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Cybercriminelen maken graag gebruik van foto’s en filmpjes van beroemdheden om computers en mobiele telefoons over te nemen. Als je op zoek bent naar 
informatie over een bekend iemand, kun je zomaar op de verkeerde link klikken en dan is het gebeurd. Kim Kardashian, Doutzen Kroes en Adéle verspreiden dus 
ongewild virussen. Lil’ Kleine, Max Verstappen en Armin van Buuren ook. Antwoord C is juist en dat is best slecht nieuws: alleen kijken naar zo’n foto is voldoende om 
je computer te besmetten. Als je niet kijkt, helpt dat niet, want je hebt al een besmette webpagina opgevraagd en eigenlijk ben je al te laat. Hoe kun je in zo’n geval 
voorkomen dat je computer overgenomen wordt? Ja, meestal kan dat heel simpel: als je de updates altijd uitvoert en een goed antivirusprogramma hebt, maken de 
kwaadaardige Adéle en de slechte Max Verstappen weinig kans om je computer of mobiel over te nemen.

• C. Foto’s van beroemdheden kunnen virussen bevatten. Soms hoef je niet eens de foto te 
openen. Alleen door te kijken wordt je computer besmet.

• B. Het opvragen van een pagina met foto’s van beroemdheden is veilig, het klikken op de 
foto niet.

• A. Ja, foto’s zijn veilig. Virussen worden vooral via linkjes en bijlagen in phishingmails          
verspreid.
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Je ziet op het internet veel foto’s van beroemdheden. Zijn die veilig? 



Wachtwoorden digitaal opslaan, is heel onveilig. Als je op een phishingmail klikt, kan een hacker toegang krijgen tot je wachtwoorden. Opschrijven in een notitieboekje 
is best veilig, zolang je dat boekje niet overal mee naartoe neemt, want dan loop je het risico om het kwijt te raken. Dit is echter geen makkelijke manier, want het is 
niet handig om elke keer wachtwoorden in een notitieboekje op te zoeken. 
Een supersterk wachtwoord gebruiken voor meerdere sites kan tot veel schade leiden. Als een webshop je sterke wachtwoord lekt, kunnen de hackers overal namens 
jou inloggen en bijvoorbeeld bestellingen plaatsen. 
Een aparte zin voor elke website is een zeer veilige manier en het kan goed werken als je niet al te veel wachtwoorden hebt. Bij meer wachtwoorden is het echter niet 
te doen om te onthouden welke zin bij Marktplaats hoort, welke bij je email en welke bij een webshop. 
Antwoord C is juist, maar tegelijkertijd weten veel mensen niet eens wat een wachtwoordmanager is, laat staan dat ze het gebruiken. Een wachtwoordmanager is een 
programma dat al je wachtwoorden in een soort kluis opslaat en automatisch invult. Je hoeft alleen maar een heel lang hoofdwachtwoord te onthouden. Het kost je 
misschien een half uur om alles in te voeren en te begrijpen hoe het werkt, maar de rest van je leven heb je er gemak van. De wachtwoorden worden versleuteld 
opgeslagen en de versleuteling is zo sterk dat het bestand is tegen hackers. Je kunt de wachtwoordmanagers zowel op je computer als op je mobiel gebruiken. Een 
aantal goede wachtwoordmanagers zijn gratis, bijvoorbeeld LastPass en KeePass. Op het internet vind je zeer uitgebreide uitleg hoe ze werken, bijvoorbeeld op de site 
van de Consumentenbond.

• C. Je gebruikt een wachtwoordmanager.

• B. Je maakt een supersterk wachtwoord. Dat is niet te hacken, dus veilig te gebruiken op 
alle  sites. 

• A. Je schrijft de wachtwoorden op op je laptop of op je mobiel, zo heb je ze altijd bij de 
hand.

Wachtwoorden verzinnen is niet zo moeilijk. Maar hoe onthoud je 
tientallen verschillende wachtwoorden? Kies de makkelijkste en 
tegelijkertijd veiligste manier. 
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Vergelijk de updates met de ramen en de deuren van je huis. Laat je die open als je weggaat? 
Natuurlijk niet, want je wilt niet dat inbrekers binnenkomen en je computer stelen. Maar de inbrekers kunnen ook op een afstand alles van je computer stelen als je de 
updates niet gedaan hebt. 
Hoe weten de digitale inbrekers precies jouw laptop of mobiele telefoon te vinden? Meestal is dat puur toeval. Ze scannen de digitale ‘poortjes’ van miljoenen 
computers tegelijkertijd en kijken welke niet dicht zijn. Ze komen bijvoorbeeld binnen via een besmette advertentie op een normale website. Je hoeft niet eens op de 
advertentie te klikken. 
Als je de updates hebt gedaan, zoekt zo’n kwaadaardige advertentie naar een open deurtje, maar dat is er niet. Dan gaan de hackers door naar het volgende 
slachtoffer, naar iemand die de updates niet heeft geïnstalleerd. 
Kijk je wel eens naar Formule 1? Als Max Verstappen te langzaam is bij een bocht, dan verliest hij waarschijnlijk de wedstrijd. De winnaar rijdt snel en neemt geen 
onnodige risico’s. Dat doet een update voor je, zorgt ervoor dat de meeste risico’s uitgeschakeld worden. Eigenlijk is dat 1 van de snelste manieren om je tegen de 
hackers te beschermen. 

• C. Ik doe het niet als ik alles opnieuw moet opstarten. Als ik tevreden ben met de oude 
versie, hoef ik geen verbeteringen.

• B. Ik installeer de update.

• A. Ik vertrouw dat soort pop-ups niet, dus ik open ze niet en installeer niets. 

Een programma van je computer vraagt om een update. Wat doe je?
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Dit is geen nepnieuws, maar een staaltje doorgeschoten digitalisering (Antwoord B). Het Kaiser Medical Center-ziekenhuis in Californië moest excuses aanbieden aan 
de familie. De behandelend arts had het slechtnieuwsgesprek namelijk uitbesteed aan een zorgrobot. 

• C. Moet kunnen, het is veel efficiënter dat robots de uitslagen vertellen in plaats van dure 
specialisten.

• B. De digitalisering is wel erg doorgeschoten. 

• A. Dit is fake nieuws. Nepnieuws dat niet van echt is te onderscheiden is, is een steeds 
groter probleem op het internet. 

Je ziet op het internet het bericht: Robot doet slechtnieuwsgesprek 
in Amerikaans ziekenhuis: ‘Je gaat dood’. Wat denk je dan? 
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Voorbeeld:
Apps verzamelen gigantisch veel informatie over je. Vaak sturen ze dat ook door aan allerlei bekende en minder bekende bedrijven. Facebook komt geregeld in het 
nieuws met privacy schendingen. App-ontwikkelaars die toegang willen krijgen tot Facebook moeten soms de data van hun eigen gebruikers overdragen. Instant Heart 
Rate: HR Monitor, een van de populairste hartslag-apps  bleek de hartslag van gebruikers onmiddellijk naar Facebook door te spelen, nadat deze was opgenomen. De 
menstruatie app Flo Period & Ovulation Tracker (ongeveer 25 miljoen actieve gebruikers) bleek aan Facebook door te geven wanneer de vrouwen precies menstrueren.

• C. Ik accepteer de voorwaarden, maar ga daarna onmiddellijk naar de instellingen om 
locatie, toegang tot contactpersonen, toegang tot foto’s, etc. uit te zetten.

• B. Ik download het gewoon. Ik ben niet gek om twintig pagina’s met voorwaarden te lezen. 

• A. Ik lees altijd de voorwaarden voordat ik op ‘Accept’ druk.

Wat doe je als je een app downloadt? 
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Let op het groene slotje! Hoe vaak hoor je dat advies niet? Eigenlijk heel misleidend, want criminelen maken inmiddels ook grif gebruik van een groen slotje. Duizenden 
websites beschikken over een werkend groen slotje en zouden dus veilig moeten zijn, terwijl ze dat niet zijn. Ze stelen je inloggegevens of besmetten je met een virus. 
Elke crimineel kan domeinnamen registreren die best goed klinken en van een groen slotje voorzien, bijvoorbeeld mijn-ing.nl of bankierenrabobank.nl . Vroeger kostte 
het geld, daarom werd het niet zo vaak gedaan, maar tegenwoordig kun je zo'n certificaat geautomatiseerd aanvragen en dat kan ook gratis. Een groen slotje betekent 
dat je op een veilige manier een verbinding maakt, maar je hebt er niet zo veel aan om op een veilige manier te verbinden met internetcriminelen.  
'mijn-ing.nl' lijkt best veel op de echte loginpagina's ‘mijn.ing.nl'. De gemiddelde consument snapt het verschil niet tussen een koppelteken en een punt. Je kunt er 
vanuit gaan dat een koppelteken vaak fout is, maar ook daar heb je uitzonderingen op. In dit geval is antwoord B juist: dit waren allebei foute sites met groene slotjes. 
Wat je in geval van twijfel moet doen? Het beste is om een site te googelen en niet via een link naar de site te gaan.

• C. Bankierenrabobank.nl klinkt niet betrouwbaar en dan maakt het groene slotje niets uit. 

• B. Ze zijn allebei onveilig

• A. Alleen de site met het groene slotje is veilig

De site mijn-ing.nl is voorzien van een groen slotje en de 
site bankierenrabobank.nl niet. Wat zegt dat? 
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Een sterk wachtwoord voor het wifi-netwerk verzinnen is belangrijk, maar het gaat niet helpen tegen het op afstand hacken van slimme apparaten. Helaas zijn veel van 
de verkochte apparaten niet veilig, omdat ze voorzien zijn van een standaard wachtwoord. Deze wachtwoorden zijn bekend en zo kunnen hackers soms 
honderdduizenden verschillende slimme apparaten overnemen: van slimme tv’s tot koffiezetters met wifi-verbindingen. Deze gebruiken ze voor massale aanvallen op 
bedrijven. Er zijn ook veel sites waarop je naar binnen kunt gluren bij mensen door gehackte camera’s die niet goed zijn beveiligd. Je moet altijd de nieuwste updates 
van slimme apparaten uitvoeren, net als bij een computer. En ook het standaard wachtwoord veranderen. 

Voorbeeld:
Met een verzameling van miljoenen slecht beveiligde slimme apparaten vielen hackers het internet aan via Dyn, een dienstverlener waarmee computers websites 
opvragen. Hierdoor waren populaire websites zoal Netflix, Spotify, Amazon en Twitter nauwelijks te bereiken. Een groot gedeelte van het internet werd via op het 
eerste gezicht onschuldige webcams, smart tv's, smart lampen en smart koelkasten. Het enige wat de hackers doen om slimme apparaten over te nemen is het 
standaard wachtwoord intypen.

• C. Een sterk wachtwoord voor mijn wifi-netwerk thuis verzinnen.  

• B. Niets, ik ga er vanuit dat de apparaten gekeurd worden en dat er geen onveilige            
apparaten worden verkocht in Nederland 

• A. Het standaard wachtwoord veranderen en updates uitvoeren. 

Steeds meer apparaten worden ‘smart’, dat wil zeggen gekoppeld aan 
het internet. Veel mensen hebben slimme thermostaten, smart tv’s, 
webcams die te bekijken zijn met een mobiele telefoon, etc. Wat moet je 
met die slimme apparaten doen om ze veilig te houden?  
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nieuwsbrief@mail.ing.nl is goed. Het deel achter het @-teken moet eindigen op de domeinnaam. De tekst voor de domeinnaam moet gescheiden zijn met een punt. 
Een goed uitziend e-mailadres geeft geen garantie, want hackers kunnen email-adressen namaken. Maar meestal doen ze de moeite niet, simpelweg omdat ze weten 
dat de meeste mensen niet op de afzender klikken. Een paar recente voorbeelden: een mail van bol.com met de tekst: 'Win een Bol.com pakket en een 200 euro 
cadeaukaart!’ Als je op de afzender klikt op je computer of op je mobiel, zie je v@ptgay.tacticpvc.com verschijnen. Dat klinkt niet bepaald als bol.com. Een bericht van 
Netflix: 'Krijg nu gratis Netflix toegang voor drie maanden!’ De afzender is: ci43ijq@insiightly.org.uk ‘Een feestelijke mededeling in verband met jubileum IKEA’. 
Afzender: reply@exur.carbontaekwondo.com. ING heeft de app voor mobiel bankieren verbeterd. De link leidt naar een zeer goed nagebouwde website van de bank. 
Maar let op de naam in de zoekmachine: healav.men . Dat klinkt heel anders dan ING. Zo zie je maar, onder de hackers heb je ook best veel prutsers. Want ze kunnen 
ook een site zoals www.verbeterdeING-app.nl registreren. Dat klinkt al een stuk beter. Waar je ook op moet letten, is of de echte site eindigt op bijvoorbeeld nl, com, 
eu, be of nu. Soms is slechts één van deze van het echte bedrijf en kunnen de andere domeinnamen door hackers gekocht zijn.

• C. nieuwsbrief@mijning-nieuwsbrief.nl

• B. nieuwsbrief@maillogin-ing.nl

• A. nieuwsbrief@mail.ing.nl

Sommige emailadressen lijken op elkaar. Welke van die drie is goed?
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Dit is geen nepnieuws. Het Rotterdamse Medisch Centrum neemt 850 van die slimme bedden in gebruik. Alles wordt gemeten. Of sommige patiënten moeite hebben 
met het delen van bepaalde gegevens, moet blijken uit het onderzoek. 

• C. Dit zijn vrouwonvriendelijke bedden, geen enkele vrouw wil dat derden constant haar     
gewicht meten. 

• B. De ontwikkelingen gaan heel snel. Zelfs de bedden digitaliseren.

• A. Dit is nepnieuws. Dat soort bedden bestaan helemaal niet.

Je leest op het internet: 'Het Rotterdamse Erasmus MC neemt slimme 
bedden in gebruik. Ze verzamelen via sensoren gegevens over de 
patiënten, zoals lichaamsgewicht en houding.' Wat denk je? 
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De meeste mensen zetten het wifi-signaal niet uit, omdat ze dan niet automatisch ingelogd worden bij bekende netwerken. Antwoord C is in dat geval helaas juist: je 
mobiele telefoon zoekt altijd verbinding met bekende netwerken. Op het moment dat je mobiel een bekend netwerk tegenkomt, maakt-ie meteen verbinding. Hackers 
kunnen met vrij goedkope apparaatjes uitlezen met welke wifi-netwerken je eerder bent verbonden (bijvoorbeeld Schiphol, KPN, een ziekenhuis, McDonalds, etc.) en 
die maken ze na. De enige manier om dit te voorkomen is om altijd op ‘vergeet dit netwerk’ te klikken als je een wifi-netwerk niet meer nodig hebt. Dan kun je ook niet 
meer automatisch met nep-netwerken met dezelfde naam verbinden. Je wifi uitzetten kan ook. Dan werkt het trucje van de hackers ook niet meer.

• C. Een hacker kan toegang krijgen tot je mobiel, zelfs als je het niet gebruikt.

• B. Je kunt alleen gehackt worden als je sites zonder https (groen slotje) bezoekt. 

• A. Je kunt alleen gehackt worden als je verbinding maakt met de free wifi.

Je bent in een restaurant met free wifi. Die blijkt niet van het restaurant, maar van 
een hacker. 
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Antwoord A is juist. Veel camera’s en andere smart-apparaten worden overgenomen door hackers om de eigenaar het standaard wachtwoord niet heeft gewijzigd. De 
website www.insecam.org verzamelt live beelden van duizenden beveiligingscamera’s over de hele wereld. Je tikt een land of een stad in, en je kunt zo bij bedrijven en
mensen naar binnen kijken.

Voorbeeld:

Alle ‘smart' apparaten kunnen door hackers overgenomen worden en gebruikt worden voor DDos aanvallen. Bij dat soort aanvallen worden servers bestookt met 
enorme hoeveelheden data, net zo lang tot ze overbelast raken en crashen. Op de ondergrondse markten kun je een botnet, een netwerk van gehackte camera’s, 
koelkasten, computers, etc. voor slechts een paar tientjes huren om dat te doen. Het enige wat je hoeft te vertellen is welk bedrijf platgelegd moet worden. De aanval 
kan al binnen vijf minuten beginnen. 
Soms persen de hackers bedrijven af: betalen of je site gaat offline. Zo werden in de aanloop naar Valentijnsdag diverse websites van online-bloemenwinkels 
aangevallen.

• C. Ik vraag aan de gemeente om toestemming als ook een gedeelte van de stoep in beeld
komt.

• B. Ik bekijk de camerabeelden op mijn mobiel door gebruik te maken van de 
databundel, dus niet via openbaar wifi. 

• A. Ik verander het wachtwoord.  

Je koopt een bewakingscamera die je kunt bedienen met je mobiele
telefoon. Wat doe je tegen hackers?
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Programma’s die met AI (artificial intelligence) en voldoende voorbeelden getraind worden, kunnen prima beslissingen nemen. Helaas is technologie niet altijd
neutraal. Er zijn al heel wat gevallen bekend waarbij verkeerde input tot verkeerde conclusies leidde. Zo raadde Artificial Intelligens Amazon af om vrouwen aan te
nemen, omdat op basis van de ingevoerde gegevens vrouwen minder succesvol waren. Maar dat kwam vooral omdat de computer met gegevens was getraind uit het 
verleden, toen het veel moeilijker was voor vrouwen om de top te bereiken. 

Voorbeeld uit de praktijk:

Microsoft heeft een verzoek afgewezen om gezichtsherkenning te installeren in auto's en draagbare camera's van de politie in de Amerikaanse staat Californië. De 
politie wilde de gezichtsherkenning inzetten om verdachten te zoeken, maar de gezichtsherkenning was voornamelijk getraind op foto's van blanken en mannen. Door 
een onevenwicht in de database zouden er vaker fouten gebeuren met vrouwen en minderheden, waardoor die ook vaker zouden worden opgepakt ter verhoor. 

• C. Niet waar, de technologie kan nooit slim genoeg zijn om zelfstandig de beste beslissing te
nemen.

• B. Niet waar, technologie is niet neutraal of onpartijdig.  

• A. Waar, mensen zijn altijd partijdig. 

Computers maken betere beslissingen dankzij AI (artificial intelligence) 
en zijn neutraler dan mensen. 
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