
 

Team Innovatieve Zorgtechnologie (TIZ) 
innovatievezorgtechnologie@esdege-reigersdaal.nl | 0226-332404 

Stappenplan: Apps op de iPhone en iPad verbergen 

Dit stappenplan is gemaakt op basis van iOS 15. De tips kunnen ook nuttig zijn voor een oudere 
software, maar dan kan het zijn dat de benaming of plaatsing van de instellingen net ergens anders 
zit. Om te achterhalen op welke iOS versie jou iPad functioneert klik je op ‘Instellingen’  ‘Algemeen’ 
 ‘Info’. Daar zie je dan als tweede kopje ‘Softwareversie’.  
 
Je kunt apps op verschillende manieren verbergen. 

1. Je verwijdert alle apps van het beginscherm. Ze staan dan alleen nog in de appbibliotheek 
(helemaal naar rechts swipen).  

2. Je verwijdert de apps die je niet gebruikt helemaal (je kunt ze, indien nodig, altijd weer 
downloaden uit de appstore). 

3. Je verbergt de standaard apps die je niet kunt verwijderen.  
 
1. Verwijder apps van beginscherm 
Met deze methode verwijder je apps niet volledig, maar haal je ze uit het zicht. Desalniettemin is het 
in veel gevallen een geldige oplossing: 

1. Blijf een app-pictogram aanraken totdat het begint te schudden 
2. Klik op het kruisje bij de app.  
3. Klik op ‘Verwijder van beginscherm’ 
4. Je vindt de app dan nog steeds terug op het laatste tabblad in de ‘Appbibliotheek’ (helemaal 

rechts).  

Let op, een andere benadering is om een app te verwijderen of te verwijderen in plaats van het te 
verbergen. Het verwijderen van apps werkt op apps die u hebt gedownload van de iOS App Store en 
op sommige apps die vooraf zijn geïnstalleerd. Je vind de apps dan weer terug in de iOS App Store.  
 
2. Verberg alle gedownloade apps van het startscherm van iOS 
Dit is een eenvoudige manier om elke afzonderlijke app die is gedownload uit de App Store en deze 
te verwijderen van het startscherm: 

1. Open Instellingen en tik op "Schermtijd" 
2. Ga naar "Beperkingen" en zorg ervoor dat “Beperkingen” is ingeschakeld 
3. Scroll naar beneden naar "beperkingen voor materiaal" en zoek naar "Apps" 
4. Tik op “geen apps” om alle gedownloade apps  uit de App Store te verbergen 

Ga terug naar het startscherm om te controleren of alle apps die je hebt gedownloadt in de App 
Store ontbreken. 
 
Belangrijke opmerking : als u de optie "Geen apps" weer uitschakelt, worden de 
pictogramschikkingen op het beginscherm opnieuw ingesteld en worden alle apps in mappen uit de 
mappen gehaald. Houd dit in de gaten, maar onthoud dat je eenvoudig je oude beginschermlay-out 
kunt herstellen door opnieuw te synchroniseren met iTunes of iCloud  
 
3. Verberg Standaard Apps op de iPhone en iPad 
Deze handeling verbergt  apps die vooraf zijn geïnstalleerd op iOS. U kunt dit gebruiken om Safari, 
Camera, FaceTime, Watch, GameCenter en iTunes-apps te verbergen. Zorg ervoor dat schermtijd 
staat ingeschakeld, zie voor het stappenplan hierover ‘Stappenplan: Applimieten’. 
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1. Open Instellingen en tik op "schermtijd" 
2. Ga naar "Beperkingen" en tik op "Beperkingen inschakelen", stel een toegangscode in voor 

beperkingen als u dat nog niet hebt gedaan 
3. Schakel onder "Toegestane apps" de apps die u wilt verbergen uit, d.w.z. draai de schakelaar 

naast "Safari" naar UIT als u Safari wilt verbergen 
4. Verlaat "Beperkingen"  als u tevreden bent 

Keer terug naar het startscherm om te controleren dat de apps die u op UIT hebt gezet niet meer 
zichtbaar zijn. Ze zijn nog steeds op het apparaat geïnstalleerd, ze zijn eenvoudigweg verborgen voor 
de gebruiker. Door terug te gaan naar Beperkingen en ze weer AAN te zetten worden ze weer 
zichtbaar. 
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