
 
 

Telefoon en Tablet 
 
De smartphone 📱 is voor velen het belangrijkste apparaat in hun leven. Daarom is het extra 
belangrijk om dit apparaat, of je nu een Android of iPhone hebt, goed te beveiligen. 
 
Neem een iPhone 
Oké, dit is een beetje kort door de bocht, maar in het algemeen geldt: iPhones zijn beter 
beveiligd dan Android-telefoons. Daarom hebben mensen die meer risico lopen om gehackt te 
worden, zoals advocaten 👨 💼 en politici 👴, meestal een iPhone. Daarnaast worden iPhones 
vijf jaar lang van updates voorzien. 
De best beveiligde Android-telefoons komen van Google en worden uitgebracht onder de 
naam Pixel (voorheen Nexus). Google werkt er hard aan om Android zodanig aan te passen 
dat fabrikanten als Samsung, Huawei en OnePlus gemakkelijker updates kunnen uitbrengen. 
 
Snel updaten 
Deze tip staat weer hoog in het lijstje: update altijd zo snel mogelijk jouw mobiele apparaten. 
Updates dichten beveiligingslekken waarmee je smartphone of tablet door een hacker kan 
worden overgenomen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig je apps te updaten. Ook apps 
kunnen lek zijn, waardoor een aanvaller toegang krijgt tot jouw privégegevens. 
 
Schakel encryptie in 
Encryptie zorgt ervoor dat jouw gegevens, zoals je berichtjes en foto’s, in een digitale kluis 
🔑 worden bewaard. Bij alle iPhones en de meeste Android-telefoons staat encryptie 
standaard ingeschakeld, maar bij sommige Android-toestellen moet je dit handmatig doen.  
 
Gebruik een zescijferige pincode en de vingerafdrukscanner 
Door een pincode te gebruiken, kunnen anderen niet zomaar in jouw telefoon of tablet komen. 
Kies een zescijferige pincode die alleen jij weet en geen standaardcode, zoals 0-0-0-0-0-0, 1-
2-3-4-5-6 of 1-1-2-2-3-3. Ook het gebruik van je geboortedatum 🎂 is af te raden, net als alle 
andere cijfercombinaties die zijn gebaseerd op privégegevens. Je kunt bij iPhones en sommige 
Androids inschakelen dat je telefoon na tien keer een verkeerde pincode invoeren wordt 
gewist. Dat is een extra beveiligingsmethode, maar kan - als je geen backup hebt gemaakt - 
ook gevaarlijk zijn. 
 



Het gebruik van de vingerafdrukscanner is in veel gevallen nog makkelijker. Het werkt snel 
en is vaak nog veiliger ook, want mensen kunnen je vingerafdruk niet afkijken.  
Ook je simkaart is voorzien van een pincode. Deze pas je in je smartphone aan, bijvoorbeeld 
naar een zescijferige pincode in plaats van de standaardcode 0-0-0-0. Zet ook alle 
contactpersonen die op je simkaart staan over naar je telefoon en verwijder ze dan van je 
simkaart. Op die manier lek je geen privégegevens van anderen als jij je telefoon verliest of 
deze wordt gestolen. 
 
Installeer alleen apps uit de App Store of Google Play 
Het gros van de malware op smartphones en tablets wordt binnengehaald doordat mensen 
apps buiten de officiële app-winkels om installeren. Dit gebeurt meestal omdat mensen een 
betaalde app of game gratis willen downloaden. In die ‘gratis’ app zit dan malware verstopt 
die bijvoorbeeld je creditcardgegevens 💳 steelt. Dit risico geldt voor zowel Android als iOS. 
Bij Android is er nog een tweede gevaar: er zijn genoeg apps in Google Play die legitiem 
lijken maar alsnog malware bevatten. Doe daarom onderzoek. Googel de naam van de app, 
lees reviews en kijk hoeveel installaties er zijn geweest. Installeer dus niet zomaar apps op je 
Android-telefoon of -tablet. 
Het is ook belangrijk om de rechten van een app te controleren. Een zaklamp-app heeft 
natuurlijk geen toegang nodig tot jouw adresboek. Bij zowel Android als iOS kun je per app 
de rechten controleren en aanpassen.  
 
Schakel wifi en bluetooth uit als je het niet nodig hebt 
Via wifi en bluetooth kunnen derden jou volgen, bijvoorbeeld de route die je door het station 
neemt. Als je onderweg geen wifi of bluetooth nodig hebt, is het verstandig om deze opties 
tijdelijk uit te schakelen via de instellingen van jouw apparaat. Daarnaast bescherm je jezelf 
zo tegen aanvallen via wifi of bluetooth. 
Als je ooit met een wifi-netwerk verbonden bent geweest, maakt je mobiele apparaat daar 
automatisch weer verbinding mee. Dat is een stukje gemak, maar het brengt ook risico’s met 
zich mee. Een veelgebruikte aanvalsmethode van hackers is om een nep-wifi-netwerk aan te 
maken, zoals Wifi in de trein of McDonald's Free Wifi, waarmee mensen dan automatisch 
verbinden. Op die manier proberen ze mee te gluren met wat jij op het internet doet en 
wachtwoorden te onderscheppen. 
Het is verstandig om regelmatig je lijst met vertrouwde wifi-netwerken op te schonen. Als je 
verbinding maakt met het wifi-netwerk van een hotel 🏨, verwijder het dan na je verblijf weer 
uit het geheugen van je telefoon. Ook kun je in Android en iOS per wifi-netwerk instellen dat 
je er niet automatisch mee verbindt. 
 
Toon geen notificatie-inhoud 
De inhoud van notificaties kan gevoelig zijn. Misschien stuurt iemand wel zijn of haar 
wachtwoord via WhatsApp, of ontvang je inlogcodes via sms. Door de inhoud van notificaties 
te verbergen (Android, iOS) zorg je ervoor dat anderen deze gegevens niet zien. Pas als jij je 
telefoon ontgrendelt, wordt de inhoud zichtbaar. 
 
Maak een backup van je apparaat 
Backups zijn enorm belangrijk. Mocht je telefoon worden gestolen, dan kun je met een 
backup altijd weer opnieuw beginnen. Google en Apple bieden opties aan om een volledige 
backup van je telefoon te maken. Kijk ook naar een backup voor je foto’s en video’s, voor 
velen het belangrijkste op hun telefoon. Onder andere iCloud, Google Foto’s en Dropbox zijn 
goede keuzes om je foto’s te backuppen. Vergeet geen tweestapsverificatie voor deze diensten 
in te schakelen. 


