
 
 

De computer 
We gaan als eerste aan de slag met de computer 💻, het apparaat dat het gemakkelijkst te 
hacken is. De meeste virusinfecties komen voor op Windows-computers. 
 
Virusscanners hebben nog steeds nut 
Windows-computers zijn standaard voorzien van een virusscanner, genaamd Defender. Dat is 
een goed programma, maar ook Kaspersky Anti-virus en BitDefender (beide 30 euro per jaar) 
scoren de afgelopen jaren goed. 
In Defender zit een functie die je belangrijkste mappen beschermt tegen ransomware of 
andere schadelijke software die met je bestanden knoeit. Deze optie schakel je in bij Defender 
via Virus- en bedreigingsbeveiliging > Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging > 
Controlled Folder Access. Daar kun je ook extra mappen toevoegen, zoals een map met 
zakelijke documenten of kinderfoto’s. 
 
Een tweede tip is het Nederlandse Hitman Pro.Alert (30 euro per jaar). Dit programma 
gebruik je naast een virusscanner en beschermt tegen malware die kwetsbaarheden in je 
computer misbruikt om bijvoorbeeld mee te kijken met wat je typt ⌨. 
Voor Mac-computers is een virusscanner niet per se nodig: het besturingssysteem maakt het 
voor malware moeilijker om je computer te infecteren. Daardoor zijn er weinig virussen in 
omloop voor Apples besturingssysteem. Mocht je er toch één willen, dan zijn Kaspersky Anti-
virus (37 euro per jaar), BitDefender (39 euro per jaar) en ESET Security (30 euro per jaar) 
goede keuzes. 
 
Het loont om voor een virusscanner te betalen: deze software is vaker beter en uitgebreider. 
Als je niet in staat bent om ervoor te betalen, kun je het beste het gratis Avast of AVG 
downloaden en installeren. 
 
Zet automatische updates aan 
Zoals je hierboven al las: updaten is belangrijk. Daarom is het aan te raden om updates 
automatisch te laten installeren. Dit kun je doen voor Windows en MacOS, maar sinds kort 
ook voor software als de Chrome-browser. 
Het is daarbij verstandig om te controleren of een melding om je software te updaten legitiem 
is. Veel virussen worden verspreid via een nepmelding, zoals een update voor Adobe Flash 
Player. Deze meldingen verschijnen meestal via een website. Als je er zeker van wilt zijn, 
open dan het betreffende programma en kijk handmatig of er een update beschikbaar is. 



Gebruik Chrome en deze drie extensies 
Chrome is op dit moment de veiligste en meest gebruiksvriendelijke browser die je kunt 
gebruiken. Ook Firefox en Safari en Edge zijn goede keuzes, zolang je Internet Explorer maar 
mijdt. Installeer sowieso deze drie extensies: 
 
uBlock Origin 
Adblocker uBlock Origin is een gratis extensie die reclame en trackers op het internet 
blokkeert. Het beschermt tegen zogeheten malvertising: virussen die via online advertenties 
worden verspreid. Daarnaast houd je spionerende bedrijven buiten. In tegenstelling tot 
bekendere namen als Adblock en Adblock Plus heeft uBlock Origin geen discutabel 
verdienmodel. Wees er wel bewust van dat je met een adblocker broodnodige inkomsten van 
websites ontneemt. Door je favoriete websites op de whitelist te zetten, kun je een bedrijf of 
persoon toch aan jouw bezoek laten verdienen. 
 
HTTPS Everywhere 
HTTPS Everywhere forceert wanneer het kan een beveiligde https-verbinding. Als een 
aanvaller probeert jouw verbinding te onderscheppen om je vervolgens naar een website met 
een onbeveiligde (en dus af te luisteren) verbinding te sturen, wordt deze poging door HTTPS 
Everywhere geblokkeerd. De extensie is gratis te downloaden. 
 
PDF Viewer 
Criminelen verstoppen regelmatig malware in PDF-bestanden, omdat de software waarmee 
deze wordt geopend (Adobe Reader) vaak beveiligingslekken bevat. Je kunt PDF-bestanden 
daarom beter openen in de browser: dat doet PDF Viewer, een gratis extensie voor Chrome. 
Firefox heeft ook een optie om PDF-bestanden standaard in de browser te openen. 
Let wel goed op welke extensies je installeert en installeer er niet te veel. Extensies kunnen 
verregaande rechten hebben en in sommige gevallen zien wat je allemaal in de browser typt. 
Je kunt per extensie zien welke permissies het heeft. 
 
Schakel Javascript en macro’s uit en je firewall aan 
Hackers maken vaak gebruik van specifieke opties in populaire programma’s om je computer 
met malware te infecteren. Door deze opties uit te schakelen, maak je het aanvallers lastiger. 
Het gaat om Javascript in Adobe Reader en de macro’s in Microsoft Office. Schakel ze beide 
uit. 
Een firewall moet je juist inschakelen, omdat dit systeem je tegen aanvallen van buitenaf 
beschermt. Doe dit bij MacOs en het liefst ook op jouw router; bij Windows staat de firewall 
standaard al ingeschakeld. Mocht je nog een extra beveiliging naast je firewall willen hebben, 
dan kun je kijken naar Little Snitch voor MacOS of GlassWire voor Windows. Deze apps 
houden in de gaten welke apps met het internet verbinden. 
 
Vermijd Flash 
Ooit was Flash een belangrijke technologie voor het kijken van filmpjes en spelen van 
spelletjes 🎮, maar de software is inmiddels zwaar verouderd en daardoor gevaarlijk. Het 
beste is om Flash te mijden. In veel browsers staat Flash al standaard uitgeschakeld en moet je 
het speciaal inschakelen. Doe dit alleen als je de website die gebruik wil maken van Flash 
vertrouwt. 
In het gros van de gevallen maken websites gebruik van betere technologieën, zoals HTML5, 
om interactieve elementen als video’s en spelletjes te tonen. Flash-maker Adobe trekt in 2020 
definitief de stekker uit de software en raadt iedereen al een tijd aan om geen gebruik meer te 
maken van Flash. 



 
Beveilig je router 
Veel mensen vinden het lastig om hun router, het apparaat dat toegang tot het internet biedt, 
goed te configureren. Dat is begrijpelijk: routers zijn zeer lastige apparaten. Omdat elke 
router anders werkt, zul je zelf in de (online) handleiding moeten opzoeken hoe je deze tips 
doorvoert. 

• Beveilig je wifi-netwerk met de optie WPA2 en een lang wachtwoord en schakel Wifi 
Protected Setup (WPS) uit. 

• Wijzig direct het standaard wachtwoord naar een eigen wachtwoord om misbruik te 
voorkomen 

• Schakel UPNP uit. Deze technologie is onveilig en geeft gemakkelijker toegang tot 
jouw netwerk en apparaten. 

• Update je router-software. 
• Maak een gastnetwerk aan met wachtwoord om je gasten en slimme apparaten als 

beveiligingscamera mee te laten verbinden. 
• Zorg ervoor dat je wifi-netwerk niet naar jou te herleiden valt. Noem het dus niet 

Familie Jansen. 
• Kijk uit met port forwarding: zet alleen poorten open die je echt nodig hebt. 

 
Usb-sticks en slimme apparaten 
Een bekende truc van hackers is om het slachtoffer een geïnfecteerde usb-stick in zijn of 
haar computer te laten steken, waarna het apparaat wordt overgenomen. Kijk daarom altijd 
goed uit met usb-sticks, of je ze nou op straat vindt of van iemand krijgt 🎁. Als je een usb-
stick niet vertrouwt, laat er dan een professional naar kijken of gooi het stickje weg. 
 
Ook kun je jezelf afvragen of je al die slimme internet-of-things-apparaten nodig hebt. Is het 
echt essentieel dat de waterkoker met je wifi kan verbinden? Is het belangrijk dat de Barbie 
van je zoon of dochter een camera heeft die met het internet is verbonden? Al deze slimme 
apparaten zijn toegangspunten waarmee hackers jouw netwerk kunnen binnendringen. 
 
Daarnaast kunnen hackers deze apparaten overnemen. Dit gebeurde bij de slimme 
beveiligingscamera van de Action. Hackers konden meegluren en via de microfoon mensen 
laten schrikken. Koop daarom alleen slimme apparaten die je écht nodig hebt en het liefst van 
betrouwbare merken. 
 
Veilig internetbankieren 
Sommige mensen zijn bang om hun bankzaken online te regelen. Dat hoeft niet: 
internetbankieren is de laatste jaren erg veilig geworden. Je kunt de website of mobiele app 
van jouw bank gebruiken om betalingen over te maken. In de meeste gevallen is de app de 
veiligste keuze: op een recente versie van Android en iOS is het voor criminelen lastig om dit 
soort apps over te nemen. 
 
Plak je webcam af en kijk om je heen 
Criminele hackers kunnen meegluren met je webcam. Het Openbaar Ministerie raadt zelfs aan 
om daarom je webcam standaard af te plakken. Op die manier kan een aanvaller jou niet 
chanteren met foto’s en video’s van privémomenten. Door een stukje tape over je webcam te 
plakken, maak je dit onmogelijk. Er zijn ook elegantere opties zoals het Nederlandse Spy-Fy 
(10 euro) of het Zwitserse Soomz (9 euro voor drie stuks). Op de Chinese webwinkel 
AliExpress vind je veel goedkope webcamcovers. 



 
Als je veel onderweg bent en vaak met je laptop in de trein of een koffietentje zit, kijk dan 
regelmatig om je heen. Zijn er mensen die mee kunnen lezen met wat je typt? Zien ze geen 
gevoelige informatie op je beeldscherm, zoals een wachtwoord, telefoonnummer of je 
huisadres? Wees er bewust van dat je in een openbare ruimte werkt. 
 
Af en toe een herinstallatie kan geen kwaad 
Probeer eens in de drie jaar je computer opnieuw te installeren. Dat houdt in: een backup 
maken, vervolgens de harde schijf wissen en daarna het besturingssysteem (Windows, 
MacOS) opnieuw installeren. Je computer wordt er niet alleen sneller van, alle overbodige en 
mogelijk schadelijke programma’s en bestanden worden tevens gewist. 
 


