
 
 

De basis 
 
Updaten 
Veel mensen vinden updaten een vervelend en tijdrovend proces. In sommige gevallen is dat 
ook zo, maar het is ook de belangrijkste bescherming tegen hackers. Veel hacks zijn 
succesvol omdat het slachtoffer verouderde software gebruikt. Daar zitten nog 
kwetsbaarheden in die met beveiligingsupdates worden gedicht. 
Hoe ouder je software, hoe makkelijker hackers toegang krijgen. 
 
Wachtwoorden 
Tegenwoordig heb je voor praktisch elke website of app wel een account nodig, en dus ook 
een wachtwoord. Omdat we als mensen nooit tientallen verschillende wachtwoorden kunnen 
onthouden, zijn we geneigd om hetzelfde wachtwoord op meerdere plekken te gebruiken. 
Het veiligst is bij ieder account een uniek wachtwoord te gebruiken. Dit kan door een 
basiswachtwoord te bedenken en per account iets specifieks toe te voegen zodat ze 
wachtwoorden toch onderling verschillen. Maar er zijn handigere oplossingen: 
 
Password managers 
Een password manager stopt al jouw wachtwoorden in een digitale kluis 🔑 en beveiligt ze 
met een overkoepelend wachtwoord. Je hoeft dan voortaan maar één wachtwoord te 
onthouden om toegang te krijgen tot al je accounts. Ook kunnen deze apps automatisch heel 
ingewikkelde wachtwoorden maken, zoals 6ur7qvsZpb0ZkcuSW1u!V8ng!L^lb, en die 
vervolgens opslaan. Zulke wachtwoorden zijn vrijwel niet te kraken of raden. Wil je je 
password checken? Kijk dan op https://www.testjewachtwoord.nl of 
https://veiliginternetten.nl/wachtwoord-check 
Goede wachtwoordbeheerders zijn LastPass, 1Password en KeePass. Als je nog nooit een 
wachtwoordbeheerder hebt gebruikt, kun je het beste de gratis variant van LastPass proberen. 
 
Zinnen zijn lang én makkelijk te onthouden, twee vereisten voor een goed en sterk 
wachtwoord. Een wachtzin als Elke week eet Ik 2 borden Boerenkool! is goed te onthouden 
en toch lastig te kraken. Gebruik ook vooral spaties in je wachtwoorden; die mogelijkheid 
wordt vaak vergeten. 
De beste methode is om een goede wachtzin te bedenken voor je password manager en deze 
app vervolgens voor al jouw websites en diensten willekeurige wachtwoorden te laten 
genereren en bewaren. 
 



Let op het slotje 
Het slotje 🔒 in de webadresbalk van je internetbrowser betekent dat je gebruikmaakt van een 
versleutelde verbinding. Hierdoor zijn de gegevens die jij verstuurt, zoals je wachtwoord of 
creditcardgegevens, beveiligd en kan een hacker ze niet zomaar onderscheppen. Houd er dus 
rekening mee dat je gevoelige informatie alleen invult op websites met zo’n slotje, ook te 
herkennen aan https:// voor het webadres. 

 
 
Wees er ook bewust van dat een slotje niet meteen wil zeggen dat je de website kunt 
vertrouwen ⛔. Veel phishing-websites die jouw inloggegevens proberen te stelen maken 
inmiddels ook gebruik van zo’n slotje om je vertrouwen te winnen. Blijf daarom kijken naar 
het webadres en of dit goed is opgebouwd. 

• Correct: https://www.facebook.com (facebook.com is het hoofddomein) 
• Fout: https://www.facebook.tech (.tech is niet de juiste domeinextensie) 
• Fout: https://facebook.inlog.net (inlog.net is hier het hoofddomein) 
• Fout: https://www.faceb00k.com (er staan twee nullen in plaats van twee keer de 

letter o) 
 
Kijk uit met openbare wifi 
Openbare wifi-netwerken, zoals Wifi in de Trein of van Mac Donalds, zijn niet veilig. 
Hackers kunnen meegluren met wat jij online doet en zo proberen om inloggegevens te stelen. 
Maak gebruik van je 4G-verbinding of creëer een met wachtwoord beveiligde hotspot op je 
telefoon. Met zo’n hotspot (Android, iPhone) maakt je laptop gebruik van de mobiele 
verbinding van jouw telefoon om te internetten. 
Als je toch van een openbaar wifi-netwerk gebruik wilt maken, zorg er dan voor dat je alleen 
inlogt bij websites met een slotje. Deze gegevens worden versleuteld en zijn voor anderen 
niet zomaar in te zien. Dit advies geldt ook voor wifi-netwerken van restaurants en hotels: 
die zijn dan wel met een wachtwoord beveiligd, maar worden nog steeds door veel mensen 
gebruikt. 
 
Laat je spullen niet onbeheerd achter; lock met +L 
Deze tip lijkt misschien voor de hand liggend, maar je ziet nog vaak genoeg laptops op tafels 
staan van mensen die even naar de wc 🚽 zijn. Naast het risico dat je eigendom kan worden 
gestolen, dreigt ook het gevaar dat iemand met kwade bedoelingen jouw apparaat gebruikt. 
Dat kan gebeuren als de laptop niet is vergrendeld of dichtgeklapt. 
 
Stel daarom altijd een korte tijd (1 minuut) in waarna je laptop zich automatisch 
vergrendelt. Als je dan plotseling weg moet van je computer en je vergeet hem mee te 
nemen, dan is het apparaat binnen een minuut niet meer toegankelijk voor anderen. In het 
algemeen geldt: neem je laptop mee als je van je plek gaat of vergrendel je computer! 


