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Wachtwoorden 
De eerste beveiliging begint bij je wachtwoord. Wachtwoorden zonder speciale tekens of cijfers van 

+/- 7 tekens kunnen door een hacker binnen enkele seconden gehackt worden. Wachtwoorden met 

9 tekens duurt ongeveer 5 uur tot 5 dagen voordat ze gehackt kunnen worden. 

Ondertussen wordt er aanbevolen om wachtwoorden te gebruiken van minimaal 10 tekens met min. 

1 hoofdletters, cijfers en speciale tekens bijv. ( 1703WE@Heerhugowaard ) het is een simpel 

wachtwoord als je het weet. Maar voor een hacker is niet mogelijk om dit soort wachtwoorden in 

een korte termijn te kraken. 

Maak je wachtwoorden complex 
Het zou je misschien verbazen maar de meeste mensen gebruiken een wachtwoord met hun eigen 

naam. De naam van hun partner of bijvoorbeeld hun huisdier, deze wachtwoorden zijn meestal 

zonder een hoofdletter of een speciaal teken. Waardoor deze makkelijk te hacken zijn. Bijvoorbeeld 

als mijn hond Samson heet en ik gebruik ook het wachtwoord Samson dan maak ik het een hacker 

wel erg makkelijk. Als ik mijn wachtwoord bijvoorbeeld aanpas naar S@mson1s33nlieveHond dan 

maak ik het de hacker erg moeilijk, terwijl het voor mij makkelijk te onthouden is want Samson is een 

lieve hond. 

Verschillende wachtwoorden 
Het is raadzaam om verschillende wachtwoorden te gebruiken. Ook hier gebruiken de meeste 

mensen dezelfde wachtwoorden op vrijwel elke plek waar dit nodig is. Hiermee maak je het de 

hacker weer makkelijk. Als je wachtwoord geraden wordt, dan zoeken ze in korte tijd het internet af 

naar alle accounts onder jouw naam en dan kunnen ze overal bij. 

Gebruik daarom verschillende wachtwoorden en om het voor jezelf makkelijk te maken, gebruik 

wachtwoorden bijvoorbeeld binnen dezelfde categorie. Online aankopen gebruik je wachtwoord a en 

bij bankzaken wachtwoord b. Houw bepaalde zaken gescheiden voor je eigen veiligheid. 

Wachtwoord tools 
Er zijn handige tools die jouw wachtwoorden kunnen bewaren als je ze zelf niet allemaal wilt 

onthouden. Bij Apple gaat die via de Apple sleutelhanger en voor Windows kan je bijvoorbeeld 

lastpass gebruiken. Houw er rekening mee dat je iedere keer aanmeldt met een account om toegang 

te krijgen tot je wachtwoorden. Maak dit wachtwoord wel extra moeilijk, anders geef je ze wel heel 

snel de sleutels tot het koninkrijk.  
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Dat kan toch makkelijker  met die wachtwoorden, jazeker met MFA 

Multi-factor Authenticatie (2 staps verificatie) 
Met 2 staps verificatie krijg je na het invoeren van je wachtwoord een extra code toegestuurd via 

sms of via een smartphone app voordat je kan inloggen. Je hebt het vast weleens meegemaakt 

bijvoorbeeld met digiD als je inlogt staat er de optie sms code toesturen na invoeren van 

wachtwoord. Na het invullen van de sms code kom je in het portaal van digiD. 

Deze extra laag van beveiliging is door een hacker bijna niet te kraken omdat ze toegang moeten 

hebben tot je telefoon.  

2 staps verificatie is ondertussen op steeds meer platformen te gebruiken bij overheid instellingen, 

Facebook, Instagram, Gmail, outlook, Microsoft of Apple. Deze methode is heel eenvoudig te 

gebruiken en je zorgt er automatisch voor dat jouw account en gegevens worden beschermd. 

Pro tips: 

✓ Verander je wachtwoorden na een bepaalde periode, tussen de 3 a 9 maanden is 

aanbevolen. 

✓ Gebruik niet zomaar de wachtwoord opslaan optie in de browser, tenzij je een wachtwoord 

tool hebt die je wachtwoorden versleuteld opslaat. 

Klik bait (phising, spam en malware) 
Alles met klikbare links op het internet of links in e-mails zijn heel verleidelijk om toch op te klikken. 

Het is tenslotte de functie van de klikbare link. Helaas loop je hierdoor het risico een programma te 

installeren met kwade bedoelingen. Zo kunnen er hack tools op je systeem geïnstalleerd worden die 

tijdens het online bankieren meekijken en gegevens kunnen stelen of je harde schijf wordt 

versleuteld en alleen als je een bepaald bedrag betaald krijg je misschien weer toegang tot je 

systeem. Allemaal heel vervelend. 

Hoe herken je phising e-mails ? 
De bekende e-mails van de bank of zon aardige prins uit Afrika, van deze weten we ondertussen wel 

dat het phising is. Echter worden phising e-miails steeds slimmer in elkaar gezet en zien ze er steeds 

echter uit. Je kan een phising e-mail makkelijk herkennen aan de afzender. Het e-mailadres stemt 

meestal niet overeen met bijv. de e-mail van de bank. Bijvoorbeeld als ABN Amro het e-mailadres 

gebruikt info@abnamro.com en je krijgt een e-mail van info@bankabnamro.com het lijkt logisch 

maar alle banken versturen keurig vanuit hun eigen naam zonder extra woorden. Of deze bijv. 

info@1abnamro.com in een oogopslag kan je er overheen lezen.  

Andere vormen van phising e-mails zijn bijvoorbeeld berichten waarin wordt vertelt dat je gehackt 

bent of dat er een probleem is gedetecteerd. Bedrijven zoals Microsoft en Apple zullen je nooit 

contacteren tenzij je zelf contact met ze hebt gehad voor ondersteuning. Deze e-mails zijn dus ook 

heel makkelijk te vermijden. 

Bij twijfel bel het bedrijf van de betreffende e-mail. 
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Klikbare links in e-mail 
Hier wordt het wel vervelend als de e-mail er heel echt uit ziet ben je wellicht verleid om te klikken. 

Je kan met je muis cursor op de link plaatsen en dan zie de link in een voorbeeld verschijnen. Als er 

alleen maar rare tekens staan dan is dit een teken van phising en spam. 

E-mail beveiliging 
Om jezelf extra te beschermen tegen spam en phising kan je gebruik maken van een anti-spam filter, 

bij de meeste antivirus pakketten krijg je een anti-spam filter die automatisch dit soort e-mails filtert 

om problemen te voorkomen.

 

Advanced threat protection: ATP: advanced threat protection is een extra beveiliging laag van 

Microsoft. Deze tool scant automatisch de links en bijlage in e-mail voor phising, spam en malware. 

Deze tool is zelfs zo slim als jij per ongeluk op een geïnfecteerde link klikt dat de betreffende 

webpagina wordt geblokkeerd. Je kan ATP kopen als je gebruik maakt van een @outlook e-mailadres 

i.c.m. Microsoft office 365 en zakelijke gebruikers kunnen deze toevoegen als ze gebruik maken van 

Zakelijke e-mail via Microsoft met Microsoft Exchange online. 

Social phising 
Deze vorm komt minder vaak voor, via whatsapp wordt er een chat verstuurt vanaf een onbekend 

nummer met bijvoorbeeld daarin een aanbieding van lidl. Als je erop klikt kan je de aanbieding 

claimen. Echter worden de contact gegevens van alle contacten verstuurd naar de hacker en het chat 

bericht gaat automatisch naar jouw contacten om hetzelfde bij hun te proberen. 

Een bedrijf zal geen aanbiedingen sturen via Whatsapp, er komt wel een mogelijkheid voor bedrijven 

om te adverteren via whatsapp. Dit zal altijd gaan met banner waar bij staat advertentie, hetzelfde 

gebeurt ondertussen met facebook Messenger.  

Popup advertentie 
Zon aardige popup op een website dat je een mega geld bedrag hebt gewonnen of een gratis 

telefoon. Ondertussen kan je wel raden wat er gebeurt als je daarop klikt, in ieder geval geen prijs of 

gratis telefoon.  

Je kan dit soort advertenties laten blokkeren met ad blockers voor je internet browser. Houw er 

rekening mee dat ad blocker niet alle advertenties mogen blokkeren. Een vertrouwde partij komt 
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meestal wel door de advertentie blocker wegens de wettelijke regelgeving. Je vermijdt hiermee wel 

de phising advertentie maar een advertentie van Vodafone zie je bijvoorbeeld wel. 

In het kort 

✓ controleer de e-mails, bij twijfel bel het bedrijf 

✓ Gebruik een anti-spam filter 

✓ Koop Advanced threat protection voor extra veiligheid (Microsoft gebruikers) 

Online betalingen 
Super leuk je vindt het product dat je graag wilt bestellen en dan kom je op de pagina om af te 

rekenen. Er zijn een aantal zaken die je kan controleren om online veilig te betalen. 

1. Controleer of de website beschikt over een veilige verbinding (SSL certificaat) deze kan je 

herkennen doormiddel van het slotje op de website. Deze veilige verbinding moet op de 

gehele website aanwezig zijn niet alleen bij de betaalpagina. 

2. Door op het slotje te klikken in de browser kan je zien of het certificaat is uitgegevens aan de 

webshop of bedrijf van de website. 

3. Veel webshops hebben een extra beveiliging op hun betaal pagina via bijvoorbeeld Mcafee 

secure, het certificaat symbool staat dan op hun website of op de betaalpagina zodat je veilig 

kan betalen. 

4. Een bankguard, sommige antivirus pakketten hebben een extra bescherming om online 

betalingen te controleren. G-Data antivirus heeft hiervoor een speciale bankguard die 

meekijkt tijdens de betaling. 

(Besturingssysteem zoals Windows, MacOS, Android en IOS.) 
Houw je hand omhoog als je degene bent die meestal op de knop later updates of uitstellen klikt, 

want ze zijn er altijd op het verkeerde moment. 

Software updates 
Software updates leveren speciale fixen of patches om kwetsbaarheden in het besturingssysteem te 

verhelpen. Zodat hackers geen misbruik kunnen maken van deze kwetsbaarheden en hierdoor 

gevoelige informatie, bestanden kunnen stelen. 

Het is daarom belangrijk om je systeem updates uit te voeren, echter bij core updates worden er na 

deze updates nog weleens kleine bugs gevonden die daarna worden opgelost. Je kan er bijvoorbeeld 

voor kiezen om updates 1 a 2 weken later te installeren. Als er bugs waren dan zijn deze meestal ook 

gelijk opgelost. Hiermee houw je jouw systemen up-to-date zonder teveel risico’s. 

Driver updates 
Stuurprogramma’s (drivers) is software voor het systeem die ervoor zorgen dat alles goed 

functioneert. Deze drivers zorgen onder andere voor de beeldkwaliteit, geluid, alles aansluitingen 

van je systeem. Regelmatig zijn er software updates voor deze apparatuur, voorheen moest je deze 

zelf downloaden bij de betreffende fabrikant. Tegenwoordig update en installeert het 

besturingssysteem deze zelf (Windows 10, MacOS). 

Toch zijn er op internet veel tool die deze taken voor je kunnen overnemen. Helaas zijn de meeste 

van deze tool malware en hack tool. Ze geven de illusie een software pakket te zijn om je te helpen. 

Alleen software update tool direct van de fabrikant is raadzaam om te gebruiken. (Als je bijv. een 
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Asus laptop hebt kan je via Asus een tool downloaden) de rest wordt gerealiseerd door het 

besturingssysteem. 

Data versleutelen 
Een handige methode om je data te beschermen is via data versleutelingen, Hiermee wordt je 

systeem versleuteld en er wordt enkel toegang gegevens tot alle gegevens als het juiste wachtwoord 

is ingevoerd. Deze manier van versleuteling is vooral handig voor mobile apparaten zoals tablets en 

notebooks als ze gestolen worden. Hiermee voorkom je dat iemand anders toegang krijgt tot jouw 

persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. Via Windows 10 kan je gebruik maken van Bitlocker (Windows 

10 Pro is vereist) en bij macOS kan je filevault gebruiken. 

Wachtwoord op je systeem 
Tegenwoordig hebben de meeste van ons een wachtwoord op ons systeem, omdat we niet willen dat 

iemand zomaar toegang heeft tot ons systeem. Je kan de beveiliging van je systeem nog iets 

vergroten als je een systeem hebt die fingerprint id of gezicht herkenning id ondersteunint. Als 

iemand wel je wachtwoord weet kunnen ze op deze manier niet zomaar inloggen op je systeem. Met 

Windows 10 kan je het instellen via Windows hello.  

Openbare Wifi hotspots 
Openbare wifi is geweldig en tegelijkertijd een vloek, het is fijn om even gebruik te maken van 

openbare wifi echter hierdoor zijn deze netwerken onveilig. Een hacker krijgt hierdoor makkelijk 

toegang tot jouw data. 

Als je toch gebruik wilt maken van een openbare wifi hotspot, dan is het raadzaam om een vpn te 

gebruiken op je systeem bijv. Goose VPN. Een vpn maakt een versleutelde verbinding tussen jouw 

systeem en het internet waardoor een hacker niet zomaar bij jouw data kan komen. 

Antivirus beveiliging 
Dit is ondertussen voor de meeste een no brainer, als je veilig online wilt surfen, e-mailen en werken 

dan is een goede antivirus een must have. Toch zijn er nog vele die enkel gebruik van gratis antivirus 

pakketten. Online gaan met een gratis antivirus pakket is gevaarlijk de updates die je krijgt zijn altijd 

oud. Een gratis antivirus pakket is meestal enkel bedoelt als proefversie waarmee je de 

gebruikerservaring kan bekijken en testen. 

Een betaald pakket verzekert je van actuele beveiliging en de fabrikant geeft je ondersteuning bij 

problemen. Via av-test.org kan je eenvoudig antivirus pakketten met elkaar vergelijken zodat je het 

juiste pakket kan kiezen die overeenstemt met jouw wensen. 

Antivirus pakketten zoals g-data hebben elk uur nieuwe updates voor actuele beveiliging. In het 

antivirus pakket van G-Data antivirus krijg je ook een anti-spam, bankguard bij je pakket voor 

optimale beveiliging. 

Apple wel of geen antivirus 
Hacker focussen zich niet op Apple systemen om dat de meeste gebruikers Windows gebruiken en 

het besturingssysteem van Apple werkt anders. Echter in de laatste jaren zijn er steeds meer Apple 

gebruikers en een toename aan virussen, malware waarmee een Apple systeem geïnfecteerd kan 

raken. Antivirus leveranciers leveren ondertussen ook antivirus pakketten voor Apple systemen die 

bijdragen aan de beveiliging van je mac. 
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Controle lijst 
Laten we jouw systemen eens gaan controleren, met deze handige controle lijst kan je eenvoudig 

alles doorlopen. 

[  ] Wachtwoorden 

Gebruik je al lange, moeilijke wachtwoord ? Of gebruik 2 staps verificatie.  

Alvast voor je Microsoft accounts 

Microsoft account (thuis @outlook): https://chicomputers.nl/2019/04/18/mfa-2-staps-verficatie-

instellen-voor-jouw-outlook-en-microsoft-accounts/  

Microsoft account (zakelijk): https://chicomputers.nl/2019/05/06/2-staps-verificatie-voor-office-

365-voor-bedrijven/  

[  ] Antivirus 

Is je antivirus up-to-date, of toch tijd voor vernieuwing ? Denk hierbij ook een antivirus voor je 

Smartphone (Android) Hieronder onze aanrader: 

G-data antivirus voor Windows: https://chicomputers.nl/product/g-data-antivirus-5-pcs-1-jaar/  

G-Data antivirus voor MacOS: https://chicomputers.nl/product/g-data-antivirus-voor-1-5-macs-1-

jaar/  

G-data antivirus voor Android: https://chicomputers.nl/product/g-data-mobile-security-android-1-

apparaat/  

G-data voor Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/g-data-

webprotection/iokapgenfjiafbmphhhcgmgkobiiomcp  

[  ] E-mail beveiliging 

Heb je een anti spam filter of kan je gebruik maken van Advanced threat protection via Microsoft 

Advanced Threat Protection uitleg: https://chicomputers.nl/2018/10/29/office-365-advanced-

threat-protection/ 

[  ]  Data versleuteling 

Heb je een Notebook of tablet en vaak onderweg ? Gebruik bitlocker of filevault om je systeem te 

versleutelen 

Bitlocker: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4028713/windows-10-turn-on-device-

encryption  

Filevault: https://support.apple.com/nl-nl/HT204837 

[  ] Openbare wifi 

Maak je gebruik van openbare wifi ? Gebruik een VPN om je data veilig te houden. (Een VPN kan je 

ook gebruiken op je tablet en Smartphone) 

GooseVPN: https://portal.goosevpn.com/sharereward.php?aff=384943  

[  ] Software updates 

Houw je systeem up-to-date door regelmatig te controleren op updates en deze tijdig te installeren. 
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