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Onderwerpen van vandaag:

1. SPAM
- Wat is het, voorkomen, melden, blokkeren

2. Phishing
- Via email, sms of telefoon
- Herkennen van phishing
- Voorbeelden

3. Wat kan het gevolg zijn?
- Malware

- Ransomware
- Cryptoware
- Spyware



SPAM
Allerlei vormen van ongewenste email berichten 

Twee categorieën:

1. Normale SPAM: onschuldig, maar lastig
 Ongevraagde reclameboodschappen
 Vergelijkbaar met de foldertjes in de brievenbus
 Moeilijk van af te komen
 Deel wordt al door provider (KPN, Ziggo e.d.) weg gefilterd

2. Lastig en gevaarlijk  PHISHING
 Ook ongevraagd
 Bedoeld om data te verzamelen of om mensen op te lichten



Wat te doen met SPAM?

 Net als met de foldertjes: gewoon weggooien

 Afzender blokkeren

 Klacht melden bij Autoriteit Consument & Markt:

www.spamklacht.nl

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/meld-spam-bij-de-acm


Blokkeren van spam (bron Consumentenbond)

Gmail: open of selecteer de mail en kies bovenaan:
het ‘Uitroepteken’-icoontje om spam te rapporteren
voor ‘Meer’ en dan ‘berichten zoals deze filteren’ om bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen te 
blokkeren
Blokkeren van afzender: zie Google’s stappenplannen voor ongewenste mail voor verschillende 
systemen

Outlook.com (Live/Hotmail):
Rechtsklik op de mail en kies ‘Regel maken’ om bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen te 
blokkeren
Zie voor meer opties de tips van Microsoft voor ongewenste mail

Outlook 2010/2013/2016:
Rechtermuisklik op het mailtje en kies onder ‘Ongewenste e-mail’ voor ‘Afzender blokkeren’ of kies 
voor ‘Regels’ voor meer opties bij het blokkeren.

https://support.google.com/mail/answer/8151?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.office.com/nl-nl/article/Zorgen-dat-er-geen-ongewenste-e-mail-in-uw-Postvak-IN-komt-in-Outlook-com-a3ece97b-82f8-4a5e-9ac3-e92fa6427ae4?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL


Voorkomen van (meer) spam (1)

Mailadres niet online plaatsen
Ga voorzichtig om met je e-mailadres. Plaats het vooral niet zomaar online, bijvoorbeeld in een bericht op social
media. Verstuurders van spam zoeken geautomatiseerd het web af naar e-mailadressen.
Selectief afmelden
Je kunt de afmeldlink gebruiken bij nieuwsbrieven of mailings waar je je voor aangemeld hebt of bij een bedrijf waar je 
wat gekocht hebt. Maar let op, gebruik juist niet de afmeldlink bij echte spam, van onbekende bedrijven. Doordat de 
spammers zien dat het mailadres actief is, kunnen ze zelfs meer spam gaan sturen. Blokkeer de mails in dat geval.
Afbeeldingen blokkeren
Blokkeer het automatisch laden van afbeeldingen bij het bekijken van e-mail. Dit is tegenwoordig de standaardinstelling. 
Door het laden van afbeeldingen zien spammers dat de mail gelezen wordt en dat het e-mailadres (nog) in gebruik is.
Ander e-mailadres
Gebruik tijdelijke of andere e-mailadressen voor partijen waar je maar eenmalig wat mee te maken hebt of die je niet 
helemaal vertrouwt. Met behulp van regels kun je, indien gewenst, de mail naar een ander e-mailadres doorsturen of 
verplaatsen naar een specifieke map. Veel internetproviders geven je de optie om gratis een aantal extra 
mailadressen (aliassen) aan te maken. Voor een tijdelijk mailadres kun je bijvoorbeeld 10minutemail gebruiken.

http://www.10minutemail.com/


Voorkomen van (meer) spam (2)

Spamfilter
De spamfilters van webmail zoals Gmail of Outlook.com werken aardig goed, maar gebruik je een e-mailprogramma in 
combinatie met providermail, dan kan een los spamfilter helpen. Deze kun je gratis downloaden, er zijn ook betaalde 
filters en bijna alle betaalde virusscanners beschikken erover.

Strenger Outlook
In Outlook is een spamfilter standaard ingeschakeld, maar je kunt het beschermingsniveau verhogen. Hiermee blokkeer je 
meer mail, al kan dan ook een enkele gewenste mail worden geblokkeerd.

Outlook 2013/2016 beschermingsniveau verhogen
Outlook 2010 beschermingsniveau verhogen

Meld spam
Maak een melding van spam bij spamklacht.nl. Bij voldoende meldingen zal de ACM, Autoriteit Consument & Markt, vaak 
optreden.

https://support.office.com/nl-nl/article/Het-beschermingsniveau-voor-ongewenste-e-mail-wijzigen-ef21aec7-6eb5-4457-8b94-93f13fc275cb?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
https://support.office.com/nl-nl/article/Het-beschermingsniveau-voor-ongewenste-e-mail-wijzigen-e89c12d8-9d61-4320-8c57-d982c8d52f6b?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
http://www.spamklacht.nl/




Let op
ACM (Autoriteit Consument & Markt), de toezichthouder die over de website  
spamklacht.nl gaat, behandelt geen individuele klachten.

Wel houdt zij aan de hand van de binnengekomen klachten in de gaten of er  
overtredingen zijn, en hoeveel.
Klachten en tips van consumenten zijn van groot belang. Meerdere tips tezamen kunnen  
duiden op een structurele overtreding van de wet en aanleiding zijn voor een  
onderzoek.

Het indienen van uw klacht lost dus niet direct uw individuele probleem op.  

Maar uw klacht is wel belangrijk om een onderzoek te gaan doen.



Wat is phishing?

Phishing is een vorm van oplichting op het internet.

De slachtoffers worden vaak via een e-mail benaderd.

In de mail staat een link die het slachtoffer naar een valse website lokt. Zo'n e-mail lijkt te  

komen van een betrouwbare instantie, bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij of een bank.

Het verzoek van de oplichter is meestal om 'de inloggegevens te controleren'.

NIEUW: Phishing via een SMS-je op de smartphone



Wat gebeurt er als u op een link in een  

phishing e-mail klikt?

Wanneer u gebruik maakt van zo een link, komt u terecht op een echt lijkende website.

Via de website laat de oplichter u inloggen met uw inlognaam en wachtwoord of creditcardnummer.  

Hierdoor krijgt de oplichter uw persoonsgegevens in handen. Met alle gevolgen van dien!

Het doel van de oplichter kan bijvoorbeeld zijn om met uw gegevens spullen te kopen en/of geld van uw 

rekening te  halen.



Hoe herkent u een phishing e-mail?

Het is vaak moeilijk een phishing e-mail te onderscheiden van een echte betrouwbare e-mail. Toch zijn er  

kenmerken te noemen waaraan u een phishing e-mail kunt herkennen:

 Gerenommeerde banken, creditcardmaatschappijen en andere legitieme bedrijven vragen u nooit per  

e-mail om persoonlijke gegevens zoals creditcardnummer of wachtwoorden.

 Phishing e-mails spelen vaak in op uw angst opgelicht te worden, uw account kwijt te raken of op een  

andere dringende redenen om zo snel mogelijk te reageren.

 Een phishing e-mail is meestal onpersoonlijk: de aanhef luidt bijvoorbeeld 'Beste klant'. Maar let op: ook  

gepersonaliseerde e-mail kan nog steeds nep zijn!

Kijk op de website veiliginternetten.nl voor meer achtergrondinformatie over phishing en tips om uw  

computer te beveiligen. De waarschuwingsdienst is een dienst van de Nederlandse overheid.



Wat kunt u doen als u een 'verdachte'  

e-mail ontvangt?

Lijkt de e-mail te komen van een bekende onderneming waar u zaken mee doet ?  

Bijvoorbeeld: Wehkamp, ING Bank of een creditcardmaatschappij?

Neemt u dan contact op met de onderneming en vraag of de e-mail daadwerkelijk van hen afkomstig is.  

Zo niet? Meld dan de klacht bij de betreffende onderneming.

Anders: gewoon deleten

Voor SPAM kunt u de klacht ook melden op de website spamklacht.nl

 www.spamklacht.nl

http://www.spamklacht.nl/


Een nepmail of telefoontje herkennen
Een nepmail herkennen (1)

 Afzender

Controleer het adres van de afzender. De naam van de afzender mag dan precies hetzelfde zijn als die van jebank of webwinkel, maar  

vaak is het gebruikte e-mailadres vaag of een afgeleide versie van een echte bedrijfsnaam of de naam van een instantie. Is het adres  

vaag of onduidelijk? Dan heb jewaarschijnlijk met phishing te maken.

 Aanhef
Word jemet hele algemene termen, zoals 'Geachte heer/mevrouw' of 'Beste klant', aangesproken, let dan op. Bedrijven en instanties  

waar jeklant bent, gebruiken meestal in ieder geval jeachternaam in een e-mail of weten of jeeen man of een vrouw bent.

 Vragen naar persoonsgegevens

In veel nepmails staat het verzoek om jepersoonsgegevens 'te controleren', 'bij te werken' of 'aan te vullen'. Jemoet dan op een link

klikken om dit te doen. Doe dit nooit zomaar. Jebank, verzekeringsmaatschappij en overheidsinstanties vragen nooit op deze manier

naar persoonsgegevens. Bel het bedrijf of de instantie liever eerst op om te controleren of ze de e-mail wel zelf hebben verstuurd.

Gebruik hiervoor nooit de contactgegevens in de e-mail, maar zoek deze zelf op.



Een nepmail of telefoontje herkennen
Een nepmail herkennen (2)

 Taalgebruik en vormgeving

De huidige generatie nepmails staan allang niet meer bol van de taal- en spelfouten. Ook de gebruikte logo’s en foto’s  

worden steeds professioneler. Lees en bekijk de e-mail goed om te zien of je toch geen onregelmatigheden tegenkomt. Je  

kunt ook een eerdere mail van een bedrijf of instantie ernaast leggen ter vergelijking.

 Links
Links in nepmails kunnen ervoor zorgen dat er schadelijke software op je computer wordt geïnstalleerd of dat je naar een  

valse website wordt geleid. Klik dus nooit zomaar op de links in e-een e-mail die jeniet vertrouwt. Controleer het adres van  

de link door, zonder erop te klikken, de cursor van jemuis op de link te zetten en te kijken welk adres er verschijnt.

 Bijlage

Een bijlage in een nepmail kan ervoor zorgen dat er schadelijke software op jecomputer wordt geïnstalleerd. Open dus nooit

zomaar een bijlage van een e-mail die je niet vertrouwt. Een zip-bestand is altijd verdacht aangezien bijvoorbeeld facturen en

aanmaningen nooit op deze manier worden verstuurd. Verwacht je toch een bestand? Neem dan contact op met de afzender

om te vragen wat en hoe ze iets precies verstuurd hebben. Gebruik ook hiervoor nooit de contactgegevens in de e-mail, maar

zoek deze zelfop.



Een nepmail of telefoontje herkennen
Een nepmail herkennen (3)

In sommige mailprogramma's, vooral op tablet en smartphone, is het afzenderadres niet zichtbaar:
TABLET: adres niet zichtbaar OUTLOOK:   volledig adres wel zichtbaar

Als het volledige adres niet zichtbaar is, let dan extra op en bekijk de email liefst eerst op een 
ander apparaat !!



Voorbeeld van Phishing-mail     let op het  afzender adres

Door op een link of een 
afbeelding te klikken 
wordt u geleid naar een 
webpagina die er 
behoorlijk echt uitziet,
met afbeeldingen en 
logo’s van 
gerenommeerde 
bedrijven.



De adresbalk begint met     hallostroom.online-deelnemen.nl , dus niet met hallostroom.nl 

De webpagina is dus 
niet van 
HalloStroom,
maar ook niet van 
ConsumentCentraal.

Hiernaast wordt u 
uitgenodigd om al 
uw gegevens in te 
vullen:
NIET doen DUS



Hier de echte websites van de 
bedrijven:

HalloStroom.nl

en

ConsumentCentraal.nl



Phishing via SMS of WhatsApp
Bij phishing proberen criminelen je betaalgegevens of persoonlijke gegevens te achterhalen. Vaak met nepsites waar ze 
je naartoe leiden. Let bij sms'jes vooral op de linkjes waar je volgens het berichtje op moet klikken. Bevat het linkje niet 
het echte webadres van een bedrijf of de organisatie, klik dan niet zomaar.

Een valse of nagemaakte website herken je aan het nep-webadres (ook wel nep-url) in de sms. In een sms'je staat altijd 
de volledige url. In tegenstelling tot phishing via e-mail en social media hoef je bij een sms-berichtje niet de link 
ingedrukt te houden, of op de pc met je muiscursor boven het linkje te zweven, om te zien waar een linkje echt 
naartoe leidt.

Wat moet je nooit doen?

Om geen slachtoffer te worden van phishing via sms, kun je op het volgende letten:
 Klik nooit op een linkje als je niet zeker weet of dit naar een officiële website leidt.
 Vul niet zomaar inloggevens, zoals wachtwoorden in.
 Vul nooit betaalgegevens, zoals je creditcardnummer in. Ook niet als het alleen ter bevestiging is.

Twijfel je? Neem dan contact op met de (zogenaamde) afzender van het sms'je.



Voorbeelden van phishing-sms'jes

Er zijn al phishing-sms'jes aangetroffen van:

 De Rabobank, bijvoorbeeld omdat je een nieuwe pas moeten 
aanvragen.

 De ING-bank, om te voorkomen dat de bank je rekening 
opschort.

 Gewijzigde pakketleveringen.
 Winacties, bijvoorbeeld van een Samsung Galaxy S9 of iPhone 

X bij de Mediamarkt.

Criminelen kunnen in principe elk bedrijf misbruiken. 
Als je een sms'je niet verwacht is de kans dat je phishing herkent 
behoorlijk groot. 
Maar je moet ook kritisch zijn als een berichtje wel 'past'. Je kunt 
ook een nep-berichtje ontvangen als dat toevallig wel van 
toepassing is. Bijvoorbeeld omdat je net iets hebt besteld.



Phishing via een WhatsApp bericht

Appje met verzoek van ‘bekende’? Controleer de afzender!
We zien recent weer een toename van het aantal meldingen van WhatsApp-fraude. Het gaat om gedupeerden die denken 
dat zij benaderd worden door een bekende, met een verzoek om geld. In werkelijkheid appen zij met een oplichter.

Bij deze fraudevorm krijgen melders een appje van een ‘familielid’ met het verzoek even geld voor te schieten, omdat hij of 
zij tijdelijk niet kan internetbankieren. Er moet bijvoorbeeld snel een huurachterstand betaald worden, direct naar de 
verhuurder. In werkelijkheid komt het appje van een oplichter die zich voordoet als familie. Maar dat hebben de 
gedupeerden niet in de gaten.

De oplichters gaan daarbij zeer geraffineerd te werk. Eerst laten ze via een berichtje weten een ‘nieuw telefoonnummer’ te 
hebben. Ze appen daarbij met de profielfoto van de persoon van wie ze de identiteit gebruiken. Deze foto hebben ze vaak 
van social media gehaald, evenals informatie over familierelaties en de toon waarop mensen elkaar aanspreken.
Pogingen tot telefonisch contact en kritische vragen weten ze handig te omzeilen. Lees hier hoe zo’n gesprekje kan verlopen. 
In de recente meldingen zijn slachtoffers soms grote geldbedragen kwijt: tussen de 3.000 en 10.000 euro per persoon.

Advies
Maak nooit geld over op basis van een app of mail alleen. Kan uw ‘familielid’ niet bellen maar wel appen? Vraag dan een 
gesproken berichtje te sturen. Zo kunt u horen of u werkelijk met hem of haar te maken heeft.

https://www.fraudehelpdesk.nl/thema/zoon-ontfutselt-geld-via-whatsapp/


Voorbeeld van WhatsApp z.g.n. “spear-phishing” (bron AD.nl)

Man door ‘dochter’ 

opgelicht via WhatsApp: ‘Je 

voelt je enorm bescheten’

Paul van den Heuvel uit Breda wil iedereen waarschuwen: 

trap niet in appjes van mensen die zich voordoen als een 

familielid en daarna zeggen dat ze financiële problemen 

hebben. De 57-jarige man werd op die manier opgelicht en is 

nu ruim 1700 euro armer. ,,Ik voel me enorm bescheten. 

Maar het kan iedereen overkomen.”



Een nepmail of telefoontje herkennen (1)

 Doet iemand zich aan de telefoon voor als een medewerker van jouw bank of een bedrijf en  

vraagt hij om persoonlijke gegevens, zoals rekeningnummers en inloggegevens?

Geef deze gegevens niet af.Kap het gesprek af en verbreek de verbinding. Check bij de bank of het bedrijf of ze jeecht hebben  

gebeld (gebruik dan niet het telefoonnummer dat de beller je geeft, maar zoek het telefoonnummer zelf op).

 Word je verteld dat je een prijs hebt gewonnen, je rekening geblokkeerd is of je instellingen  

voor internetbankieren niet goed staan?

Blijf kritisch en laat jeniet ompraten en intimideren. Geef niet zomaar persoonlijke gegevens af.Verbreek bij twijfel de verbinding  

en check bij de bank of het bedrijf of ze jeecht hebben gebeld.

 Word je gebeld door de klantenservice van je internetprovider, een softwarebedrijf of de  

fabrikant van de computer, tablet of smartphone om hard- of softwareproblemen op te  

lossen?

Blijf kritisch. Geef nooit zomaar iemand op afstand toegang tot jeapparaten en ga ook niet naar een website waar je software

moet installeren om de problemen op te lossen. Verbreek bij twijfel de verbinding en check bij de internetprovider, het  

softwarebedrijf of de computerfabrikant of ze jeecht hebben gebeld.



Een nepmail of telefoontje herkennen (2)

Meest bekend is:

 Microsoft technische service (Scam)

 Beluister de voorbeeld van een gesprek van deze  

manier van oplichting op de website van 

https://www.politie.nl/themas/microsoft-techscam.html

 Ook zijn er diverse Youtube filmpjes te bekijken waar  

IT-nerds deze scammers te grazen willen nemen om  

hen zo te ontmaskeren. Zoeken op: scamming

https://www.politie.nl/themas/microsoft-techscam.html


ABN AMRO Bank

Action

AE

Aegon  

afpersingsmail  

Afterpay  

AirBnb  

AirMiles

Van wie kan je
een nepmail krijgen?

Voorbeelden van A tot ….

En de lijst zal blijven groeien!!!!!!!



Enkele websites met veel informatie:

https://www.fraudehelpdesk.nl/

https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/

https://www.seniorweb.nl/phishing

https://www.fraudehelpdesk.nl/
https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/
https://www.seniorweb.nl/phishing


DUS.….!
• Tip 1 Reageer nooit op e-mails met het verzoek je gebruikersnaam en wachtwoord door te

geven. Een gerenommeerde instantie, zal nooit om deze gegevens vragen. Dit zijn zogeheten

phishingmails.

• Tip 2 Klik nooit op links in e-mails. Typ zelf het www-adres in. Zo weet je zeker dat je niet

onder water naar een andere website wordt gestuurd.

• Tip 3 Open geen e-mail en bijlagen van onbekende afzenders.

• Tip 4 Ziet het www-adres er raar uit? Gebruik hem dan niet. Er is een kans dat je met een  

phishing website te maken hebt.



DUS…..!
• Tip 5 Spel- en grammaticafouten komen regelmatig voor in phishing e-mails of op phishing  

websites. Ze worden echter wel steeds beter, dus wees alert.

• Tip 6 Wees op je hoede wanneer om je betalingsgegevens gevraagd wordt.

• Tip 7 Ga met de muis over het www-adres in de mail om te controleren of het correct is.

• Tip 8 Onbekend nummer, buitenlands accent, engels sprekend, hang op.
(als ze u echt nodig hebben bellen ze nog wel een keer)



VOORBEELD:



PHISHING-voorbeelden op de website van Consumentenbond.nl :

Voorbeelden met uitleg wel/geen phishing via YouTube filmpjes

https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/voorbeelden-phishing-nepmails


Hang op - Klik weg - Bel uw bank

https://youtu.be/-xORonlhJv4

YouTube filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=dUdh2Mv8Ee0


En nu …. tijd voor koffie



Malware  

Oppassen!!



Malware voorkomen en verwijderen!

Voor van alles en nog wat maken we gebruik van het  
internet.

We e-mailen, informeren en bestellen.

Online is er van alles te beleven. Maar helaas zijn er  
ook kwaadwillenden, die op ingenieuze wijze via het  
internet malware op je computer zetten en  
vervolgens jouw gegevens misbruiken.

Hoe kun je je tegen die bedreigingen beschermen? En  
als het is misgegaan, hoe krijg je het weer weg?



Met malware bedoelen we alle software die met opzet geschreven is om computers en hun werking 
te  verstoren, om gegevens te verzamelen of om toegang te krijgen tot bepaalde
computersystemen.

Het woord malware is een samentrekking van twee Engelse woorden: malicious software, ofwel  
kwaadaardige software.

Hieronder vind je verschillende vormen van malware:
 Computervirus: bestanden worden geïnfecteerd, vaak met de intentie om schade te berokkenen.

 Adware: Dit zorgt er voor dat je vaak bepaalde reclame in beeld krijgt, zoals pop-ups.

 Ransomware: blokkeert de computer, versleutelt gegevens en vraagt vervolgens om losgeld.

 Spyware: verzamelt gevoelige informatie, om deze aan derden door te spelen.

 Een Trojaans paard: vermomt zich als een nuttig of prettig programma, maar in feite brengt het  
schade toe of treedt het als spyware op.

 Keylogger: registreert toetsaanslagen en muisbewegingen. Hiermee wordt gevoelige informatie  
verzameld.

Hierboven hebben we de belangrijkste vormen van malware benoemd. De lijst van soorten malware is in  
feite groter. Daarnaast zijn verschillende typen malware vaak verenigd in één stukje software.

Wat is Malware?



Er zijn verschillende manieren om malware op te lopen. Kennis daarvan helpt om het ook zoveel  
mogelijk te voorkomen:

 Het is belangrijk updates te installeren. Software-leveranciers werken constant aan het wegwerken  
van gevonden zwakheden.

 Op bepaalde websites waar illegale zaken worden aangeboden zitten vol risico’s. Blijf dus uit de  
buurt van illegaliteit. Ook het gebruik van torrents is daarom af te raden, hier zit regelmatig  
besmette content bij.

 Gratis software bevat soms allerlei toevoegingen, zoals spyware of adware. Niet alle freeware is  
fout, maar let er bij het installeren op dat je allerlei overbodige extra’s, zoals extra programma’s of  
toolbars niet mee installeert.

Hoe kan ik malware voorkomen? (1)

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/t/torrent


Er zijn verschillende manieren om malware op te lopen. Kennis daarvan helpt om het ook zoveel  
mogelijk te voorkomen:

 Download bij de bron. Surf naar het adres van de makers, hierbij loop je minder risico. Via de  
zoekmachines komt je vaak op de een of andere downloadsite met vaak verschillende, verwarrende  
en soms zelfs misleidende downloadknoppen.

 Gebruik een adblocker, die blokkeert de weergave van veel advertenties.

 Pas op met bijlages in e-mails, ook als ze van bekenden lijken te komen.

 Gebruik een firewall en een anti-virusprogramma en zorg voor regelmatige updates. Voor Windows 
Defender instellingen, zie: Windows Defender Firewall

 Kinderen zijn minder gericht op veiligheid. Let er op dat kinderen niet allerlei programmaatjes  
installeren die de malware binnenhalen.

Hoe kan ik malware voorkomen? (2)

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4028544/windows-10-turn-windows-defender-firewall-on-or-off


Helemaal alles tegengaan is helaas een utopie.

Wordt je computer trager of reageert deze anders dan normaal? Misschien is er toch malware op je  
computer gekomen. Maar hoe kan je de malware vervolgens verwijderen?

• Verbreek allereerst de verbinding met internet, zodat de malware zich niet verder kan verspreiden.

• Start de PC in safe mode, zie de Microsoft pagina windows-10-start-your-pc-in-safe-mode

• Verwijder tijdelijke bestanden, waardoor je virusscanner minder files hoeft te doorzoeken en sneller zal  
werken.

• Laat je virusscanner alles onderzoeken.
Virusscanners ontdekken niet altijd alle malware bestanden. Daarom is verstandig om ook een

specifieke malware scanner te gebruiken. Een zeer goede malware scanner is HitmanPro.

Hoe kan je malware verwijderen? (1)

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/12376/windows-10-start-your-pc-in-safe-mode


• Kijk ook naar je webbrowser en verwijder add-ons die je niet gebruikt of kent, zie uitleg van wikiHow
Add-ons uitschakelen in Chrome

• Kijk ook of je startpagina nog wel klopt.

• Mocht echter dit alles niet helpen. Dan kan je er ook nog voor kiezen om jouw computer/  
besturingssysteem volledig opnieuw te instaleren.

• Alles weer in orde?

Zorg dat je regelmatig een backup maakt, en scan tussentijds regelmatig op virussen en malware om  
problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe kan je malware verwijderen? (2)

https://nl.wikihow.com/Add-ons-uitschakelen


Goede virus- en malware scanners

Hieronder vind je een overzicht van goede Nederlandstalige scanners die zowel virussen als  
malware voorkomen en verwijderen.

 Windows Defender
 Bitdefender
 Norton
 AVG
 BullGuard

Mocht het toch niet lukken om malware te verwijderen  
van jouw computer, dan kan je ook een gespecialiseerd  
malware programma gebruiken. HitmanPro behoort
tot één van de beste anti-malware programma’s.



Basic Malware Protection
Je hebt minstens een basisniveauvan beschermingnodig voor al je 
apparaten, en dat betekent een antivirusprogramma.

Zoals gezegd, ondanks de naam doen deze producten veel meer dan  
virussen bestrijden. Ze richten zich op allerlei soorten malware en  sommigen 
doen het uitstekend.

Heeft Windows 10 een antivirus ingebouwd?

Het klopt dat Windows Defender is ingebouwd in Windows 10 
en  het heeft meer verantwoordelijkheden gekregen met de recente
updates.
Als u geen andere antivirus hebt, wordt Windows Defender  automatisch 
ingeschakeld. Als u een antivirus van derden installeert,  wordt deze inactief.

Windows Defender heeft betere scores gekregen van de  onafhankelijke 
laboratoria en in onze eigen tests, maar de beste  antivirusproducten van 
derden, zowel gratis als premium, scorenhoger.

Goed is goed genoeg ??



Wil je meer leren over veilig internetten?

Lees dan ook hoe je ransomware, spyware en cryptoware kan voorkomen en verwijderen of  

bekijk het artikel “10 tips voor veilig internetten!”. Voor al onze tips over veilig internetgebruik ga  

je naar de categorie “Veilig internetten”.

Veilig internetten

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/veilig-internetten-tips/

http://www.mijnonlineidentiteit.nl/veilig-internetten-tips/


Gratis AV-scanners

http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/anti-virus


NEW              (14 oktober 2019)

Microsoft heeft besloten om Defender te 
voorzien van een belangrijke uitbreiding:

Defender Tamper Protection

Voor gebruikers van Windows 10 Home zal 
deze standaard aangezet worden.
Bij de meeste mensen zal het nog niet meteen 
actief zijn.

Hiermee wordt een gevoeligheid voor 
malware aanvallen in Defender uitgeschakeld.



Artikel van Tweakers.net   d.d. 16-10-2019

Microsoft schakelt Tamper Protection in bij Windows 10 Home-gebruikers

Microsoft schakelt vanaf dinsdag bij Windows 10 Home-gebruikers de Tamper Protection-instelling in. Dat moet 
virussen stoppen om bepaalde instellingen van Microsoft Defender Antivirus aan te passen. De instelling wordt 
de komende weken bij gebruikers aangezet.

Tamper Protection zat al sinds de May 2019 Update, ofwel versie 1903, in het besturingssysteem en kon worden 
getest door Insider-gebruikers. 
Nu maakt Microsoft bekend dat de functie gereed is voor het grote publiek en standaard voor zowel consumenten 
als commerciële klanten fasegewijs wordt ingeschakeld.
Tamper Protection zorgt ervoor dat malware niet langer bepaalde instellingen kan uitschakelen. Het gaat dan om 
real-time protection, cloud-delivered protection, de functie die verdachte bijlages en gedownloade bestanden in 
de gaten houdt, de functie die het gedrag van processen in de gaten houdt en security intelligence updates. Deze 
instellingen kunnen nu ook niet langer worden aangepast door bijvoorbeeld het register aan te passen.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Defender-ATP/Tamper-protection-now-generally-available-for-Microsoft-Defender/ba-p/911482


Ransomware

Dat is pech hebben!!!



Voor de computergebruiker is het een van de  
grootste nachtmerries.

Opeens werken belangrijke programma’s of de  

complete computer niet meer.

Een nieuwe generatie malware heeft toegeslagen:  
ransomware. Dit is gijzelsoftware waarmee de  
gebruiker wordt gechanteerd door hackers.

De bedoeling is dat de gebruiker geld overmaakt  
waarna de computer weer wordt vrijgeven.

Wat is Ransomware?



Ransomware (ook wel gijzelsoftware of losgeldsoftware genoemd) is een vorm van malware  
waarmee hackers zich toegang verschaffen tot een computer.

In plaats van gegevens te achterhalen of de computer voor andere doeleinden te gebruiken,  

maken de hackers belangrijke programma’s onklaar.

Het wordt voor de gebruiker onmogelijk om nog normale handelingen uit te voeren.

Je computer is als het ware gegijzeld en om deze weer te kunnen gebruiken moet men geld  
betalen.

Hackers zullen meestal vragen om een betaling in bitcoins omdat deze niet zijn te traceren.  
Daarna moet je hopen dat de hackers daadwerkelijk weer hun blokkade opheffen.

Wat is Ransomware?







Dankzij het internet zijn computers met elkaar verbonden. Dit geeft vreemden de mogelijkheid om  
toegang te krijgen tot je computer. Via een bijlage in een e-mail, die je tegen beter weten in opent,  
wordt een script geactiveerd waarmee hackers op je computer veranderingen kunnen aanbrengen. Vaak  
zien deze mailtjes er betrouwbaar uit omdat de naam en lay-out van een bekend bedrijf worden gebruikt

Hoe werkt Ransomeware?

Soorten Ransomware?

Over het algemeen onderscheidt men drie vormen van gijzelsoftware:

1. Systeemgijzeling. Het complete systeem wordt geblokkeerd. Wanneer de gebruiker de computer  
weer opstart krijgt deze een boodschap te zien met instructies voor betaling.

2. Bestandgijzeling. Bepaalde bestandstypen worden geblokkeerd. De computer doet het nog wel maar  
bepaalde belangrijke bestanden (bijvoorbeeld foto’s) kunnen niet meer worden geopend.

3. Combinatiegijzeling. Het systeem en bepaalde bestandstypen worden geblokkeerd.



Gijzelsoftware is op een aantal manieren te voorkomen:

 Gebruik een goede virusscanner en zorg ervoor dat de virusdefinities regelmatig worden  
vernieuwd.

 Update je programma’s. Je kunt tegenwoordig makkelijk al je programma’s op een vast  
moment laten updaten zodat je altijd de nieuwste versie gebruikt. Hackers maken namelijk  
graag gebruik van zwakke plekken in verouderde programmatuur.

 Klik alleen op bijlagen in e-mails van bekenden. Kijk vooral uit met nep e-mails die door  
grote bedrijven lijken te zijn gestuurd (bijvoorbeeld je bank.) Je herkent deze mails vaak  
aan een onprofessioneel e-mailadres.

 Gijzelsoftware heeft vaak de vorm van een vermomd .exe bestand. (vb: gratiz.exe)  
Je kunt bestandsweergave inschakelen zodat je altijd ziet met welk soort bestand je te  
maken hebt.

Hoe kan je Ransomeware voorkomen?



Wat moet je doen wanneer je computer toch gegijzeld is?

 Het is essentieel om regelmatig back-ups te maken. Hierdoor kun je in het ergste  
geval de computer opnieuw installeren zonder dat je belangrijke documenten,  
foto’s en werk niet kwijtraakt.

 Probeer de computer terug te zetten naar een eerder ingesteld herstelpunt.  
Ransomware verwijderen kan met een aantal programma’s zoals het  
gerenommeerde Anti-Malware van HitmanPro.

 Wanneer je computer geblokkeerd is wordt ransomware verwijderen weer wat  
lastiger. Download in dit geval op een andere computer HitmanPro en installeer  
het vervolgens op een usb-stick. Start vervolgens je computer op via de usb-stick  
en laat HitmanPro zijn werk doen.

Hoe kan je Ransomeware verwijderen?-1



Wat moet je doen wanneer je computer toch gegijzeld is?

 Als desondanks ransomware verwijderen niet mogelijk is, moet de computer  
helaas opnieuw worden geïnstalleerd. Daarmee wordt de gijzelsoftware in ieder  
geval definitief van het systeem gehaald.

 Betaal nooit!
Je geeft toe aan chantage en bovendien is het maar de vraag of de hackers na  
betaling je systeem of bestanden weer kunnen vrijgeven. Het is ook aan te raden  
om aangifte te doen bij de politie. Cybercriminaliteit is een misdaad, bovendien  
helpt het de politie om dit soort nieuwe criminaliteit in kaart te brengen.

Hoe kan je Ransomeware verwijderen?-2



Hieronder vind je een overzicht van goede  
Nederlandstalige scanners die zowel virussen  
als malware voorkomen en verwijderen.

 Windows Defender
 Bitdefender
 Norton
 AVG
 BullGuard

Mocht het toch niet lukken om malware te  
verwijderen van jouw computer, dan kan je  
ook een gespecialiseerd malware programma  
gebruiken. HitmanPro behoort tot één van de  
beste anti-malware programma’s.

Goede virus- en malware scanners



Wil je meer leren over veilig internetten?

Lees dan ook hoe je ransomware, spyware en cryptoware kan voorkomen en verwijderen of  

bekijk het artikel “10 tips voor veilig internetten!”. Voor al onze tips over veilig internetgebruik ga  

je naar de categorie “Veilig internetten”.

Veilig internetten

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/veilig-internetten-tips/

http://www.mijnonlineidentiteit.nl/veilig-internetten-tips/


Cryptoware  

Betaal nooit !!!



Cryptoware is een term die je steeds vaker hoort  
en dat is geen positief teken.

We hebben hier namelijk te maken met een  

geavanceerde vorm van ransomware.

Hackers weten met cryptoware toegang tot je  
computer te krijgen en versleutelen vervolgens  

alle of belangrijke bestanden. Om weer toegang  
te krijgen moet je een geldbedrag betalen.

Wat is Cryptoware?



Cryptoware is een specialistische vorm van ransomware (Malware).

Nadat hackers toegang hebben gekregen tot je computer zullen ze  
bepaalde bestanden versleutelen.

Zonder de juiste code krijg je opeens geen toegang tot een bestand.  
Natuurlijk zullen hackers zich richten op essentiële bestanden zodat hun  
eis voor “losgeld” meer kracht wordt bijgezet.

Wat is Crytoware?



Net als virussen en andere malware wordt cryptoware verspreid door bijlagen in e-mails  
die de gebruiker zonder nadenken opent.

Met het geopende programma kunnen de hackers zich toegang verstrekken tot de  

computer.

Maar ook via een illegale download, een als plaatje vermomde executable (.exe),  
nepadvertenties of een verouderde versie van Flash kan men binnenkomen.

Hoe werkt Crytoware?



Bescherming tegen gijzelsoftware met versleuteling is gelukkig mogelijk.
Denk hierbij aan de volgende maatregelen:

 Gebruik een virusscanner met regelmatig geüpdatete virusdefinities.

 Denk altijd goed na bij het openen van onbekende bestanden die van het internet gedownload zijn  
en bijlagen van e-mails. Kijk of de afzender een bekende is en controleer het e-mailadres van  
instanties die een e-mail sturen, bijvoorbeeld met het verzoek om een wachtwoord te vernieuwen.

 Probeer van alle belangrijke programma’s de laatste versie te gebruiken. Hackers maken namelijk  
graag gebruik van zwakke plekken in verouderde software en besturingssystemen. Updaten was  
voorheen een onoverzichtelijk proces maar tegenwoordig kan je de meeste programma’s zo  
instellen dat ze automatisch updaten.

 Maak back-ups. Dit is een preventieve stap die je veel hoofdbrekens kunnen besparen mocht je het  
slachtoffer worden van gijzelsoftware. Zet belangrijke documenten, foto’s en andere bestanden op  
een draagbare harde schijf of in de cloud. Dit is ook handig voor het geval je computer het om een  
andere reden begeeft.

Hoe kan je Cryptoware voorkomen?



Cryptoware op je computer is zeer vervelend. Gelukkig zijn er enkele mogelijkheden om cryptoware te  
verwijderen. Als eerste is het belangrijk om te bepalen welke bestanden zijn versleutelt.

Met de nog werkende onderdelen kun je de volgende stappen ondernemen 1:

 Doe een virusscan, gevolgd door een scan met een gespecialiseerd anti-malware prgramma  
zoals HitmanPro.
Probeer de computer terug te zetten naar een herstelpunt. Dit vergt ook een vooruitziende blik  
omdat je het herstelpunt moet hebben ingeschakeld toen er niets aan de hand was met je  
computer.

 Doe aangifte. Cryptoware verwijderen zal mogelijk moeten zijn met de juiste sleutel. Van bepaalde
vormen van cryptoware heeft de politie sleutels in handen gekregen. Ook Europol houdt zich bezig
met deze vorm van chantage en helpt met het verwijderen van cryptoware op nomoreransom.org

Hoe kan je Cryptoware verwijderen?-1



Met de nog werkende onderdelen kun je de volgende stappen ondernemen 2:

 Als laatste redmiddel kun je de computer opnieuw installeren om cryptoware te verwijderen. Maar  
let bij cryptoware extra goed op. Vanzelfsprekend is dit een goede oplossing wanneer je regelmatig  
back-ups hebt gemaakt. Maar cryptoware kan ook zijn doorgedrongen tot opslagplaatsen die  
aangesloten zijn op je computer. Bewaar back-ups daarom gescheiden van je computer.

 Betaal niet! Je geeft toe aan chantage en bovendien is het maar de vraag of de hackers  

na betaling je bestanden weer vrijgeven. Doe aangifte bij de politie. Cybercriminaliteit is een  
misdaad, het helpt de politie om dit soort nieuwe criminaliteit in kaart te brengen en maakt dit  
groeiend cryptoware meer zichtbaar.

Hoe kan je Cryptoware verwijderen?-2



Voorkomen is beter dan genezen. Hieronder vind je een overzicht van goede Nederlandstalige scanners  
die zowel virussen als malware voorkomen en verwijderen.

 Bitdefender PCM best getest
 Norton
 AVG
 BullGuard

Mocht het toch niet lukken om malware zoals crytoware te verwijderen van jouw computer, dan kan je

ook een gespecialiseerd malware programma gebruiken. HitmanPro behoort tot één van de beste anti-

malware programma’s.

Is er verschil tussen cryptoware en ransomware?

Cryptoware is een onderdeel van van ransomware. Bij cryptoware worden “alleen” de bestanden  
versleuteld. Bij Ransomware kan ook het gehele systeem worden gegijzeld, dan wel in combinatie met  
bestanden.

Goede virus- en malware scanners



Spyware

Big Brother is watching you!!!



Op het internet kun je tal van leuke, grappige en spannende  
programmaatjes vinden, die je vaak gewoon gratis kunt downloaden.

Hoewel, gratis…

Heel wat van die gratis programma’s hebben een verborgen  
functionaliteit. Ze verzamelen informatie over jou en spelen dit door  
aan anderen. En dat is niet altijd met de beste bedoelingen.

Het gaat hier om spyware.

Hoe kom je daar aan, en vooral: hoe kom van spyware af?

Wat is Spyware?



In het woord spyware herken je de woorddelen spy en ware.

Spy is het Engelse woord voor spion, ware is een afkorting van software.

Spyware is dus software die je bespioneert, en de gevonden informatie doorspeelt  
aan een ander, meestal met een commercieel belang.

Maar je kunt je ook voorstellen dat er informatie over je wordt verzameld die erg  
privé is of bij partijen terecht komt met criminele bedoelingen.

Spyware is een van de vele vormen van malware, dat is malafide software, die op  
allerlei manieren op je computer terecht kan komen.

Wat is Spyware?



In tegenstelling tot computervirussen verspreidt spyware zich meestal niet automatisch van de ene  
computer naar de andere. Spyware verspreidt zich dus niet door besmetting, maar vaak door een  
doelbewuste actie, bijvoorbeeld doordat je het zelf hebt geïnstalleerd.

Wat mogelijkheden om spyware op te lopen:

 In een gratis programma heeft de maker functies ingebouwd die informatie over je verzamelen.

 Bij het installeren van een programma worden allerlei ‘handige extra’s’ toegevoegd, zoals een  

toolbar in je browser, of extra programmaatjes. Soms gaat dit automatisch, soms kun je bij de  

installatie aangegeven of je dit wil of niet.

 Sommige websites prijzen handige functies aan en bij de keuze daarvan wordt automatisch  

spyware in de vorm van een hulpprogramma of toolbar geïnstalleerd, of de startpagina van je  

browser wordt omgeleid.

 Door het openen van links in (phishing) e-mails die automatisch een stukje software installeren.

Hoe komt Spyware op je computer?



De meeste spyware verstopt zich in je systeem. Dat is uiteraard in het belang van de maker, want deze wil  
niet dat er een mogelijke inkomstenbron verloren gaat. Toch verbruikt het stukje spyware computer-
resources en kan daardoor zijn aanwezigheid verraden:

 Je computer reageert merkbaar trager van voorheen.

 Je startpagina is plotseling gewijzigd.

 Er verschijnen regelmatig pup-op schermen met advertenties.

 Er is een Windows-proces dat opvallend veel computer-resources verbruikt.

 Je internetsnelheid is plotseling trager. Dat is helemaal verdacht als een andere computer in huis hier  
geen last van heeft.

In al deze gevallen is het goed om met een anti-virus of malware programma een scan uit te voeren.

Hoe weet je dat er Spyware op je computer staat?



 Sommige sites zijn gevoeliger voor misbruik dan andere. Bijvoorbeeld erotische sites of sites met  
illegale content. Vermijd deze.

 Klik niet op pop-ups, banners e.d. op sites die je niet vertrouwt.

 Let goed op bij het installeren van programma’s. Installeer ongewenste extra’s niet mee.

 Klik in vreemde e-mails nooit op links.

 Open geen bijlagen uit e-mails van onbekenden.

 Bedenk: banken, verzekeringsmaatschappijen e.d. vragen nooit in e-mail om vertrouwelijke informatie.  
Volg links in dergelijke mails nooit op.

 Voorkomen is beter dan genezen, gebruik altijd een goede anti-virus en malware scanner.

Hoe kan je Spyware voorkomen?



Om spyware te zoeken en te verwijderen kun je een virusscanner gebruiken.

Een goede virusscanner zorgt voor continue beveiliging maar zal ook ingrijpen wanneer spyware,  

virussen of malware dreigen actief te worden. De scanner zal een duidelijk signaal afgeven en vragen of  

het schadelijke bestand apart moet worden gezet (quarantaine) of meteen moet worden vernietigd.

Meer informatie over virusscanners lees je in het artikel “Virusscanner; waar bestaat een goede 
virusscanner uit?”

Hoe kan je Spyware verwijderen? (1)

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/goede-virusscanner/

http://www.mijnonlineidentiteit.nl/goede-virusscanner/


Goede virusscanners
Hieronder vind je een overzicht van goede Nederlandstalige scanners die zowel virussen, malware als  
spyware voorkomen en verwijderen.

 Bitdefender PCM best getest
 Norton
 AVG

 BullGuard

Mocht het toch niet lukken om de spyware te verwijderen van jouw computer, dan kan je ook een  
gespecialiseerd malware programma gebruiken. HitmanPro behoort tot één van de beste anti-malware  
programma’s.

Hoe kan je Spyware verwijderen? (2)



Hoe kan je Spyware verwijderen? (3)

Veilig internetten

Wil je meer leren over veilig internetten?

Bekijk dan eens ons artikel “10 tips voor veilig internetten!“
of lees hoe je malware, ransomware of identiteitsfraude kan voorkomen.

Al deze tips over veilig internetgebruik vind je op onderstaande website in de categorie “Veilig 
internetten”.

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/veilig-internetten-tips/

http://www.mijnonlineidentiteit.nl/veilig-internetten-tips/


SeniorWeb

Veilig internetten

Wordt lid van Seniorweb Nederland.

Uitstekende bron van informatie en geeft  
voldoende hulp bij “Veilig internetten”.

https://www.seniorweb.nl

Of

Vraag voor meer inlichtingen over  
lidmaatschap SeniorWeb

bij Christ Linssenberg

http://www.seniorweb.nl/


Slotwoord:

Let op, denk na voor je ergens 

op klikt.

Hiermee voorkom je veel 

ellende en hoef je later niet te 

repareren.


