
Reacties aan/uit

In een WordPress website zit standaard een reactiemogelijkheid ingebouwd, zodat je bezoekers 
kunnen reageren op pagina's of berichten.

Voor een pagina zet je deze mogelijkheid meestal uit. Het is niet de bedoeling dat je reacties krijgt 
op jouw algemene informatie.

Voor je (blog)berichten kun je kiezen of je de reactiemogelijkheid aan of uit wilt zetten. 
Je kunt er voor kiezen om geen reacties toe te staan, bijvoorbeeld als je artikelen alleen dienen om 
te lezen of als je de reacties ergens anders wilt.
Meestal zal je echter wel reacties willen, om de mogelijkheid te geven om vragen te stellen (en te 
beantwoorden) en om activiteit op je site te krijgen.

Het nadeel van de reactiemogelijkheid aan zetten, is dat het ook mogelijk is dat je spam reacties 
krijgt.

Er zijn enkele algemene instellingen voor de reacties.
Verder kun je de reactiemogelijkheid per bericht of per pagina aan of uit zetten.
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Algemene instellingen
De algemene instellingen voor de reacties vind je bij Instellingen → Reacties.

De standaard berichtinstellingen gelden voor nieuwe pagina's en berichten (die je maakt nadat je 
deze instellingen hebt aangepast). Als je reacties dus wel (of juist niet) wilt toestaan op oudere 
berichten en pagina's, zul je die per bericht/pagina moeten aanpassen. (of op zoek gaan naar een plugin 
die dat doet)

De overige instellingen spreken eigenlijk wel voor zich ;-)

Wat wel handig is op een “kleiner” blog (dwz geen 20 reacties per dag…) is om een mailtje te laten 
sturen als iemand een reactie plaatst, en de reactie vervolgens handmatig goed te keuren. Hiermee 
voor kom je dat er spam geplaatst wordt bij je blog.

Als je veel reacties krijgt, wil je niet elke reactie handmatig goedkeuren… dan is Akismet een 
goede plugin. Deze is niet gratis voor zakelijk gebruik! (maar als je blog zo groot is, is het het geld 
wel waard).

Verder zijn er diverse captcha en no-captcha plugins om het posten van spam te voorkomen, 
bijvoorbeeld WP reCaptcha Integration (werkt met google re-captcha) waarbij je het vakje “Ik ben 
geen robot” moet aanvinken.
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Reacties per pagina/bericht

Rechts bovenaan bij je editor vind je de uitklap Scherminstellingen.

Als je deze open klikt, zie je wat je kunt instellen bij je bericht/pagina. Alles wat is aangevinkt, kun 
je zien onder (of naast) de editor.

Wat je niet gebruikt, kun je dus uitvinken (dat houdt het overzichtelijk); wat je wel wilt gebruiken, 
kun je aanvinken.

Met de eerste “reacties” kun je de reacties aan of uit zetten voor deze pagina of dit bericht.

Je krijgt dan het volgende veld te zien (ergens onder de editor):

(voor informatie over trackbacks en pingbacks, volg de link in het veld)

De tweede “reacties” geeft je de mogelijkheid om onder je editor te reageren in plaats van op je 
webpagina.
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