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Veilig duurt
het langst
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Pas op voor hackers en hengelaars.
Eén klik op een fout mailtje en je
hebt een virus op je laptop. Gelukkig
hoeft beveiliging niet duur te zijn:
acht gratis tips. 
tekst Rob Nijman, illustratie Ted Struwer

Criminelen vissen naar onze financiële gegevens en Rus-
sische hackers kapen onze democratie: cyberfraude is aan
de orde van de dag. Maar wie een beetje op zijn zaakjes let,
kan het onheil buiten de deur houden.

Dat begint met het besef dat we vaak zelf de zwakste
schakel zijn. Cybercriminelen halen gevoelige informatie
simpel binnen door er brutaalweg naar te vragen in een
misleidend mailtje of een bezorgd telefoontje dat
 zogenaamd van een servicedesk komt.

“Beveiliging hoeft niet duur te zijn,” zegt Sijmen Ruwhof,
adviseur in IT-security. “Op internet moet je vooral waak-
zaam zijn.” Hoe doe je dat?

c
Gebruik sterke wachtwoorden
Facebook, Twitter, Bol.com: online accounts bij de vleet.
Best vermoeiend om daar telkens goede wachtwoorden
voor te verzinnen. Niet voor niets prijken er in lijstjes van
veelgebruikte varianten parels als ‘123456’, ‘qwerty’ en
‘password’. 

Een vuistregel voor een sterk wachtwoord is: maak het
uniek. Als je voor alle accounts hetzelfde wachtwoord
 gebruikt, heeft iemand die het vindt of kraakt ook overal
toegang toe.

Daarnaast geldt: hoe meer tekens, hoe beter. Dat hoeft
heus niet complex te zijn, zoals ‘Sv&$2_**@HdF’. Sterker
nog, drie willekeurige woorden of een kort zinnetje zijn
minstens zo slim. ‘koekenpan-SPEEN-kinderfiets’: 27
 karakters, zo goed als onkraakbaar. Als je het tenminste
aan niemand vertelt.

Tip: het onthouden kun je ook aan wachtwoordmana-
gers overlaten. Veilige apps als digitale kluis zijn KeePass
voor Windows en 1Password voor Apple. Die kun je boven-
dien gebruiken om de sterkte van wachtwoorden te testen.

Pas op voor nepmails
De schrik slaat je om het hart – een mailtje van de bank: ‘Er
is een blokkade op uw account gezet. Klik snel op deze link
om je gegevens te verifiëren.’ ING-klanten waren afgelo-
pen jaar doelwit van een dergelijk bericht, want niets is zo
populair bij cybercriminelen als ‘phishing’: het op listige
wijze hengelen naar gegevens, bijvoorbeeld door een drin-
gend of opvallend mailtje. Wie erop klikt of een bijlage
opent, haalt een virus binnen waarmee hackers je
 account, bestanden of zelfs je computer compleet overne-
men.

Onbeholpen pogingen herkennen we inmiddels wel. De
Nigeriaanse prins die een berichtje stuurt omdat er
100.000 euro op je ligt te wachten zal weinig succes meer
hebben. Maar oplichters staan niet stil; nepmails zijn
soms nauwelijks van echt te onderscheiden en lijken
 afkomstig van betrouwbare bronnen.

Eén ding is duidelijk: een bank of verzekeraar zal via
 deze weg nooit naar je pincode, rekening of creditcard-
nummer vragen. Deel die gegevens daarom nooit en neem
bij twijfel rechtstreeks contact op.

Check ook altijd het exacte afzendadres. De phishing -
berichten die zogenaamd van ING kwamen, hadden ing-
klanten.updatemailing@planet.nl als afzender in plaats
van een officieel account met ing.nl in het adres.

Maak een reserve e-mailadres aan
Verdachte mailtjes worden vaak al onderschept door de
beveiliging van je maildienst. Zelf kun je de kans daarop
verkleinen door je mailadres niet zomaar op elke website
in te vullen. Gratis online accounts of nieuwsbrieven zijn
leuk, maar de achterliggende databases zijn dankbare
doelwitten voor hackende criminelen. Maak daarom
 onder een andere naam een extra e-mailaccount aan voor
alle sites waar je je ‘echte’ mailadres niet wil achterlaten.

Beperk waakzaamheid niet tot je inbox
Phishing via digitale post is populair, maar beperkt zich
niet tot e-mailverkeer. Cybercriminelen verspreiden ver-
velende linkjes net zo goed via sms, Whatsapp of sociale
media. Daar kunnen ze zelfs effectiever vissen, omdat je
als ontvanger eerder geneigd bent om te klikken, omdat je
denkt dat het berichtje van een bekende komt.

Benader ook rare telefoontjes met dezelfde alertheid. In
het afgelopen jaar werden bijna tweeduizend Nederlan-
ders de dupe van de zogeheten ‘Microsoftscam’. Ze wer-
den gebeld door een ‘medewerker’ van het computer -
bedrijf om een vermeend probleem op te lossen. Tijdens
de ‘hulp’ werd er software geïnstalleerd waarmee daders
de computer overnamen om online bankieren mogelijk te
maken. De schade liep in de tonnen, één slachtoffer werd
van ruim 70.000 euro bestolen.

Updaten, updaten, updaten
Iedereen kent die aanhoudende meldingen op laptop of
telefoon. Weer een app die om aandacht zeurt: ‘Er is een
update beschikbaar.’ Vervelend? Besef dat het vaak gaat
om cruciale beveiligingsupdates. De nieuwste versie van
de software is er niet alleen om het gebruiksgemak te ver-
beteren, maar ook om een lek in de beveiliging te dichten.

Voer die update dus toch maar uit wanneer er weer zo’n
melding binnenkomt, liefst zo snel mogelijk. En kijk goed
wat je doet. Ruwhof: “Als je een update installeert, klik je
vaak achteloos op ‘next’, ‘next’, ‘next’ totdat er ‘finish’
staat. Check in het vervolg bij al die stappen of je de juiste
vinkjes zet. Software staat namelijk standaard ‘open’, het
is aan jezelf om er de juiste sloten op te zetten.” Dat vergt
dus enige aandacht: lees waar je akkoord op geeft.

Houd ziektes op afstand
De cybersecuritywereld kent een vuistregel die landelijk
ook wel bekendstaat als de ‘Herna Verhagennorm’. Deze
topvrouw van PostNL stelt dat je zo’n 10 procent van je
ICT-budget aan beveiliging zou moeten besteden. Dus
steekt een bedrijf 2 miljoen euro in informatica, dan zou
het 2 ton aan beveiliging moeten spenderen.

Die regel kun je ook zelf hanteren: koop je een laptop van
500 euro, dan is een investering van vijf tientjes in bijvoor-
beeld antivirusproducten helemaal niet gek.

Voor wie dat toch te ver gaat: het kan ook gratis. Bijvoor-

beeld met Avast, een goede antivirusscanner. Ruwhof: “Ik
scan bestanden met VirusTotal.com. Software wordt dan
online gratis door zo’n 58 virusscanners getest.” 
Handig: VirusTotal kun je ook gebruiken om de URL ofwel
het volledige adres van een website op betrouwbaarheid te
testen. Dus voor wie twijfelt over een linkje in een mail:
niet op klikken, maar even kopiëren en invoeren op Virus-
Total.com.

Bescherm je gegevens ook onderweg
We zijn behoorlijk afhankelijk van onze smartphone, ga
maar na hoeveel apps je dagelijks gebruikt. Dus wees ook
met smartphones en tablets op je hoede. Ruwhof: “Ik raad
aan om op een tablet zo min mogelijk apps te  installeren.”

Vooral gratis apps vormen een risico, omdat ze privacy-
gevoelige informatie verzamelen waar ze niet voldoende
voor beveiligd zijn. Bovendien worden advertenties in
apps, toch de manier om die software gratis te houden,
vaak misbruikt om virussen door te geven.

Wees voorzichtig met openbare wifi
Van wachtwoorden tot privé berichten en persoonlijke
 gegevens: alles op je laptop of smartphone is vogelvrij op
‘free wifi’. Dat komt doordat hackers relatief eenvoudig
verbindingen binnen het onbeveiligde netwerk kunnen
afkijken. Daarom is even ‘inprikken’ op wifi in de trein of
een horecagelegenheid af te raden. Vertrouw liever op de
internetverbinding van je telefoon.

‘Ik raad aan om op
een tablet zo min
mogelijk apps te
installeren’




