om de bereikbaarheid van uw profiel te beperken. Wie de 
inhoud van uw profiel kan zien, wie er contact met u kan opnemen en wie u kan opzoeken.  
Klik achter de gewenste instelling op bewerken om uw privacy aan te passen.  
 

 
Filtering berichten 
Extra optie is om strikte filtering aan te zetten  om berichten in uw Postvak In te beperken. Dit 
kan onder het "Wie kan contact met me opnemen"- kopje.  
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Profiel zichtbaarheid 
Wil je dat mensen je kunnen opzoeken aan de hand van het door jou opgegeven e-mailadres 
of telefoonnummer dan hoef je de standaardinstellingen niet te veranderen. Wil je dit niet, 
dan kan je deze instellingen veranderen (groene cirkel)  
 
De laatste vraag die je wordt gesteld is of je jouw profiel zichtbaar wilt hebben in 
zoekmachines en of deze dan een link naar je profiel mogen weergeven. Mijn persoonlijke 
voorkeur is 'Uit' maar de keuze blijft aan jou.  
 

 
 

Tijdlijn en instellingen 
 
Berichten plaatsen door anderen 
Binnen dit tabblad kan je aanpassen wie er op jouw tijdlijn een bericht mag plaatsen; je kan 
kiezen tussen 'vrienden' of 'alleen ik'.  
Wil je eerst toestemming geven voordat iemand een bericht (of foto!) op je tijdlijn plaatst en 
deze zichtbaar is voor iedereen? Zet dan de onderste optie op aan. In het voorbeeld is dat al 
gedaan. 
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Extra instellingen 
 
Vriendenlijst afschermen  

- Ga naar je profiel. (Open Facebook in je desktop browser en klik rechtsboven op je  
  naam)  
- Klik op “vrienden” 
- Wijs rechtsboven het potlood aan en klik op “bewerken” 
- Kies “Privacy bewerken” 

 
 
 
Vriendenlijst wel 
voor vrienden 
zichtbaar, niet 
voor hun vrienden 
 
 
 
 
 
Mijn likes, 
interesses e.d. 
afgeschermd voor 
iedereen behalve 
mijzelf 
 

 
 
 
Informatie afschermen  
Je informatie is nog steeds zichtbaar als je de instellingen hiervan niet apart op het tabblad 
info aanpast. Dit geldt met name voor je burgerlijke status en familieleden. Ga terug naar je 
profiel door rechtsboven in de menubalk op je naam te klikken. Klik vervolgens het tabblad  
INFO aan, deze bevindt zich naast je profielfoto. Als dit tabblad zich heeft geopend klik je op 
het potlood rechts in de menubalk. Zie afbeelding hieronder: 
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Er opent zich dan dit menu (afbeelding rechts):  
 
In dit menu kan je aanvinken welke delen er van jouw profiel 
openbaar zichtbaar zijn. Door de vinkjes te verwijderen (door 
erop te klikken) kan je dit veranderen.  
 
Dit was de hoofdinstelling. Als je de wijzigingen hebt 
opgeslagen kom je automatisch terug op je informatie 
pagina. Hierin zie je afzonderlijk bij elke sub- kopje nog een 
'bewerken' knop staan.  
 
Met deze knop open je wederom een menu. Dat ziet er 
ongeveer uit als onderstaande afbeelding.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Achter 'burgerlijke staat' en 'familie' kan je de instelling wijzigen van een wereldbol icoontje 

 (openbaar) naar twee poppetjes   (vrienden). Er zijn nog meerde opties waaruit 
gekozen kan worden, advies is om de instelling in ieder geval van openbaar af te halen.  
 
Werk de volledige pagina naar beneden af om een 'kaal openbaar profiel' te krijgen.  
 
Foto's afschermen  
Klik in de menubalk naast uw profielfoto op het tabblad Foto's. Klik vervolgens op albums, 
hierna verschijnen al uw albums op de pagina. Onder de albums kunt u zien voor welk 

publiek deze zichtbaar is.  (vrienden) /  (per foto instellen) /  (openbaar) 
 

Uw profielfoto en het album 'omslagfoto's' zijn de enige mappen die openbaar blijven. Deze 
instelling kunt u niet wijzigen. Tip is om slechts 1 profielfoto en 1 omslagfoto in deze mappen 
te laten staan en deze zorgvuldig uit te kiezen.  
 
Tot slot 
Als u alles heeft doorlopen, kan u controleren of uw Facebookaccount nu wel goed 
afgeschermd is door weer naar ‘Weergeven als’ te gaan zoals beschreven bovenaan deze 
‘handleiding’.  
Er zijn vaak updates van Facebook en eens in de zoveel tijd wijzigt Facebook de 
privacyinstellingen. Dus controleer regelmatig of uw profiel nog steeds afgeschermd is.  


