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1 UPDATE 

De nieuwe versie bevat evengoed kwetsbaarheden als de oude, maar die van de oude zijn 

algemeen bekend, en er zijn exploits voor beschikbaar. Met de nieuwste versie loop je minder 

risico.  

2 VIRUSSCANNER 

Een virusscanner onderschept niet alles, sommige malware wordt (nog) niet herkend. Maar 

zonder virusscanner kun je er zeker van zijn dat je besmet raakt. 

3 BACKUP 

Niet alleen een goed idee tegen aanvallen van buitenaf, maar ook voor het geval er iets kapot 

gaat. Zorg dat je gegevens ook op een andere plek bewaard worden. Bewaar een backup 

offline om cryptoware te slim af te zijn. Let op: controleer af en toe of je de backup in geval van 

nood ook weer terug kan zetten!  

Soms wordt een product niet langer meer 
geüpdatet, zoals Windows XP. Dat betekent 
dat er steeds meer kwetsbaarheden bekend 
zijn die niet meer gefixt worden.  In dat geval 

zul je moeten kiezen voor upgraden, of een 
ander product. Of…. er  absoluut zeker van 

zijn dat je NOOIT met het internet verbindt…

Een externe harde schijf kost 
bijna niets, en back- 

uppen kan automatisch 
ingesteld worden.



4 WACHTWOORDEN 

Ondingen zijn het. Maar wel een van de favoriete manieren om binnen te komen. Is je 

wachtwoord makkelijk te raden? Nee? Ook niet als een computer een miljoen keer per 

seconde kan raden? Gebruik liever zinnetjes dan korte wachtwoorden met speciale karakters.  

Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende sites. Gebruik 2-factor authenticatie. 

Gebruik een wachtwoordenmanager.

De naam van je kat of de 
geboortedatum van je zoontje zijn 
geen goede wachtwoorden, vooral 
niet als je die op social media hebt 
gedeeld.

5 VOORLICHTING 

Awareness is het toverwoord. Zorg dat jij zelf en je medewerkers weten wat wel en niet handig 

is. Hoewel cyber-aanvallen steeds geraffineerder worden is het merendeel goed te herkennen 

als je weet waar je op moet letten. 

Bij beveiligde pagina’s zoals die 
van je bank hoor je een slotje in de 
adresbalk te zien.

Openbare WiFi zonder 
 wachtwoord? Houd er rekening 

mee dat je communicatie  
makkelijk onderschept kan worden. 

Niet het beste moment om een 
geheim contract naar een collega 
te sturen. (Maar met VPN kan het 

weer wél)

6 PROCEDURES 

Goede procedures bieden houvast. Ze verkleinen de kans dat een aanval slaagt, en áls dat 

gebeurt geven ze hulp bij het beperken van de impact.  

Business E-mail Compromise is met behulp van een simpele 
procedure tegen te gaan: even een belletje ter controle van het 
bankrekeningnummer.
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7 ENCRYPTIE 

Versleuteling vergroot je veiligheid. Vrijwel alle websites worden versleuteld verstuurd (https), 

je kunt versleuteld mailen, maar nog belangrijker: je bestanden versleuteld opslaan. Het 

eenvoudigst is full disk encryption, waarbij de harde schijf alleen te lezen en schrijven is 

nadat  je het wachtwoord ingevoerd hebt.

8 ZE ZIJN AL BINNEN 

Ga er vanuit dat ‘ze’ al binnen zijn. Als een malware-programma je gezond verstand, firewall 

en antivirus is gepasseerd kan je het nog steeds waarnemen door op afwijkend gedrag te 

letten. Een eerste stap is log-analyse. Dit is niet voor iedereen eenvoudig. Zie punt 10.

9 DEFINIEER JE KROONJUWELEN 

Niet alles hoeft even goed beschermd. Weet wat belangrijk is voor jou of jouw bedrijf. Je 

recepten, je geheime formule, je krantendatabase, je foto’s? Focus je daar (eerst) op. Dat is 

de eerste stap van een goede cyber security strategie. 

10 LAAT ANDEREN HET DOEN 

Cyber security is specialistisch werk. Als ondernemer heb je al genoeg aan je hoofd. Als 

MKB’er ben je te klein om een security-afdeling op te zetten. Huur specialisten in om een 

veilige omgeving op te zetten. Gebruik cloudoplossingen. Een gerenommeerde cloud-provider 

neemt zijn beveiliging serieus. 

Dat slotje betekent dat de 
verbinding met de website 
versleuteld is. Meeluisteraars 
snappen er dus niets van.

PGP is een manier om versleuteld 
te mailen. Bij onversleutelde mail 
weet je niet wie er onderweg 
meeleest.

Let bij cloud oplossingen wel op 
lock-in: kun je je gegevens later 
nog naar een andere cloud-
provider overzetten of zit je vast?
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11 HOUD JE HOOFD KOEL 

Het verkeer is ook gevaarlijk, maar dat is geen reden om binnen te blijven 


