
Om te beginnen, moet je inloggen bij phpmyadmin bij je Hostingbedrijf. (Hieronder 

een screenshot van HostGator cPanel) 

 

Eens je ingelogd bent, doen we wijzigingen in de tabellen wp_users en wp_usermeta 

tables.  

Zoek  tabel wp_users  en klik er op. 

 

 

Daar moet je jouw nieuwe admin user gegevens invoegen. 

Je moet de gegevens van de nieuwe admin user ingeven. 

Klik op “Invoegen” 

 

Je krijgt een invulformulier 

http://www.wpbeginner.com/refer/hostgator/


 

Vul het formulier in 
▪ ID – Kies een getal (in dit voorbeeld gebruiken we het getal 5). 

▪ user_login – voeg de gebruikersnaam in die je in het WordPress Dashboard wil gaan 
gebruiken 

▪ user_pass – Voeg een wachtwoord in voor deze gebruiker. Let er op dat je MD5 
selecteerd the functie menu  

▪  

▪ user_nicename – dit is de nickname waar je naartoe wil verwijzen. Het mag dezelfde 
zijn als de login 

▪ user_email – vul het e-mail adres in dat aan dit account gekoppeld gaat worden 



▪ user_url – dit is de url naar je website, maar je kan dat ook leeg laten. 

▪ user_registered – vul de datum en tijd waarop je de gebruiker registreerd. 

▪ user_status – set this to 0. 

▪ display_name – kan dezelfde zijn als de login, of je “nice name” 

▪ Klik op starten 

Daarna moet je warden invullen in de tabel wp_usermeta . Klik op de tabel 

wp_usermeta en klik daarna op “Invoegen” juist zoals in de vorige stap. Voeg de 

volgende gegevens toe: 
▪ unmeta_id – Laat dit leeg, het wordt automatisch ingevuld 

▪ user_id – dit is de id van de gebruiker die je gemaakt hebt. In ons voorbeeld was dat 
5. 

▪ meta_key – dit wordt wp_capabilities 

▪ meta_value – voeg dit in: a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";} 

Voeg nog een rij toe, met onderstaande informatie: 
▪ unmeta_id – Leeg laten, wordt automatisch ingevuld 

▪ user_id – dit is de id van de gebruiker die je gemaakt hebt. In ons voorbeeld was dat 
5. 

▪ meta_key – hier vul je wp_user_level in 

▪ meta_value – 10 

Daarna klik je opnieuw op “Starten” 

Je hebt een nieuw admin account gemaakt. Je zou nu in staat moeten zijn om in te loggen op je wp-

admin. 

Krijg je een foutmelding dat je geen rechten hebt, log dan opnieuw in op mysql en ga naar de tabel 

wp_usermeta 

 

Zoek naar het gegeven wp_capabilities 

Vervang wat daar staat (waarschijnlijk zoiets als hieronder: 

a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";} 

door dit: 

a:1:{s:13:"administrator";b:1;} 

Probeer nogmaals in te loggen op je site. Nu zou je wel alle rechten moeten hebben. 



Eens je ingelogd bent, klik dan op gebruikers en klik op de nieuwe gebruiker die je juist toegevoegd 

hebt. Scroll gewoon naar beneden en klik op “Profiel bijwerken”. Daarmee zijn de laatste restjes in 

orde gezet. 


