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Zelf je WordPress website onderhouden 
 

Een website maken is een heel proces en het houdt niet op wanneer 

de website is opgeleverd. De online wereld is constant in beweging 

en om bij te blijven is het belangrijk dat je website wordt 

onderhouden. Dit kun je uitbesteden, maar het is ook goed zelf te 

doen als je weet waar je moet beginnen. Daarom heb ik in dit artikel 

de belangrijkste richtlijnen uiteengezet die je kunt gebruiken om je 

website te onderhouden als een echte WordPress expert. 
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Maak regelmatig back-ups 
Je gaat ervan uit ze nooit nodig te hebben, maar als er iets fout gaat met je website door een verkeerde 

update of door cyber criminelen dan ben je blij dat je ze hebt. Het is aan te raden om meerdere back-

ups te maken van je website in het geval een back-up niet goed werkt. Of als een verkeerde update al 

veel langer heeft mee gedraaid op je website. 

Back-ups via je webhosting 

maatschappij 
Veel webhosting maatschappijen maken 

al een back-up van je website, controleer 

of vraag bij je webhosting maatschappij of 

ze al back-ups maken van je website en 

hoe je deze in geval van nooit kan 

terugzetten. 

Back-ups via de Cloud 
Als je gebruik maakt van een cloud opslag 

zoals Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive dan kan je via de WordPress plug-in Updraft 

eenvoudig back-ups maken van je website. Start de plug-in en volg de stappen van de plug-in. Er wordt 

verbinding gemaakt met jouw cloud opslag en daarna kan je aan geven hoe vaak Updraft back-ups 

moet maken van je website. Deze back-ups worden dan opgeslagen in je cloud opslag.  

Via Updraft kan je eenvoudig je back-ups herstellen als er iets fout gaat.  

Extra reserve back-up 
Het is raadzaam om altijd een reserve back-up te hebben, Als er ernstige problemen ontstaan op je 

website waardoor je bijv. je gehele website moet herstellen. Met de plug-in duplicator kan je een 

kopie maken van je website en downloaden in een zip bestand. 

Duplicator is heel handig om te gebruiken, zelfs als je website compleet crasht en je moet opnieuw 

beginnen. Je kan namelijk het zip bestand dat duplicator maakt uploaden naar je website en met een 

handige setup uitpakken. Super handig !! 

 

Hoe vaak moet je een back-up maken ? 
Als je gebruik maakt van Updraft raad ik je aan om wekelijks een back-up te maken van je website. Via 

het back-up schema van Updraft kan je dit eenvoudig instellen. 

Ik raad je aan om maandelijks via bijvoorbeeld duplicator een extra back-up te maken. 

Pro tip: maak een agenda herinnering in je agenda om in ieder geval maandelijks te controleren of 

alles back-ups nog steeds worden uitgevoerd.  

WordPress updates uitvoeren 
Wordpress, je plug-ins en thema krijgen regelmatig updates. Hetzelfde als apps op je telefoon lossen 

ontwikkelaars veel problemen op die ontstaan of za maken beveiliging updates om je website te 
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beschermen. Kortom heel belangrijk om deze updates te installeren. Als je bent aangemeld in je 

WordPress omgeving dan ga je naar het dashboard > updates. 

Selecteer de updates die je wilt installeren en daarna op updaten. 

WordPress core updates en plug-in updates zijn vrijwel altijd veilig te updaten. Als je niet zeker bent of 

het handig is kijk dan bij de ontwikkelaar van de plug-in. Als er problemen zijn met de update dan 

wordt dit op de plug-in pagina weer gegeven. 

Toch een update gedaan die problemen geeft, geen nood als je de stappen hebt gevolgd voor een 

goede back-up dan kan je eenvoudig jouw back-up herstellen.  

Thema updates 
Met thema updates wordt de complete indeling van je website aangepast. Het is raadzaam om van te 

voren te controleren bij de ontwikkelaar welke gevolgen de update heeft. 

Soms worden bepaalde onderdelen vervangen door nieuwe onderdelen of vervangen omdat ze niet 

meer gebruikt worden. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen op je website niet meer 

of niet goed werken. 

  

Optimaliseer je database 
De database kan je ook zien als de geschiedenis van je internet browser, alles blijft bewaard van je 

website. Gaan de weg moet je database worden opgeschoond om onderdelen die je niet meer 

gebruikt op te schonen.  

Via de plug-in WP-Sweep kan je eenvoudig je database opschonen, ook hier geldt zorg voor een goede 

back-up (bijv. via Updraft en duplicator) Als er tijdens het opschonen per ongeluk iets fout gaat dan 

werkt je website niet meer. 
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WordPress beveiligen 
Op het internet kunnen cyber criminelen misbruik maken van je website of deze hacken. Optimale 

beveiliging is een must have voor je eigen WordPress. 

 

Wordfence 
Wordfence is een firewall en malware scanner voor je website, WordPress scant dagelijks je website 

en controleert op bedreigingen. De firewall blokkeert automatisch spam, malware en hack pogingen 

om je website te beschermen. 

Met Wordfence kan je ook 2 staps verificatie instellen op je website, hiermee moet je tijdens het 

aanmelden een code opgeven voordat je kan inloggen. Deze methode is erg handig omdat hackers je 

wachtwoord van je website niet kunnen hacken. 

 

Securi website scan 
Via de website van securi kan je jouw website scannen op bedreigingen. Hiermee kan je controleren of 

er problemen zijn op je website en hoe je deze kan oplossen. Probeer het eens via: 

https://sitecheck.sucuri.net/  
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