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E-MAIL DOSSIER

Maildiensten hebben een hoop handigheidjes en 
verborgen functies die lang niet iedereen kent. We 
geven 9 tips en trucs voor Gmail en Outlook.com.

SLIMMER MAILEN 
MET GMAIL EN 
OUTLOOK.COM

1 Uitgebreid naar  
e-mails zoeken

Zowel in Gmail als Outlook.com kun je vrij 
uitgebreid naar berichten zoeken. je kunt 
onder meer zoeken op onderwerp en 
afzender, maar ook op datum. Daarvoor 
gebruik je het beste de geavanceerde 
zoekfunctie. 

 in Gmail vind je deze optie door in de 
zoekbalk te klikken op het icoontje met de 
schuifjes en 

 in Outlook.com is dat het pijltje naar 
beneden. Zet een vinkje bij Bijlagen als je 
mails wilt zoeken met een bijlage. je kunt 
ook in specifieke mappen zoeken, bijvoor-
beeld naar e-mail die je hebt gearchiveerd 
of verwijderd. Door een datumbereik in te 
vullen, zoek je op berichten die je bin nen 
een bepaalde periode hebt ontvangen.

2 Snel veel  
e-mails verwijderen

Loopt je inbox vol en wordt het tijd om die 
op te schonen? Het kan een hele klus zijn 
om berichten handmatig te verwijderen. 
Veel maildiensten die je in de browser 
gebruikt, hebben een functie om in één 
keer de boel op te ruimen. 

 Zoek in Gmail bijvoorbeeld op een afzen-
der, op grootte of datum en klik onder de 
zoekbalk op het bovenste vierkantje om 
alle e-mail te selecteren. Vervolgens zie je 
de optie om alle conversaties die bij deze 
zoekopdracht passen te selecteren. Klik 
daarna op het prullenbakje. 

 in Outlook zijn na je zoekopdracht alle 
e-mails standaard geselecteerd, dus je 
kunt direct op Alles verwijderen klikken.
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3 E-mail  
snoozen

Als je e-mail binnenkrijgt die je pas op een 
later moment hoeft te beantwoorden, kun 
je dit uitstellen om ze niet uit het oog te 
verliezen. Ze worden dan uit je inbox ver-
wijderd tot je ze weer nodig hebt. in Gmail 
heet dit Snoozen en in Outlook.com Uit-
stellen. Wijs een bericht in je postvak aan. 

 Klik in Gmail aan de rechterkant op 
Snoozen en kies een datum waarop je de 
e-mail opnieuw wilt ontvangen. 

 in Outlook.com klik je na het selecteren 
van een bericht rechtsboven in de menu-
balk op Uitstellen. uitgestelde berichten 
kun je altijd vinden aan de linkerkant van je 
postvak onder ‘Gesnoozed’ of ‘uitgesteld’ 
als je Outlook.com gebruikt.

4 E-mail aan een  
groep sturen

Stuur je regelmatig e-mail naar een grote 
groep mensen, dan hoef je niet iedere keer 
alle ontvangers handmatig toe te voegen. 
je kunt een mailinglijst maken. 

 Ga voor Gmail naar contacts.google.
com, meld je aan met je Gmail-account en 
klik linksboven op Contact maken en 
Meerdere contacten maken. Voeg con-
tactpersonen toe aan je mailinglijst en 
maak een label aan, bijvoorbeeld ‘Voetbal-
team’. 

 in Outlook.com vind je de optie om een 
nieuwe lijst met contactpersonen aan te 
maken links van je mailbox bij het tabblad 
Personen. 
Wanneer je een e-mail opstelt, kun je als 
ontvanger ‘Voetbalteam’ invoeren. je 
stuurt het bericht dan direct naar alle con-
tactpersonen die onder dit label vallen. 



35Mei/juNi 2022 - DIGITAALGIDS

E-MAIL DOSSIER

5 E-mail  
blokkeren

Tegenwoordig hebben veel maildiensten 
een goed spamfilter, maar die zijn niet 
waterdicht. er zullen nog af en toe steeds 
e-mailtjes in je inbox opduiken die je niet 
wilt ontvangen. 

 je kunt in Gmail een afzender blokkeren 
door in een e-mail te klikken op de drie 
verticale puntjes en te kiezen voor 
 [afzender] blokkeren. 

 in Outlook.com vind je deze optie door 
een e-mail te selecteren en in de menubalk 
te klikken op Ongewenste e-mail. Toekom-
stige berichten van deze afzender worden 
gemarkeerd als spam.

6 Donkere modus 
inschakelen

Ben je in de avonduren nog e-mail aan het 
versturen, dan kan het lichte kleurenpalet 
van Gmail en Outlook.com wat pijn aan de 
ogen doen. Beide maildiensten hebben 
een donkere modus om je ogen wat meer 
rust te geven. 

 in Gmail vind je de modus door op het 

tandwieltje te klikken en daarna op Alle 
instellingen bekijken. Op het tabblad 
Thema’s kun je allerlei achtergronden 
uitzoeken. Behalve het standaardthema 
vind je het thema Donker. 

 Klik in Outlook.com op het tandwieltje en 
zet de schuifknop bij ‘Donkere modus’ aan.

7 Al je accounts  
in één programma

Heb je e-mailadressen van verschillende 
providers en wil je alle e-mail op één plek 
binnenkrijgen, dan is een client handig. 
een client is een e-mailprogramma voor op 
de computer. je koppelt al je e-mailadres-
sen aan dit programma. Outlook is een 
goede keus, maar zoek je een gratis pro-
gramma, kies dan Thunderbird, eM Client 
of Windows Mail. Hoe koppel je je Gmail- 
of Hotmail-account aan zo’n programma? 

 in Thunderbird ga je naar Bestand > 
Nieuw > Bestaande e-mailaccount om je 
accountgegevens in te voeren.

 in Windows Mail doe je dat bij Accounts 
> Accounts toevoegen. 

 eM Client vraagt je direct na het installe-
ren van het programma om je e-mail-
adres(sen) te koppelen. 
Nadat je je Outlook.com- of Gmail-wacht-
woord hebt ingevoerd, halen de clients 
automatisch al je e-mail op.

8 Blokkeer tracking-
pixels in Gmail

Trackingcookies worden gebruikt om je 
surfgedrag in kaart te brengen. Met deze 
gegevens kunnen adverteerders hun 
reclame persoonlijker maken. Niet alleen 
bij het bezoeken van websites kijken 
bedrijven over je schouder mee, dat doen 
ze ook als je e-mail leest. e-mail kan een 
zogenoemde trackingpixel bevatten, die 
vaak verstopt zit in een afbeelding. Als je 

zo’n bericht opent, kan de afzender dit zien 
en heeft hij inzicht in je iP-adres en locatie. 
Door in te stellen dat afbeeldingen niet 
direct laden als je een e-mail opent, voor-
kom je dat afzenders gebruikersgegevens 
verzamelen.

 Druk in Gmail op het tandwielicoontje en 
vervolgens op Alle instellingen bekijken. 
Op het tabje Algemeen kun je bij ‘Afbeel-
dingen’ de optie Weergeven van externe 
afbeeldingen eerst vragen inschakelen. 

 in Outlook.com kun je het automatisch 
laden van afbeeldingen niet uitschakelen. 

9 E-mail opslaan  
als pdf

in Gmail en Outlook.com kun je e-mail als 
pdf-bestand opslaan op je computer. 

 Open in Outlook.com een e-mail en klik in 
de menubalk op de drie horizontale puntjes 
om een menu te openen. Kies Afdrukken 
en je krijgt een afdrukweergave van het 
bericht. Klik weer op Afdrukken en selec-
teer naast ‘Bestemming’ de optie Opslaan 
als pdf om de e-mail te bewaren op je pc. 

 in Gmail doorloop je dezelfde stappen, 
alleen zijn de puntjes om in het menu te 
komen verticaal in plaats van horizontaal. 
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