
EHBO
COMPUTER SURVIVALGIDS

GESTOLEN? 

SPOOR JE VERDWENEN APPARATUUR OP!

PLUS

ONLINE ACCOUNTS 
Spoor ze op en sluit ze af

 VPN OP JE ROUTER 
Niet ingewikkeld, wel altijd veilig

SOCIAL MEDIA RUST 
Voorkom ongewenste meldingen

PLUS

ONLINE ACCOUNTS 

13 Oplossingen 
voor 13 storingen

NETWERK   
+ WIFI

DATAVERLIES!?
Herstel gewiste bestanden

EH
B

O
 CO

M
PU

TER SU
RVIVALGIDS

BP

€ 9,95

18 GROOTSTE
RAMPSCENARIO’S

Met onze 18 beste oplossingen

BUITEN
GESLOTEN?
Wachtwoordredding 
bij hoge nood

PRIVACY & 
BEVEILIGING
PC hack- en malwarevrij!evrij

SMARTPHONE
Extra privacy voorkomt 
ongewenste gluurders en volgers

EHBO_cover_def.indd   1 15-03-16   11:42



VOORWOORD
NUMMER 07  2015

VOORWOORD
EHBO Computer Survivalgids

3E H B O

VOORWOORD
E H B O  C O M P U T E R  S U R V I VA L G I D S

ZELFKASTIJDING
Omgaan met technologie voelt als een soort van zelfkastijding. Zelden werkt het in één keer. 

Soms is dat niet erg of zelfs leuk – omdat onbedoeld iets wordt geleerd dat later weer van pas komt. 
Maar meestal is het ronduit frustrerend. Recentelijk kampte ik met een kapotte harde schijf in een 
notebook. Dat klinkt op voorhand al uitdagend. De meeste notebooks zijn dermate compact dat iets 
vervangen al zo goed als onmogelijk is. In mijn geval werd de overtreffende trap bereikt. Het apparaat 
was een niet in te nemen vesting. 

Geen klepjes, vakjes of dekseltjes waaronder een schijfje verborgen zat. Niets van dat alles. 
Eén mooi gegoten behuizing die ik niet open kreeg. Als iemand die al bijna twintig jaar in de 
computerjournalistiek zit is het mijn eer te na om hulp in te roepen. Zoiets doe je niet – net als een 
handleiding raadplegen voordat je begint met een installatie. Dus startte ik eigenwijs de demontage. 
Zonder succes, want al snel strandde ik op barricades waarvan ik niet snapte hoe ik die moest nemen. 
Let wel: ik was nog in het stadium waarbij ik geen printplaat had gezien, laat staan een harde schijf. 
Uiteindelijk moest ik schoorvoetend hulp inroepen van een specialist. “Dat is wel een lastige!” riep hij 
als verlossend antwoord na een paar minuten. Ik hoopte dat hij er ook niet uitkwam, maar dat was 
niet zo. Hij ontdekte dat het niet zomaar een harde schijf was, maar een ssd. Een raid-ssd nog wel. 

Zelfs hij had dat nooit eerder gezien. Natuurlijk nergens te koop, behalve via een Chinese verkoper 
in Hong Kong. Levertijd: vier weken. Om uiteindelijk een net even ander model binnen te krijgen dan 
de bedoeling. En dan komt een tweede kenmerk van omgaan met technologie: het ultieme gevoel van 
geluk nadat het toch uiteindelijk – ondanks al die problemen – werkt. Via een omweg, met wat kunst- 
en vliegwerk. Dat maakt deze hobby zo leuk! Deze EHBO-gids staat boordevol met oplossingen die jou 
precies dát gevoel geven. Problemen is één ding. Ze oplossen, dat is pas écht leuk!

REMCO DE GRAAF
Editorial director 
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Op onze redactie krijgen we nagenoeg dagelijks berichten 
binnen van lezers die in paniek zijn: Windows start 
niet meer op of loopt altijd vast, ze zijn een belangrijk 
wachtwoord vergeten, ze hebben de verkeerde schijf 
geformatteerd of belangrijke data verwijderd, of ze zijn het 
slachtoffer van een hacker of malware geworden. Stuk voor 
stuk rampscenario’s, zo lijkt het wel. Maar met kalmte en 
doordacht handelen valt er vaak nog veel te redden!

 RAMP SCENARIO’S
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STOP 
COMPUTERKRAKERS

Pagina 16

HULP BIJ DATAVERLIES
Pagina 30

Toegegeven, er zijn leukere dingen dan het 
beveiligen van je computer. Maar doe je dat 

niet, dan valt er al snel helemaal niks leuks 
meer op je pc te doen! Het is belangrijk om na 

te gaan of je systeem goed is beveiligd. We laten 
je zien hoe je dit het beste kunt controleren en 
wat je te doen staat als dat niet zo blijkt te zijn. 

Het kost wat moeite, maar met de juiste tools is 
deze klus best te behappen!

Een verwijderd bestand terughalen is, met de juiste 
software, vaak niet zo moeilijk. Het wordt al een 
heel stuk lastiger wanneer er met de partitie of 

schijf zelf iets aan de hand is. Je hebt die bijvoor-
beeld per abuis geformatteerd, het bestandssys-

teem is corrupt geraakt of erger nog: de schijf blijkt
fysiek defect. Afhankelijk van de situatie valt er wel-

licht nog een en ander te redden!

GRATIS SOFTWARE
Pagina 68

NETWERKPROBLEMEN
Pagina 80

Wanneer je op het internet op gratis software 
botst, is het verleidelijk die meteen te downloa-
den en te installeren. Er is inderdaad heel veel 
degelijke freeware beschikbaar, maar voor je 
daarmee aan de slag gaat, is het toch verstandig 
om voorzorgsmaatregelen te nemen. Want gratis 
blijkt jammer genoeg niet altijd ook goedkoop en 
een goede koop.

Een moderne woning kan nog moeilijk zonder 
netwerk. Je bewaart vanaf je computer data op 
je NAS, je drukt documenten af op een gedeelde 
printer, je streamt video en muziek en je surft met 
tablet en smartphone. Handig, tot je opeens geen 
verbinding meer hebt! In dit artikel lossen we de 
bekendste netwerkproblemen op.
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W e bespreken diverse rampscenario’s die 
computergebruikers wel vaker treffen. 
We analyseren elk scenario en vertellen 

je hoe je alsnog tot een aanvaardbare oplossing kunt 
komen.
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  1. Als admi-

nistrator kun 

je de wacht-

woorden van 

andere accounts 

wijzigen.

Op onze redactie krijgen we nagenoeg dagelijks 
berichten binnen van lezers die in paniek zijn: 
Windows start niet meer op of loopt altijd vast, 
ze zijn een belangrijk wachtwoord vergeten, 
ze hebben de verkeerde schijf geformatteerd 
of belangrijke data verwijderd, of ze zijn het 
slachtoffer van een hacker of malware geworden. 
Stuk voor stuk rampscenario’s, zo lijkt het wel. 
Maar met kalmte en doordacht handelen valt er 
vaak nog veel te redden!
I G N A C E  D E  G R O OT

Mét de beste oplossingen
RAMPSCENARIO'S

1 Pc-wachtwoord (1)
Heb je een van je pc’s al een tijdje niet meer gebruikt 
en wil je er nu mee aan de slag, maar weet je het 
Windows-wachtwoord niet meer? Wanneer je je nog 
met een (ander) administrator-wachtwoord kunt 
aanmelden, heb je dit probleem snel opgelost. Je meldt 
je als administrator aan en via Configuratiescherm / 
Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht / Gebrui-
kersaccounts / Een ander account beheren duid je 
het problematische account aan en kies je Het wacht-
woord wijzigen. Let wel, als die gebruiker zijn ge-
gevens met EFS (encrypting file system) had versleuteld, 
dan krijg die na de wachtwoordwijziging geen toegang 
meer tot zijn bestanden!

2 Pc-wachtwoord (2)
Het wordt een stuk lastiger wanneer je je niet meer 
als administrator kunt aanmelden. Het kan wel, maar 
alleen via een omweg. Download een iso-bestand van 
Ubuntu (www.ubuntu.com) en creëer hier een live 
Ubuntu-dvd of usb-stick mee. Start je systeem hiermee 
op. Na de opstart kies je Nederlands en Ubuntu 
uitproberen. In de desktop klik je het Files-pictogram 
aan en navigeer je naar de map C:\Windows\System32 
op je harde schijf. Klik het bestand Utilman.exe met de 
rechtermuisknop aan en geef het bijvoorbeeld de naam 
Utilman.oud. Maak in dezelfde map een kopie van het 

SPECIAL
Troubleshooting
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bestand cmd.exe en noem die kopie Utilman.exe. Slu-
it Ubuntu af en start Windows. Wanneer het aanmeld-
venster verschijnt, druk je op Windows-toets+U. Je krijgt 
nu niet langer de toegankelijkheidsopties (Utilman) te 
zien, maar je komt als administrator op de opdrachtre-
gel (cmd) terecht, waar je de volgende twee opdrachten 
uitvoert:
net user redder geheim /add
net localgroup administrators redder /add
Je hebt nu het administrator-account genaamd ‘redder’ 
met het wachtwoord ‘geheim’ gecreëerd. Meld je 
hiermee aan en wijzig het vergeten wachtwoord van 
je account. Een uitgebreidere beschrijving vind je via 
http://tiny.cc/wwterug.

3 Ander wachtwoord
Er zijn natuurlijk nog heel wat andere programma’s 
en diensten die een aanmelding met een wachtwoord 
vereisen. Nagenoeg alle webdiensten voorzien echter 
in een handige ‘wachtwoord vergeten’-functie: je geeft 
aan dat je je wachtwoord niet meer kent en je krijgt een 
link doorgemaild waarmee je een nieuw wachtwoord 
kunt aanmaken. Dat geldt overigens ook voor het 
wachtwoord in Windows 8 en hoger indien je hiervoor 
een Microsoft-account gebruikt: zie https://account.live.
com/password/reset.

Maar wat als je je wachtwoord van bijvoorbeeld je 
ftp-client, e-mailprogramma of draadloos netwerk 
vergeten bent, of je weet de licentiecode van een of 
ander geïnstalleerd programma niet meer en je wilt dat 
elders installeren? De kans is groot dat je dat vergeten 
wachtwoord alsnog opvist met de gratis tool recALL 
(http://keit.co). Laat je niet afschrikken door de taal van 
de site (Pools), je kunt deze instellen op Nederlands. 
RecALL kan wachtwoorden van meer dan 200 program-
ma’s terugvinden evenals licentiecodes van 2800 appli-
caties. Start het programma op en kies Wachtwoorden 
zoeken op de standaardlocatie. Druk op Volgende 
en wacht de scanresultaten af. Die kun je overigens ook 
altijd nog exporteren naar diverse bestandsformaten. 
Mocht recALL de wachtwoorden van je ftp- of e-mail-
programma niet vinden, kies dan bij het opstarten voor 
Server-emulatie en volg de verdere instructies: goede 
kans dat het dan wél lukt.

4 Wifi-wachtwoord
Ben je het wachtwoord van je draadloze netwerk 
vergeten, dan vind je dat vast nog in het configuratiev-
enster van je draadloze router terug. Of je gebruikt 

  3. Met één 

druk op de knop 

haal je een hoop 

wachtwoorden 

naar boven.

  4. Zoek eerst 

het standaard-

ID van je router 

op voor je die 

naar de fabriek-

sinstellingen 

terugzet.

  2. Forceer 

je een weg als 

administrator 

met een sluwe 

truc.

Nagenoeg alle webdiensten 
voorzien in een handige 
‘wachtwoord vergeten’-functie

Special_Rampscenario.indd   7 15/03/16   12:08



SPECIAL
Troubleshooting

8 E H B O

een gratis tool als WirelessKeyView (www.nirsoft.net/
utils/wireless_key.html). Herinner je je het wachtwoord 
van je router niet meer? Googel dan eerst naar iets als 
default password <routermodel> of surf naar www.rou-
terpassword.com, waarna je de router naar de fabriek-
sinstellingen terug kunt zetten. Hierna kun je je met de 
gevonden gegevens (standaardnaam en -wachtwoord) 
aanmelden. Houd er rekening mee dat je dan wel ook 
je eigen routerinstellingen zult moeten terugzetten.

5 Lokale data kwijt
Je hebt per abuis een of meer bestanden verwijderd – 
en nee, je vindt die niet meer terug in de Windows-prul-
lenbak en je hebt geen back-ups gemaakt. Erg belangri-
jk is alvast dat je op dat moment geen schrijfoperaties 
meer uitvoert op de betreffende partitie: immers, je 
zult zien dat nieuwe data net terechtkomen op de 
locatie van de gezochte bestanden. Een van de beste 
gratis tools voor het terughalen van verloren bestanden 
is Recuva (www.piriform.com/recuva/builds). Kun je 
dat niet op een andere partitie installeren, download 
dan de portabele versie: die kun je veilig kwijt op een 
usb-stick. Pak de download uit (naar je stick) en start 
de tool. Een wizard start op. Kies het gezochte bestand-
stype (zoals Pictures, Music of Documents, of je kiest 

All Files), geef de locatie (partitie of map) aan waar de 
bestanden zich bevonden en druk op de knop Start. 
Selecteer de gezochte bestanden en klik op Recover, 
waarna je een geschikte locatie (lees: andere partitie) 
kiest voor het bestandsherstel. Bestanden met een 
groene cirkel kun je bijna altijd met succes herstellen, 
bestanden met een oranje en rode cirkel zijn wellicht 
verloren. Levert de scanronde niet het verhoopte 
resultaat op, start de wizard dan opnieuw en plaats een 
vinkje bij Enable Deep Scan. Het zoekproces vergt nu 
wel flink wat meer tijd.

6 Cloud: verwijderd
De kans is groot dat je bestanden bewaart in de 
cloud, bij een populaire opslagdienst als Google Drive, 
Dropbox of OneDrive. Ook daar kan het gebeuren dat 
je ongewild data verwijdert. Gelukkig zijn de meeste 
cloudopslagdiensten wel bestand tegen zo’n menselijk 
foutje. Net als Windows bewaart ook Google Drive ver-
wijderde bestanden in eerste instantie in de prullenbak. 
Open de clouddienst vanaf je pc of met de webversie, 
navigeer naar de gewenste map of bestand, klik op 

  5. Recuva 

is nog altijd 

een van de 

beste gratis 

‘undeleters’.

  6. De meeste 

cloudopslagdi-

ensten bewaren 

‘verwijderde’ 

bestanden nog 

een tijdje.

Bestanden met een groene 
cirkel kun je bijna altijd met 
succes herstellen
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dit item met de rechtermuisknop en kies Herstellen. 
In Dropbox worden verwijderde bestanden eigenlijk 
gewoon onzichtbaar gemaakt. Om die weer zichtbaar 
te maken klik je ook hier het prullenbakpictogram aan. 
Verwijderde items kleuren nu lichtgrijs, waarna je vanuit 
het contextmenu Restore selecteert. Bij OneDrive is de 
procedure gelijklopend. Open de Prullenbak (link-
sonder), klik een item met de rechtermuisknop aan en 
kies Terugzetten.

7 Cloud: overschreven
Het wordt vaak al wat moeilijker om een bestand terug 
te halen dat je door een nieuwere versie (met dezelf-
de bestandsnaam) hebt overschreven. Toch is ook 
dan nog niet alle hoop verloren. Zo ondersteunen de 
meeste clouddiensten versiebeheer, wat betekent dat 
oudere versies van een bestand een tijdlang worden 
bewaard. Dat geldt alvast voor de drie diensten die we 
in stap 6 hebben vermeld. In Google Drive open je het 
contextmenu van het bestand en kies je Versie behe-
ren. Bij Dropbox vind je hiervoor de optie Previous 
versions terug in het contextmenu van een bestand. 
Bij OneDrive klik je met de rechtermuisknop op een 
bestand en kies je Versiegeschiedenis. Als het goed is, 
krijg je in het linkerpaneel een chronologische opsom-
ming van de verschillende versies. Bij de drie diensten 
kun je vanuit dit versiebeheer nu de gewenste versie 
terughalen.

8 Niet opgeslagen
Zelfs wanneer je een document vergeet op te slaan, is 
nog niet alle hoop verloren. Althans niet wanneer je 
een recente versie van MS Office gebruikt. De kans is 
reëel dat de Office-applicatie je bestand heeft bewaard, 

zodat je die alsnog kunt herstellen. Dat gaat als volgt 
(we nemen Word als voorbeeld, maar de werkwijze in 
Excel of PowerPoint is vergelijkbaar). Open een leeg 
bestand in Word en kies Bestand / Recent waarna je 
onderaan Niet-opgeslagen documenten herstellen 
kiest (Office 2010). Of je opent Bestand / Openen en 
je selecteert Recente documenten (Office 2013). Hele-
maal onderaan in het paneel aan de rechterkant klik 
je vervolgens Niet-opgeslagen documenten herstel-
len aan. Je komt dan terecht in de map C:\Users\<ac-
count>\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles, 
waar je – hopelijk – je data terugvindt, met de extensie 
.asd. Dubbelklik hierop om het bestand in Word te ope-
nen. Lukt het niet op deze manier, dan kun je je geluk 
nog beproeven met het gratis Recuva (zie tip 5).

9 Geformatteerd
We blijven nog even bij de categorie ‘zware verstroo-
idheidsfouten’: je hebt de verkeerde schijf(partitie) 
geformatteerd! Om deze operatie ongedaan te maken, 
schakel je weer externe hulp in, zoals EaseUS Partition 
Recovery (www.easeus.com/partition-recovery). Het 
spreekt voor zich dat je deze software niet installeert 
op de schijf waarvan je data wilt herstellen! Echter, 
voor je de formattering probeert ongedaan te maken, 
doe je er goed aan een tool als Recuva (zie tip 5) in te 
zetten om te proberen zo veel mogelijk data veilig te 
stellen naar een ander medium. Hiervoor zul je wel het 
tijdrovende Enable Deep Scan moeten activeren in 
Recuva. In plaats van – of aanvullend op – Recuva kun 

  8. Zelfs 

niet-opgeslagen 

data zijn (soms) 

nog terug te 

halen!

  7. Het 

versiebeheer 

in Google Drive 

zorgt wel vaker 

voor een grote 

opluchting.

De kans is reëel dat de O�  ce-
applicatie je bestand heeft 
bewaard, zodat je die alsnog 
kunt herstellen
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Handmatig herstellen
In dit artikel stellen we je een paar (gratis) pro-
gramma’s voor die je kunnen helpen om verd-
wenen data (of partities) of per ongeluk verwi-
jderde bestanden terug te halen, zoals Recuva, 
EaseUS Data Recovery en Easeus Partition 
Recovery. Wie goed bekend is met bestandssys-
temen en datastructuren, kan echter ook zelf 
een blik op de bestandshuishouding werpen, 
tot de bootsectoren toe. Dat kan met een 
fysieke schijfeditor. Een degelijke en gratis tool 
is HxD (http://mh-nexus.de/en/hxd). Start die op 
als administrator. Stel, je wilt de MBR-sector (de 
allereerste sector met het master boot record) 
van je harde schijf bekijken, omdat je vermoedt 
dat daar iets mis is. Ga dan naar het menu 
Extras en kies Open schijf. Verwijder het vinkje 
bij Open als alleen lezen, waarna je bij Fysische 
schijf de (juiste) harde schijf aanklikt. Druk op 
de knop Sluiten en de MBR komt in beeld. We 
willen je er wel uitdrukkelijk voor waarschuwen: 
weet héél goed wat je doet, want één verkeerde 
byte wijzigen kan een onopstartbaar systeem 
als resultaat hebben. Niettemin, dergelijke tools 
kunnen krachtig materiaal zijn in handen van 
gevorderde ‘dataherstellers’ en troubleshooters.

10 E H B O

je hiervoor ook EaseUS Data Recovery gebruiken (apart 
te downloaden via http://tiny.cc/easdr, maar ook als op-
tie bereikbaar bij het opstarten van Partition Recovery. 
De gratis versie is beperkt tot het herstellen van 1 GB).
Heb je zo veel mogelijk gegevens veiliggesteld, start 
dan Partition Recovery en druk de gelijknamige knop 
in. Duid aan om welke schijf het gaat en eventueel tot 
welke schijfruimte je de zoektocht naar de partitie wilt 
beperken. In het volgende venster kies je voor Fast. 
Levert dat niet de gehoopte resultaten op, dan kun je 
bij een tweede poging het arbeidsintensievere proces 
Complete aanstippen. Duid vervolgens de gewenste 
partitie aan en bevestig met Proceed.

10 Niet herkend (1)
Het overkomt gebruikers wel vaker: plots blijkt Win-
dows je externe usb-schijf niet meer te herkennen: 
geen schijfletter meer en dus geen toegang tot de 
gegevens! In dat geval ga je eerst na of de schijf nog 
opduikt in het Schijfbeheer: druk op Windows-toets+R 
en voer de opdracht diskmgmt.msc uit. Verschijnt de 
schijf nergens in dit overzicht, probeer dan de schijf in 
een andere usb-poort in te pluggen. Lukt het nog niet, 
koppel je externe schijf dan aan een andere pc. Komt 
de schijf ook hier niet tevoorschijn in het Schijfbeheer, 
dan is het opslagmedium zelf wellicht stuk. Lukt het 
wel op een andere pc maar niet op je eigen computer, 
dan heeft het mogelijk met een driverprobleem te 
maken. Dit kun je uitzoeken via het Apparaatbeheer: 
druk op Windows-toets+R en voer het commando 
devmgmt.msc uit. Zie je een geel uitroepteken staan 
naast de betreffende schijf, klik daar dan met 
de rechtermuisknop op en kies Eigenschappen. 
Het foutbericht geeft aan in welke richting je (bi-
jvoorbeeld op Google) moet zoeken. Eventueel 
kan het terugrollen naar een vorige driverversie 
helpen (kies Eigenschappen, open het tabblad Stuur-
programma en klik op Vorig stuurprogramma) of het 
terugzetten van een recent systeemherstelpunt (druk 
op Windows-toets+R en voer rstrui.exe uit, waarna je 
de verdere instructies volgt).

11 Niet herkend (2)
Is de nukkige schijf wel zichtbaar in het Schijfbeheer, 
maar krijg je toch geen toegang, ga dan eerst na of aan 
de schijf wel een stationsletter is toegewezen in het 
Schijfbeheer. Klik de schijf met de rechtermuisknop aan 
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en kies Stationsletters en paden wijzigen, druk op de 
knop Toevoegen, kies een geschikte letter en bevestig 
met OK. Heeft de schijf wel degelijk een letter, maar 
kan Windows die toch niet correct benaderen, dan is 
het bestandsbeheersysteem wellicht corrupt geworden 
en lijkt het er voor Windows op dat die niet langer 
(correct) geformatteerd is. Er zit dan weinig anders op 
dan je schijf opnieuw te formatteren. Uiteraard probeer 
je dan eerst je gegevens veilig te stellen. Er is een kleine 
kans dat je de gegevens nog kunt inlezen met de gratis 

tool Linux Reader for Windows (www.diskinternals.
com/linux-reader), aangezien die minder kieskeurig is. 
Lukt het hier niet mee, dan zit er weinig anders op dan 
je toevlucht te nemen tot eerder besproken dataher-
steltools als Recuva (met Deep Scan) en EaseUS Data 
Recovery.

12 Pc start niet op
Zoals elke andere dag schakel je ook vandaag je 
computer in, maar deze keer vergeefs. Veel meer dan 
enkele geluidssignalen of hooguit wat led-geflikker 
brengt je pc niet voort. Dat zijn signalen die de zoge-
noemde POST (Power On Self Test) van je systeem-BIOS 
geeft om je duidelijk te maken dat er iets mis is en (voor 
zover mogelijk) wat er precies loos is. Raadpleeg dan 
de handleiding van je moederbord of de site van de 
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maken
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producent van het BIOS of van je (merk)computer om 
te weten te komen wat precies de betekenis is van die 
signalen. Eventueel googel je naar ‘beep codes’ of ‘led 
codes’ in combinatie met het merk en model van je pc, 
of je raadpleegt een site als www.computerhope.com/
beep.htm. Je zult merken dat het vaak om geheugen-
problemen gaat. De geheugenbankjes even uit de sleu-
ven halen en ze er weer stevig instoppen (‘reseat’) kan 
wonderen doen. Check tegelijk even of je systeemkast 
stofvrij is en of alle ventilatoren goed draaien.

13 CMOS-probleem
Misschien geen ramp, maar wel erg vervelend is 
wanneer je telkens bij het inschakelen van de pc de 
melding krijgt dat ‘CMOS Data/Time not set’ is of dat je 
de foutboodschap ‘Low CMOS Battery’ ziet opduiken. 
Bovendien blijken bepaalde instellingen van je BIOS 
niet meer correct. Het ziet er dan sterk naar uit dat je 
CMOS – de geheugenchip die enkele opstartgegevens 
bewaart – aan een nieuwe batterij toe is. In veel geval-
len is dat een eenvoudige knoopcelbatterij van het type 
CR2032. Raadpleeg wel eerst even de handleiding bij je 
systeem: daarin vind je vast terug waar je die batterij 
kunt vinden en hoe je die moet vervangen. Trek wel 
eerst de stroomkabel uit je pc voor je dat doet!
Het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van die bat-

terij is trouwens ook een mogelijke oplossing wanneer 
je niet meer in het BIOS-venster komt omdat je het wa-
chtwoord vergeten bent. Dit euvel valt overigens vaak 
ook te verhelpen door een jumper (een klein metalen 
klemmetje met een plastic omhulsel) op je moederbord 
tijdelijk weg te nemen of te verplaatsen. Ook in dit geval 
zet je systeemhandleiding – of Google – je ongetwijfeld 
op het goede spoor.

14 Windows start niet
Komt je systeem bij het opstarten niet verder dan een 
of andere foutmelding die erop wijst dat bestanden 
in het bootmedium ontbreken, ga dan eerst in je 
BIOS na of de opstartvolgorde (boot sequence) nog 
wel correct is ingesteld. Je komt in dit setup-venster 
van je BIOS door bij het opstarten een bepaalde 
toets(combinatie) in te drukken, zoals F1, F2, F10, 
Delete of Esc. Zorg dat hier de (juiste) harde schijf of 
SSD als eerste opstartmedium staat ingesteld. Blijkt 
dat niet de oorzaak en krijg je foutmeldingen als “No 
operating system found”, “An error occurred while 
attemting to read the boot configuration data” of 
iets dergelijks, dan heb je wellicht te maken met een 
 corrupte bootsector op je opstartschijf. In veel geval-
len is dit probleem te verhelpen door je systeem met 
de installatie-dvd van Windows op te starten of met 
de meegeleverde herstelschijf. Stel dan eerst je taal 
en toetsenbord in en kies vervolgens Uw computer 
herstellen, waarna je de verdere instructies volgt. 
Lukt het hier niet mee, kies dan Opties voor sys-
teemherstel (Windows 7) of Problemen oplossen 
/ Geavanceerde opties (Windows 8) en ga naar de 
opdrachtprompt. In Windows 7 voer je dan de op-
drachten bootrec /fixmbr en bootrec /fixboot uit. In 
Windows 8 tik je het commando bcdboot x:\windows 
/l nl-nl (nl-be voor België) in: hiermee reconstrueer 
je de bootmanager. Vervang x: door de stationsletter 
van je Windows-partitie. Dat is bijna altijd de letter c:. 
Maar om het zeker te weten, controleer met Windows 
Verkenner op welk station de map \Windows staat. 
Dit station is de letter die je moet invullen.
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15 Vastlopers (1)
Komt het geregeld voor dat je pc in willekeurige 
applicaties uitvalt of opnieuw opstart, dan kan dat 
verschillende oorzaken hebben. We hebben al vaker 
meegemaakt dat het uitnemen en weer terugplaatsen 
van de geheugenmodules het probleem oploste, maar 
het kan ook te maken hebben met stofophoping in je 
systeemkast en de ventilatoren, zoals die van je cpu en 
in je voeding. Grondig reinigen met een busje perslucht 
of – heel voorzichtig – met een (kleine) stofzuiger is 
dan de boodschap. Druk alle kabels en insteekkaarten 
goed aan en houd je computer een eindje weg van een 
directe warmtebron, zoals je centrale verwarming. Een 
overgeklokte cpu of gpu (grafische kaart) kan ook de 
veroorzaker van een instabiel systeem zijn. Mocht je re-
cent experimenten in die richting hebben ondernomen, 
dan weet je ongetwijfeld waar je moet zoeken. Blijven 
de problemen, onderzoek dan zeker ook even de 
werking van het RAM-geheugen. Dat kun je doen met 
het ingebouwde programma Geheugencontrole: open 
achtereenvolgens Configuratiescherm / Systeem en 
beveiliging / Systeembeheer / Windows Geheugen-
controle / Nu opnieuw opstarten en zoeken naar 
problemen (aanbevolen). Sla je werk op en herstart 

de pc. Kies bij voorkeur voor een uitgebreide controle. 
Een andere degelijke geheugentester is nog het gratis 
MemTest86 (www.memtest86.com) dat je in de vorm 
van een schijfbestand kunt downloaden om er een 
live-medium van te maken.

16 Vastlopers (2)
Kun je de oorzaak van je instabiele systeem maar 
niet vinden, dan kan Windows zelf je daar wellicht bij 
helpen. Die houdt namelijk op de achtergrond een zeer 
uitgebreid logboek bij van wat er allemaal met het sys-
teem gebeurt. Hieruit kun je als (gevorderde) gebruiker 
veel opsteken. Open het Configuratiescherm en kies 
Systeem en beveiliging. In de rubriek Systeembeheer 
klik je op Gebeurtenislogboeken weergeven. De 
module Logboeken opent zich en in het middenpaneel 
krijg je een samenvatting van allerlei beheergebeur-
tenissen. Klik op het plusje bij Kritiek en bij Fout en 
focus je op de gebeurtenissen van het Afgelopen 
uur, in de veronderstelling althans dat je deze analyse 
uitvoert kort na zo’n vastloper. Dubbelklik op zo’n 
foutmelding voor meer feedback. Klik op Logboeken 
(lokaal) in het linkerpaneel om weer naar het overzicht 
terug te keren. Deze feedback is vrij specialistisch, maar 
ook hier kan Google je beste vriend zijn. Vermeld in je 
zoektocht zeker ook de Bron en het Id van de betref-
fende gebeurtenis.

17 Adware-tsunami
Af en toe een advertentiebanner op een webpagina, 
daar valt best mee te leven. Anders wordt het wanneer 
je voortdurend opdringerige pop-ups of toolbars ziet 
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Back-ups!
We kunnen ons best voorstellen dat ook voor jou 
het grootste rampscenario er eentje is waarbij je 
veel persoonlijke gegevens kwijtraakt. Nu heb-
ben we in het artikel wel diverse tools en tech-
nieken aangereikt om bij rampspoed toch nog 
gegevens terug te halen, het neemt niet weg dat 
de slimste aanpak er nog altijd één is waarbij je 
eigenlijk zo goed als geen persoonlijke gegevens 
kúnt kwijtspelen. Anders gezegd, wanneer je 
op elk moment over recente back-ups van je 
bestanden beschikt!
Een ideale back-up is zowel logisch als fysiek 
gescheiden van de originele gegevens. Dat houdt 
in dat bijvoorbeeld abusievelijke verwijderingen 
zich niet automatisch ook doorzetten naar je 
back-ups, en dat het back-upmedium zich bov-
endien op een andere locatie bevindt, zodat ook 
rampspoed als diefstal, waterschade of brand 
niet het einde van je gegevens betekenen. Er zijn 
heel wat gratis tools om afzonderlijke databe-
standen te kunnen back-uppen naar uiteen-
lopende locaties (waaronder de cloud), maar ook 
om een complete schijfkopie te maken, inclusief 
Windows en al je programma’s. De gratis tool 
EaseUS Todo Backup combineert beide mo-
gelijkheden. Ook kun je er schijven op een 
gebruiksvriendelijke manier mee klonen. Dit 
programma komt in een volgend nummer 
van Tips & Trucs uitgebreid aan bod.‘datah-
erstellers’ en troubleshooters.

14 E H B O

opduiken of wanneer om de haverklap een niet-gevraa-
gde webpagina verschijnt. Dan ben je duidelijk het 
slachtoffer van hardnekkige adware of erger. In de 
praktijk blijkt het vaak erg lastig om die echt van je 
systeem te verwijderen. Gelukkig zijn er tools die dat 
nagenoeg volautomatisch kunnen doen. Wij hebben 
zelf goede ervaringen met het programma AdwCleaner 
(http://tiny.cc/1adwclean), maar er zijn nog wel een 
paar degelijke anti-adwaretools die je kunt uitproberen 
mocht AdwCleaner niet het verhoopte resultaat oplev-
eren, zoals Adware Removal Tool (http://tiny.cc/adrt) of 
BitDefender Adware Removal Tool (http://tiny.cc/bdart).
We blijven even bij AdwCleaner: start de tool op en druk 
op de knop Scannen. Wanneer de scanronde voorbij is, 
klik je op Verwijderen. Gebruik deze en dergelijke tools 
alleen maar als je echt door adware wordt geplaagd. 
Maak ook eerst een systeemherstelpunt aan, voor het 
geval er iets fout loopt: zoek naar herstelpunt in het 
startmenu, kies Een herstelpunt maken, waarna je de 
knop Maken indrukt.

18 Malware-infectie
Het kan natuurlijk nog erger dan adware, bijvoorbeeld 
wanneer heuse malware (virussen, trojans, rootkits, 
keyloggers …) erin geslaagd is je geïnstalleerde anti-
virusprogramma te misleiden. Heb je inderdaad een 
donkerbruin vermoeden dat je systeem het slachtoffer 
is van malware, maar slaat je eigen antivirusprogram-
ma geen alarm, dan kun je er een ‘second opinion’ op 
los laten in de vorm van het gratis Malwarebytes An-
ti-Malware (www.malwarebytes.org). Je mag deze tool 
ook uitvoeren terwijl je eigen antivirusprogramma (op 
de achtergrond) actief is. Mogelijk geeft dit programma 
uitsluitsel over een eventuele malware-infectie en weet 
die de indringer doeltreffend te verwijderen. Het valt 

niet helemaal uit te sluiten dat erg geniepige malware, 
zoals bepaalde toolkits, alsnog door de beveiliging 
heen glipt. Bij twijfel doe je er goed aan je pc met een 
live-antivirus-medium, zoals Kaspersky Rescue Disk 
(http://tiny.cc/kaspresc) op te starten en langs die weg 
je systeem te scannen. Immers, zo krijgt eventueel geïn-
stalleerde malware geen kans zich in het geheugen te 
nestelen.

  Back-ups: 

niet zelden de 

beste remedie 

tegen digitale 

rampspoed.

   17. ADw-

Cleaner gaat 

grondig te werk 

om alle sporen 

van gedetect-

eerde adware te 

verwijderen.

SPECIAL
Troubleshooting

Special_Rampscenario.indd   14 15/03/16   12:15



1 Firefox
Firefox heeft veel mogelijkheden 
als het gaat om je privacy. Je kunt 
de dingen die de browser van je 
onthoudt tot in het kleinste detail 
bepalen. Druk op de Alt-toets, 
kies Extra / Opties en ga naar het 
tabblad Privacy. In dit scherm vind 
je meerdere opties. Lees ze goed 
door en geef aan wat je wilt laten 
schoonmaken. Plaats een vinkje 
bij Geschiedenis wissen zodra 
Firefox sluit en klik hierachter op 
Instellingen. Hier kun je precies 
aanvinken welke items Firefox 
automatisch moet vergeten bij het 
afsluiten.

2 Google Chrome
Om de sporen in Google Chrome 
automatisch te verwijderen, heb je 
een extra uitbreiding nodig. Deze 
heet Click&Clean en vind je in de 

Chrome-webstore via de link http://
tiny.cc/clickclean. Na het toevoegen 
van de uitbreiding zal Click&Clean 
een extra programma download-
en. Ook dit dien je te instaleren. 
Vervolgens kun je met de Click&-
Clean-knop in Google Chrome 
aangeven welke onderdelen je wilt 
schoonmaken. Nadat je je keuze 
hebt gemaakt, kijk je bij Opties. 

Plaats een vinkje bij Extra / Ver-
wijder privégegevens wanneer 
Chrome sluit.

3 Internet  Explorer
Klik in Internet Explorer op het 

tandwiel-icoontje en kies Inter-
netopties. Plaats een vinkje bij 
Browsergeschiedenis verwijde-
ren bij afsluiten. Klik op de knop 
Verwijderen en bepaal welke 
onderdelen je wilt laten opschonen. 
De bovenste optie heet Gegevens 
van favoriete websites behouden 
en is handig om niet uit te schakel-
en. Hiermee blijf je bijvoorbeeld 
ingelogd bij Markplaats en Google 
als je deze sites hebt toegevoegd 
als favoriet.

4 Handmatig
Uiteraard hoef je het schoonmaken 
niet te automatiseren. De ges-
chiedenis en andere persoonlijke 
gegevens kun je in Firefox, Chrome 
en Internet Explorer ook handmatig 
verwijderen. In al deze browsers 
werkt de toetscombinatie Ctrl+-
Shift+Del om je browsercache snel 
leeg te maken. 

 Click&Clean 

helpt bij het 

schoonmaken 

van sporen 

uit Google 

Chrome.

 Laat je geschiedenis en andere 

persoonlijke gegevens automatisch verwij-

deren zodra je Internet Explorer afsluit.

 Firefox heeft 

uitgebreide 

instellingen om 

privacygevoe-

lige informatie 

automatisch op te 

schonen.

 De toetscombinatie Ctrl Shift Del 

werkt in alle populaire webbrowsers en 

verwijdert onder andere de geschiedenis.

Browsers onthouden veel van je surfgedrag, 
slaan overal cookies voor op en bewaren waar 
je zoal geweest bent. Als je dit niet wilt, kun je 
de incognitomodus van de browser gebruiken of 
de sporen laten verwijderen. Dit laatste gaan we 
automatiseren, zodat jouw sporen automatisch 
verdwijnen zodra je je browser afsluit.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Browsersporen verwijderen bij sluiten

AUTOMATISCH 
OPSCHONEN
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W e controleren hoe goed je pc is beveiligd 
en of die niet door malware is geïnfec-
teerd. We geven tips en tools om onge-

wenste software te elimineren, om je beveiliging op te 
schroeven en om ervoor te zorgen dat je pc voortaan 
van ongein gevrijwaard blijft.

16 E H B O

  1. Deze link 

kun je beter niet 

aanklikken.

Toegegeven, er zijn leukere dingen dan het 
beveiligen van je computer. Maar doe je dat niet, 
dan valt er al snel helemaal niks leuks meer op je 
pc te doen! Het is belangrijk om na te gaan of je 
systeem goed is beveiligd. We laten je zien hoe je 
dit het beste kunt controleren en wat je te doen 
staat als dat niet zo blijkt te zijn. Het kost wat 
moeite, maar met de juiste tools is deze klus best 
te behappen!
I G N A C E  D E  G R O OT

Houd je pc hack- en malwarevrij

STOP COMPUTER-
KAPERS!

1 Gezond verstand
Als je alle tips uit dit artikel opvolgt, beschik je over 
een goed beveiligde computer. Dat is natuurlijk ook 
de bedoeling, maar tegelijk bestaat dan het risico dat 
je je dan ‘onaantastbaar’ waant en dat is niet de juiste 
houding. Alertheid en gezond verstand blijven nog altijd 
onmisbare ingrediënten. Dat houdt onder meer in dat 
je vanuit een e-mail niet zomaar elke bijlage of link 
opent, zeker niet wanneer de inhoud van het bericht je 
wat vreemd overkomt. Ook bij e-mails die van bekend-
en lijken te komen, blijft het oppassen geblazen. Verder 
doe je er goed aan elke download, met name freeware, 
vóór het uitvoeren aan een uitgebreide virusscan te 
onderwerpen (zie ook tip 10) en tijdens de installatie 
van software wantrouwig te staan tegenover alle reeds 
ingevulde aankruisvakjes. Wie daar consequent op 
let, maakt het malware en hackers al meteen een stuk 
moeilijker.

2 Onderhoudscentrum
Om snel een indruk te krijgen hoe het met de beveilig-
ing van je systeem is gesteld, open je het Windows-on-
derhoudscentrum, via Configuratiescherm / Systeem 
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en beveiliging / Onderhoudscentrum. Met het 
pijlknopje open je vervolgens de rubriek Beveiliging. In 
één oogopslag zie je dan onder meer: of er een firewall, 
antivirus- en spywarebeveiliging actief zijn, of Windows 
Update is ingeschakeld, of je het gebruikersaccountbe-
heer wel hebt ingeschakeld (zodat je een melding krijgt 
wanneer programma’s wijzigingen op je systeem tracht-
en aan te brengen) en of beveiligingsopties van Internet 
Explorer wel op de aanbevolen niveaus zijn ingesteld. Is 
alles in orde, dan zie je bij elk item Ingeschakeld of OK 
staan. Is dat niet het geval, dan kun je dat alsnog doen 
met de knop Nu inschakelen of Instellingen wijzigen. 
Standaard krijg je ook een notificatie in het Win-
dows-systeemvak te zien als het onderhoudscentrum 
op de achtergrond problemen detecteert. Tenminste 
als je dergelijke meldingen niet hebt uitgeschakeld. Dat 
controleer je in het linkerpaneel, via Instellingen voor 
Onderhoudscentrum wijzigen.

3 (Gratis) antivirustool
Het mag duidelijk zijn: een antivirusprogramma is en 
blijft een essentieel onderdeel van je defensiestrategie. 
Vanaf Windows 8 levert Microsoft standaard zo’n tool, 
onder de naam Windows Defender. Deze tool tref je 
weliswaar ook aan op Windows Vista en 7, maar daar 
beperkt het programma zich tot het detecteren en elim-
ineren van spyware en aanverwanten. Wil je tevens gra-

tis virusprotectie, dan installeer je op Windows Vista en 
7 Microsoft Security Essentials (http://tipsentrucs.link.
idg.nl/sece). Controleer in elk geval of de realtime-bev-
eiliging is geactiveerd: open het programma, ga naar 
het tabblad Instellingen, klik Realtime-beveiliging 
aan en schakel deze functie in.
Houd er wel rekening mee dat zowel Defender als Mi-
crosoft Security Essentials in onafhankelijke antivirus-
tests vaak minder goede resultaten behalen. Daarom 
kun je wellicht beter op zoek gaan naar een krachtiger 
antivirustool. Wil je het absoluut gratis, dan kun je 
kiezen voor Avast! (www.avast.com) of AVG AntiVirus 
(http://free.avg.com/nl-nl). Feit blijft dat gratis versies zo 
goed als altijd minder (beveiligings)functies aanbieden 
dan de commerciële variant. Zo bevat het gratis Avast! 
slechts beperkte virtualisatie-opties (waardoor je ti-
jdens online transacties iets meer risico loopt) en scant 
het gratis AVG AntiVirus gedownloade bestanden pas 
wanneer je die ook echt uitvoert.

4 Firewall
Hebben we wat bedenkingen over de kwaliteit van 
de antivirustool van Microsoft, op de ingebouwde 
firewall valt weinig aan te merken. Er zijn dan ook 
weinig redenen om die door een andere te vervangen. 
Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat je deze firewall 
correct hebt ingesteld. Open hiervoor het Windows 
Configuratiescherm / Systeem en beveiliging / 
Windows Firewall. Je zou hier uitsluitend groene, dus 
geen rode, balkjes moeten zien en je firewall moet 
verbonden zijn voor alle netwerklocaties. Dat kun je 
altijd nog snel aanpassen via Windows Firewall in- 
of uitschakelen. Heb je aan de firewallinstellingen 
gesleuteld, of een programma heeft dat gedaan, en 
wil je de oorspronkelijke instellingen terug? Dan regel 
je dat met Standaardwaarden herstellen / Stan-
daardinstellingen / Ja. Houd er wel rekening mee dat 

  3. Gebruik je 

toch Windows 

Defender, zorg 

er dan in elk ge-

val voor dat de 

realtime-beveili-

ging actief is.

  2. Het 

Windows-onder-

houdscentrum: 

een nuttige 

eerste stop.

Ook bij e-mails die van 
bekenden lijken te komen, 
blijft het oppassen geblazen
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bepaalde programma’s, die je voorheen toegang had 
verleend om bijvoorbeeld een internetconnectie op te 
zetten, dan mogelijk niet meer (volledig) zullen werk-
en. Je moet in dat geval alsnog je toestemming geven 
wanneer daarom wordt gevraagd.

5 Portscan
De basisfunctie van een firewall is het controleren van 
netwerkverkeer, in eerste instantie van alle binnen-
komende traffic, maar vaak ook van uitgaand verkeer. 
Verdacht of ongeoorloofd verkeer zal door een goede 
firewall worden geblokkeerd, zodat bijvoorbeeld hack-
ers zich geen toegang tot je systeem kunnen verschaff-
en. Om eenvoudig te testen hoe veilig je systeem op dat 
vlak is, kun je een zogenoemde portscan uitvoeren. Een 
degelijke online portscan is ShieldsUP!. Ga naar http://
tipsentrucs.link.idg.nl/shup, druk op de knop Proceed 
en vervolgens op All Service Ports. Het kan overi-
gens zeker geen kwaad op deze pagina ook de knop 
GRC’s Instant UPnP Exposure Test in te drukken: die 
controleert of je router wel bestand is tegen specifieke 

hackpogingen. De eerste 1056 poorten (zeg maar, com-
municatiekanalen naar je pc) worden nu gescand door 
de service om te zien of er geen poorten openstaan die 
eigenlijk Stealth (onzichtbaar, groene kleurindicatie) 
horen te zijn. Is een firewall, al dan niet van Windows, 
actief op je pc, dan hoor je uitsluitend groene blokjes 
te zien – zeker wanneer die pc ook nog eens achter een 
(NAT-)router in je netwerk staat.

6 Windows update
Zoals we in tip 02 al aangaven, controleert het on-
derhoudscentrum ook of je Windows Update wel zo 
hebt ingesteld dat die automatisch updates installeert 
wanneer die beschikbaar zijn. Want het regelmatig 
updaten en patchen van je systeem is net zo goed een 
essentieel onderdeel van de beveiliging. Op die manier 
verklein je de kans dat hackers of malware bepaalde 
onvolkomenheden in het systeem misbruiken. Je kunt 
de instellingen van Windows Update op elk moment 
controleren. Ook dat gaat via het Configuratiescherm 
/ Systeem en beveiliging, waar je deze keer Windows 
Update kiest. Vervolgens klik je op Instellingen wijzi-
gen en stel je deze functie bij voorkeur in op Updates 

  4. Het terug-

zetten naar de 

oorspronkelijke 

instellingen van 

de Windows-

firewall, waarna 

je sommige toe-

passingen wel-

licht weer moet 

autoriseren.

  6. ShieldsUP! 

op een pc 

zonder router: 

links zonder 

Windows-fire-

wall, rechts met.

  6. Een must: 

update je 

systeem regel-

matig.
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automatisch installeren (aanbevolen). Je bepaalt zelf 
het tijdstip waarop die updates dan feitelijk worden 
geïnstalleerd, maar veiligheidshalve kies je hier in elk 
geval voor Elke dag. We raden je aan hier ook een 
vinkje bij Aanbevolen updates op dezelfde manier 
ontvangen als belangrijke updates te zetten, net als 
bij Updates voor Microsoft-producten ontvangen. 
Bevestig met OK.

7 Browser
Omdat een groot deel van het verkeer van en naar het 
internet over het algemeen via je browsers loopt, is het 
belangrijk dat je ook die up-to-date houdt en veilig con-
figureert. De meeste browsers updaten zichzelf, zodat 

je je hier normaal gesproken weinig zorgen om hoeft 
te maken. De beveiligingsinstellingen kun je zelf even 
controleren. In Google Chrome open je daartoe Instel-
lingen / Geavanceerde instellingen weergeven en 
check je of er een vinkje staat bij Bescherming tegen 
phishing en malware inschakelen. In Internet Explor-
er druk je op Alt+X en kies je Internetopties. Open het 
tabblad Beveiliging en kies de Internet-zone. Blijkt de 
knop Standaardniveau beschikbaar, klik die dan aan. 
Ga vervolgens naar het tabblad Geavanceerd en druk 
op de knop Geavanceerde instellingen herstellen. 
Bevestig met OK. Druk nogmaals op Alt+X en kies Be-
veiliging. Krijg je hier SmartScreen-filter inschakelen 
te zien, klik die optie dan aan en activeer hem alsnog. 
Bevestig ook hier met OK.

8 Extra virusscan
Het is een goed idee af en toe een extra virusscan op 
je systeem uit te voeren, want twee weten meer dan 
één. Let op: het is niet verstandig om twee antivi-
rustools tegelijk op de achtergrond te laten draaien, 
waarbij beide dus zorgen voor realtime-protectie. Het 
risico is dan groot dat de twee programma’s elkaar 
gaan tegenwerken. Een degelijke, gratis tool om een 

  8. Het is geen 

slecht idee af en 

toe een second 

opinion te 

vragen!

  7. Het 

SmartScreen-

filter van Inter-

net Explorer 

helpt je tegen 

phishingsites te 

beschermen.

AdwCleaner is een goede 
kuur voor hardnekkige adware, 
kapers en toolbars
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‘on demand’ scanronde uit te voeren is Malwarebytes 
Anti-Malware (www.malwarebytes.org/mwb-download). 
Na de opstart hoef je alleen maar de knop Scan nu in 
te drukken. Na afloop bericht de tool je over eventuele 
dreigingen met een overzicht van de geïnfecteerde 
items. Tenzij je bepaalde items, waarvan je zeker weet 
dat ze onschadelijk zijn, ongemoeid wilt laten, schakel 
je ze allemaal in één keer uit met de knop Plaats alle in 
quarantaine. Tot slot herstart je de pc en voer je voor 
de zekerheid nogmaals een scanronde uit.

9 Adware en kapers
Weliswaar iets minder schadelijk, maar ook erg 
vervelend zijn ongevraagde toolbars, browserkapers, 
adware en zogenoemde PUP’s (potentially unwanted 
programs). Een van de betere programma’s om die 
ondingen te detecteren en elimineren is ADwCleaner 
(http://tipsentrucs.link.idg.nl/adwc). Voor alle zeker-
heid maak je vooraf wel een systeemherstelpunt. Zoek 
daarvoor naar ‘herstelpunt’ in Windows en kies Een 
herstelpunt maken.
ADwCleaner is erg gebruiksvriendelijk: de knop Scan-
nen indrukken, even geduld hebben en na afloop 
de verschillende tabbladen (Mappen, Bestanden, 
Snelkoppelingen, Taken, Register etc.) openen en 
het vinkje laten staan bij de items die je inderdaad 
liever niet op je systeem hebt. Bij twijfel kun je items 
googelen om te weten te komen of ze als malafide 
bekendstaan. Vervolgens sluit je alle andere program-

  9. Aan de blik 

van AdwCleaner 

ontsnappen 

weinig kapers.

  10. Bij 

downloads 

is een extra 

viruscontrole 

aangeraden.

ma’s af en druk je de knop Verwijderen in. Je pc zal na 
de operatie automatisch herstarten. AdwCleaner gaat 
grondig te werk. De tool is vooral geschikt als kuur voor 
hardnekkige adware, kapers of toolbars.

10 Online viruscontrole
In tip 1 wezen we al op het belang van oplettendheid 
en gezond verstand. Daar hoort in ieder geval bij dat 
je niet zomaar onbekende software downloadt en 
uitvoert. Het is een goede gewoonte om elk gedown-
load programma eerst aan een strenge viruscontrole 
te onderwerpen en niet uitsluitend te vertrouwen 
op je eigen antivirustool. VirusTotal (www.virustotal.
com) is daarvoor een uitstekende dienst. Je kunt 
hier een willekeurig bestand tot 128 MB (dat je 
bijvoorbeeld zojuist hebt gedownload) uploaden en 
zodra je de knop Scannen indrukt, speelt de dienst 
het door aan circa vijftig antivirustools. Binnen een 
minuut of wat krijg je te zien welke antivirustools 
de upload (niet) koosjer vinden. Een vergelijkbare 

Stop je vaak sticks van andere 
gebruikers in je pc, dan kun je 
extra protectie overwegen
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service is Metascan online (www.metascan-online.
com, maximaal 80 MB, 41 antivirustools). Let op: 
er kunnen altijd wel een paar tools aan de alarmbel 
trekken, maar wanneer dat beperkt blijft tot twee of 
drie (vooral ook minder bekende) tools hoeft dat niet 
noodzakelijk verontrustend te zijn. Bij twijfel is er altijd 
nog iets als Google.

11 Usb-sticks
Naast downloads, websites en e-mails is er nog een 
toegangsweg die door malware wordt gebruikt om 
zich in een systeem te nestelen: usb-sticks, met name 
sticks die ook anderen hebben gebruikt. In principe 
hoort je antivirustool je tegen potentiële malware op 
deze gegevensdragers te beschermen. Stop je echter 
vaak sticks van andere gebruikers in je pc, dan kun je 
de extra protectie van MCShield (www.mcshield.net) 
in overweging nemen. Na installatie nestelt de tool 
zich in het Windows-systeemvak. In principe merk je er 
nauwelijks iets van, tot je een usb-stick in je pc stopt. De 
tool scant die meteen op mogelijke malware en geeft 
je via een pop-upvenster te kennen wat het resultaat 
van de analyse is. Vanuit het configuratiecentrum van 
MCShield kun je onder meer aangeven of je ook harde 
schijven wilt laten scannen (rubriek Scanner) en is het 
mogelijk bepaalde programma’s die de tool onterecht 
als schadelijk ziet, op een uitzonderingslijst te plaatsen 
(rubriek Witte lijst).

12 Patchbeheer
Secunia PSI (http://tipsentrucs.link.idg.nl/spsi) speurt 
gratis je systeem specifiek af naar kwetsbaarheden 
in niet-Microsoft-programma’s. Afhankelijk van wat je 
tijdens de installatie van de tool hebt ingesteld, werkt 
deze bovendien automatisch oudere programma’s 
bij door beschikbare updates te downloaden en te 
installeren. Houd je liever zelf de teugels in handen, 
kies dan niet Programma’s automatisch bijwerken, 
maar één van de andere opties, zoals Updates auto-
matisch downloaden, maar mij laten beslissen of ik 

  11. MCShield 

biedt een 

extra bescher-

mingslaag voor 

usb-sticks.

  12. Het 

rapport van 

Secunia PSI: 269 

programma’s 

up-to-date, 17 

niet.
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wil bijwerken. In het hoofdvenster klik je vervolgens 
op Nu scannen. Na afloop van de scanronde, die lang 
kan duren, krijg je de status van de gedetecteerde 
programma’s te zien. Heb je aangegeven dat je zelf 
verantwoordelijk wilt zijn voor het updaten, dan hoef 
je over het algemeen niet meer te doen dan bij elk 
gewenst programma de link Klik om bij te werken aan 
te klikken. Bij twijfel open je het contextmenu en kies je 
Meer informatie. Na een gratis registratie krijg je dan 
feedback van de community te zien.

13 Veiligheidsscore
We noemden het Windows-onderhoudscentrum al. Er 
is echter een externe en gratis tool die je ook in één 
oogopslag over de veiligheid van je systeem informeert: 
Opswat GEARS (www.opswatgears.com). In eerste 
instantie gebeurt dat in de vorm van een veiligheid-
spercentage. Maar wanneer je deze score aanklikt, krijg 
je meer details te zien en blijkt de score te berusten op 
een zevental deelscores (Firewall, Hard disk encrypti-
on, Patch management, Backup, Public File sharing, 
Antivirus en Antiphishing). Elk van deze deelscores is 
eveneens aanklikbaar, waardoor nog meer informatie 
in beeld komt. Verder controleert Opswat GEARS je 
systeem ook op een aantal ‘advanced threats’, zoals 
malware die je eigen antivirustool over het hoofd zou 
kunnen zien. Al deze informatie kan nuttig zijn om je 
systeem nog beter af te schermen. 

  13.  Een 

veiligheidsscore: 

meer dan leuk!

  SyncBack 

Free is slechts 

een van de vele 

(gratis) back-

uptools.

Back-ups
Ook al heb je alle beveiligingstools die je kent 
aan het werk gezet, het valt nooit 100% uit 
te sluiten dat een kwaadaardig script of een 
geniepig virus toch je systeem weet binnen te 
dringen en je data beschadigt. Maak daarom 
regelmatig back-ups.
Dat kan op diverse manieren, maar belangrijk 
is alvast dat je de back-up niet op dezelfde 
computer bewaart als je oorspronkelijke data. 
Idealiter bevindt de reservekopie zich fysiek 
zelfs op een andere locatie. Zo kun je hand-
matig back-uppen naar een tijdelijk aang-
esloten externe schijf. Om dat te doen zijn er 
verschillende degelijke en gratis tools, bijvoor-
beeld SyncBack Free (http://tipsentrucs.link.idg.
nl/sync).
Of je back-upt op gezette tijden naar een 
netwerkshare (ook dat is mogelijk met Syn-
cBack). Verder is een NAS uiteraard een mo-
gelijke oplossing en niet zelden wordt bij zulke 
apparaten geavanceerde back-upsoftware 
meegeleverd. Tot slot is er nog de mogelijkheid 
om back-ups naar de cloud te maken. Dat kan 
geheel gratis met een tool als BuddyBackup 
(www.buddybackup.com), waarbij je met an-
dere gebruikers samenwerkt. Maar er bestaan 
ook gespecialiseerde diensten, zoals Crash-
plan (http://crashplan.probackup.nl, Europese 
servers) of Carbonite (www.carbonite.com, 
Amerikaanse servers), die je tegen betaalbare 
prijzen opslagruimte in robuuste datacenters 
aanbieden. Er is dus keuze genoeg en niemand 
houdt je tegen twee of meer van deze back-up-
mogelijkheden te combineren.

Je kunt probleemloos 
twee of meer back-up-
mogelijkheden combineren
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 Videofragmenten kunnen veel data 

opslokken. Die download je dus maar 

beter via wifi.

 Bespaar opslagrui-
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 bestanden niet nog 
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in je filmrol.

 Jij beslist zelf hoe vaak je je berichten, 

foto’s en video’s naar Google Drive wilt 

back-uppen.
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1  Media opslaan?
Als fervent Whats App-gebruiker 
verstuur je wellicht niet enkel 
tekstberichtjes, maar ook foto’s 
en video’s. WhatsApp slaat die be-
standen in zijn eigen app op, maar 
kopieert ze standaard ook nog 
eens naar je filmrol. Op die manier 
nemen ze dubbele opslagruimte 
in: zowel in WhatsApp Messenger 
als in Foto’s. Je kunt echter instellen 
dat ontvangen bestanden niet 
automatisch opgeslagen worden in 
de filmrol. Open WhatsApp en ga 
naar Instellingen / Chatinstellin-
gen en schakel Bewaar ontvangen 
media uit. Om de opslagruimte in 
WhatsApp te sparen, kun je video-
bestanden en foto’s ook handmatig 
uit een gesprek verwijderen.

2  Bespaar je  mobiele 
data
Heb je een beperkt data-abonne-
ment? En sturen je vrienden vaak 

foto’s of filmpjes aan jou door? Je 
kunt via Instellingen / Chatin-
stellingen / Media automatisch 
downloaden zelf instellen welke 
media al dan niet automatisch ge-
download moet worden. WhatsApp 
Messenger maakt een onderscheid 
tussen afbeeldingen, geluiden en 

video. Per categorie kun je instellen 
of dit type bestanden nooit autom-
atisch gedownload mag worden, 
enkel via wifi of zowel via wifi als 
via mobiele data binnengehaald 
kan worden. Android-gebruikers 
krijgen ook nog aparte mogeli-
jkheden onder de optie Tijdens 

roaming. Standaard ontvang je 
in het buitenland immers enkel 
mediabestanden via wifi.

3  Foto’s back-uppen
Een prettige functie van WhatsApp 
Messenger is de mogelijkheid 
om je ontvangen bestanden te 
back-uppen in Google Drive. Deze 
feature uit versie 2.12.45 wordt 
momenteel uitgerold op Android 
en is misschien nog niet beschik-
baar op jouw toestel. Voorlopig 
is deze functie ook nog niet op 
iPhone beschikbaar. Om de functie 
in Android in te schakelen, ga je 
naar Instellingen / Chatinstel-
lingen / Back-up maken van 
chats. Nadat je ingelogd hebt met 
je Gmail-account kun je frequentie 
nog instellen: dagelijks, wekelijks 
of maandelijks.

Maak je gebruik van WhatsApp Messenger om 
berichten naar vrienden, familieleden en collega’s 
te versturen? Dan hebben we een drietal handige 
tips. Hiermee bespaar je opslagruimte en data, 
en er is een handige nieuwe functie om foto’s 
automatisch te  back-uppen.
E V I  M A Q U O I

Bespaar opslagruimte en dataverbruik

SLIMME FOTOTRUCS 
IN WHATSAPP
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W e laten zien hoe je jouw apparaten 
traceerbaar maakt en hoe je er op 
afstand acties op kunt uitvoeren. 

Dit doen we met de iPhone en de iPad, apparaten 
waarop Android of Windows Phone draait, maar 
ook met laptops en desktops.
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  1.Stuur een 

bericht voor het 

geval iemand je 

telefoon gevon-

den heeft.

Je wilt er liever niet aan denken: ineens is je 
smartphone, tablet of laptop weg. Opgelost in 
het niets. Waar is het apparaat gebleven? Ben je 
het alleen even kwijt of is het echt gestolen? Je 
kunt in ieder geval proberen het apparaat zelf op 
te sporen en er op afstand acties op uit te voeren. 
Misschien heb je het dan snel weer terug.
K E E S  K R I C K

Gestolen? Spoor verdwenen 
apparatuur op! 

APPARATEN 
TRACEREN

1 Traceren
Smartphones, tablets en laptops nemen we overal 
mee naartoe. Dus lopen we het risico dat we een 
apparaat per ongeluk ergens laten liggen, verliezen of 
dat er iets wordt gestolen. Geen prettig idee. Los van 
het feit dat het dure spullen zijn, staat er een vracht 
aan persoonlijke informatie, foto’s en filmpjes op. Die 
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wil je niet kwijtraken, laat staan dat je er vreemden 
in wilt laten rondsnuffelen. Gelukkig is het mogelijk 
om de locatie van al jouw apparaten te achterhalen. 
De kans is groot dat je je telefoon ergens hebt laten 
liggen, bijvoorbeeld bij vrienden of op het werk. Dan 
is het een kwestie van even oppikken. Of misschien 
zwerft je tablet ergens in huis rond. Je kunt dan een 
alarm laten afgaan en op het geluid afgaan. Is er toch 
sprake van verlies of diefstal? Door er een bericht 
naartoe te sturen, kan een eerlijke vinder contact met 
jou opnemen en dankzij de locatiegegevens heb je 
extra opsporingsmogelijkheden. In uiterste nood kun 
je het toestel op afstand blokkeren en wissen. Je toes-
tel wordt daarmee onbruikbaar en al je gegevens zijn 
weer veilig. Zo beperk je de schade aanzienlijk.

2 iPhone en iPad
Om een iPhone of iPad traceerbaar te maken en het 
mogelijk te maken op afstand actie te ondernemen, 
start je de app Instellingen en ga je naar het onderdeel 
iCloud. Blader omlaag en tik op Zoek mijn iPhone. 
Activeer vervolgens de optie Zoek mijn iPhone. Zodra 
dit is gebeurd, verschijnt er ineens een tweede optie 
in beeld. Zet ook die optie Stuur laatste locatie aan. 
Mocht de accu van het verloren apparaat leegraken, 
dan zie je in elk geval de laatst bekende locatie nog. Om 
Zoek mijn iPhone weer uit te schakelen, is altijd het 
wachtwoord van je Apple ID nodig. Een vreemde kan 
deze cruciale functie dus niet zomaar uitzetten. Ook om 
het apparaat naar de fabrieksinstellingen te herstellen 
is dit wachtwoord nodig. Een veilig gevoel. Stel dat 
iemand erin slaagt toegang tot je iPhone of iPad te 
krijgen en stiekem de locatievoorzieningen uitschakelt, 
dan nog kun je het apparaat opsporen zodra je aan-
geeft dat hij verloren is.

3 Wissen
Je hoeft niet te wachten tot je een iPhone of iPad bent 
kwijtgeraakt om het geheel te testen. Ga naar de App 
Store en installeer Zoek mijn iPhone. Hiermee kun 
je een zoekgeraakte iPhone of iPad lokaliseren. De 
eerste keer dat je de app start, wordt om je Apple ID 
en wachtwoord gevraagd. Zodra je dat hebt ingegeven, 

  2. Schakel 

Zoek mijn iP-

hone in om een 

iPhone of iPad 

op te sporen.

  3. Een alarm 

afspelen of het 

apparaat wissen 

zijn enkele mo-

gelijkheden.

Beveiligingscode
Om jouw apparaten vindbaar te maken en op af-
stand actie te ondernemen bij verlies of diefstal, 
is het essentieel dat je voorzorgsmaatregelen 
neemt. Wacht dus niet tot je een apparaat kwijt 
bent, maar voer de stappen in dit artikel onmid-
dellijk uit op al je apparaten. Het is niet ingewik-
keld en echt zo gepiept. Vergeet daarnaast niet 
om een toegangscode of wachtwoord op elk 
apparaat te zetten. Daarmee ontzeg je onbe-
voegden de toegang tot je apparaten en dus ook 
tot jouw gegevens. Als extra beveiliging kun je 
de gegevens op een laptop of desktop beveiligen 
met encryptie. Ook als de schijf uit de computer 
wordt gehaald, is er niets mee te beginnen. Zet 
ook een pincode op jouw simkaart. Dan zijn 
zowel de telefoon als het abonnement onbruik-
baar voor onbevoegden. Doe altijd aangifte bij 
de politie bij verlies of diefstal. Locatiegegevens 
en IMEI-codes of serienummers kunnen helpen 
bij de opsporing.
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Internetverbinding
Om een computer, tablet of smartphone op 
afstand te volgen en te besturen, moet het 
verdwenen apparaat een internetverbinding 
kunnen opzetten. Want anders kom je er 
domweg niet bij. Is het apparaat momenteel 
offline, dan kun je de gewenste actie meestal 
wel alvast aanvragen, zoals het opvragen van 
de locatie of het wissen van de inhoud. Zodra 
het apparaat online komt, wordt de door jou op 
afstand aangevraagde actie direct uitgevoerd. 
Apparaten met een simkaart zijn dankzij mobiel 
internet nagenoeg altijd verbonden en dus veel 
eenvoudiger op te sporen dan de meeste tablets 
en computers die volledig afhankelijk zijn van 
draadloze netwerken.
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krijg je een lijstje met alle apparaten te zien die onder 
jouw Apple ID staan geregistreerd. Kies een apparaat 
en op de plattegrond zie je de laatst bekende locatie. 
Tik je op het auto-pictogram, dan verschijnt een route 
naar jouw verloren apparaat. Tik je op Taken, dan kun 
je kiezen uit een aantal acties. Allereerst is het met Ge-
luid afspelen mogelijk om een alarm op het apparaat 
te laten afgaan. Zo kun je het eenvoudig terugvinden 
als je denkt dat het ergens in de buurt is, bijvoorbeeld 
gewoon in huis. Een nogal drastische maatregel is Wis 
iPhone of Wis iPad. Dat doe je pas als het apparaat 
in verkeerde handen is gevallen en het er niet inzit dat 
je het ooit nog terugkrijgt. De complete inhoud en alle 
instellingen worden gewist, daarna kun je het apparaat 
echter niet meer volgen. Wissen is dus echt een laatste 
noodgreep.

4 Blokkeren
Bestaat de kans dat het nog goed komt? Kies dan liever 
voor de optie Taken / Verloren. Hiermee schakel je de 

Verloren-modus in en blokkeer je het toestel. Als het 
apparaat nog geen toegangscode heeft, dan geef je nu 
een pincode op, waarmee het apparaat direct wordt 
vergrendeld. Daarnaast geef je een telefoonnummer en 
een bericht op, waarmee je een eerlijke vinder of dief 
met spijt de kans geeft om contact op te nemen. Groot 
voordeel van deze Verloren-modus, is dat je (in tegen-
stelling tot wissen) de locatie van het geblokkeerde 
apparaat wel kunt blijven volgen, zelfs als iemand de 
locatievoorzieningen heeft uitgeschakeld. Heb je het 
apparaat weer terug? Gefeliciteerd! Gebruik de pincode 
en je hebt weer volledige toegang. Ook de inhoud is 
gewoon bewaard gebleven. Is jouw iPhone of iPad zoek 
en heb je alleen een computer tot je beschikking? Ga 
dan naar https://icloud.com/find om de online versie 
van Zoek mijn iPhone te gebruiken.

5 Mac
Heb je een Mac? Ook daar is de locatie van op te vragen 

  4.  In 

Verloren-modus 

vergrendel 

en volg je een 

iPhone of iPad.

uitbreiden.

  4.  Geen 

iPhone of iPad 

binnen hand-

bereik? Via de 

website werkt 

het ook..
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en je kunt er op afstand acties op uitvoeren, mocht je 
hem ooit kwijtraken. Precies zoals met een iPhone of 
iPad. Inschakelen doe je via de systeemvoorkeuren van 
de computer. Ga naar Systeemvoorkeuren / iCloud 
en activeer de optie Zoek mijn Mac. Opsporen van een 
zoekgeraakte, verloren of gestolen Mac werkt hierna 
op exact dezelfde manier als met een iPhone of iPad. 
Gebruik dus de app Zoek mijn iPhone of bezoek de 
website uit tip 4.

6 Android
Ook verloren geraakte Android-apparaten zijn weer 
op te sporen en op afstand te besturen. Daar heb je 
Android Device Manager voor nodig. In het Neder-
lands heet dit Android Apparaatbeheer. Je activeert 
de opsporingsmogelijkheid via Google Instellingen. 
Dat is een app die standaard op je Android-apparaat 
aanwezig is. Hij heeft een ietwat onopvallend icoon. 
Grijs van kleur met de letter G erin. Helemaal onderaan 
in de app vind je de optie Android Apparaatbeheer. 
Al kan het ook zijn dat je onder de optie Beveiliging 
moet zoeken. Vink vervolgens de opties De locatie van 
dit apparaat op afstand bepalen en Vergrendelen 
en wissen op afstand toestaan aan. Belangrijk om te 
weten is dat je deze opties zomaar kunt uitschakelen, 
dus zonder dat er om een wachtwoord wordt gevraa-
gd. Daarom is het belangrijk een toegangscode op 
het toestel zelf te zetten, zodat een onbevoegde het 
opsporen niet kan dwarsbomen.

7 Apparaatbeheer
Zodra de functionaliteit op je Android-apparaat is in-
geschakeld, heb je alleen nog de app Apparaatbeheer 
nodig om te zien waar jouw apparaten uithangen. Deze 
app vind je in Google Play onder de naam Android-ap-
paraatbeheer. Start na het installeren Apparaatbeheer 

op en meld je aan met het juiste Google-account. Op 
een kaartje via Google Maps zie je alle apparaten die 
onder dit account geregistreerd staan. Behalve dat je 
de locatie ziet, kun je in noodgevallen op afstand de 
inhoud wissen, het apparaat vergrendelen terwijl je een 
telefoonnummer en een bericht op het scherm toont, 
of je kunt het toestel vijf minuten lang op maximaal vol-
ume laten rinkelen. Dit laatste is handig als het toestel 
ergens in de buurt is, maar je het niet kunt vinden. Geen 
telefoon of tablet bij de hand? Je apparaten zijn ook te 
beheren via www.google.com/android/devicemanager. 
Je vindt er dezelfde mogelijkheden als in de app.

8 Anderen helpen
Ben je met anderen op stap en is een vriend of vriendin 
plotseling een telefoon of tablet kwijt? Dan kun jij 
helpen om het apparaat snel weer terug te vinden, 
of desnoods te blokkeren of te wissen. Je kunt Appa-
raatbeheer namelijk door een gast laten gebruiken, 
zodat die via jouw toestel zijn eigen apparaten kan 
beheren. Superhandig, want dan kan er meteen actie 
ondernomen worden en hoeft jouw vriend of vriendin 
niet te wachten tot hij of zij bijvoorbeeld weer thuis is. 
Tik boven in het scherm op jouw accountnaam en kies 
vervolgens voor Gast. Je vriend of vriendin kan zich nu 
aanmelden met zijn/haar eigen Google-account, waar-
na alle apparaten van dat account getoond worden. 
De app werkt verder precies zoals we in de vorige tips 

  6. Android 

Apparaatbeheer 
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Aan de ketting
Laptops kun je letterlijk aan de ketting leggen. 
Zo voorkom je dat ze in een moment van onop-
lettendheid plotseling zijn verdwenen. Nagenoeg 
elke laptop heeft een kleine, maar zeer effectieve 
aansluiting: een Kensington Security Slot. Zonde 
als je die niet gebruikt, voor een paar tientjes 
koop je namelijk een Kensington-slot. Je steekt 
het in de aansluiting van je laptop en de kabel 
wikkel je om iets stevigs, zoals het stalen frame 
van een bureau of een buis van de verwarm-
ing. Niemand neemt je laptop dan zomaar 
mee.
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al hebben beschreven. Pas zodra je terugschakelt naar 
jouw eigen account, zie jij je eigen apparaten weer. Jij 
kunt een ander helpen en een ander jou dus ook.

9 Windows Phone
Ook bij Windows Phone is standaard een functie aan-
wezig om een apparaat op te sporen en te beheren. Je 
activeert het via Instellingen / Mijn telefoon zoeken. 
Schakel de selectievakjes in bij Altijd pushmeldingen 
(geen sms) gebruiken om opdrachten en apps naar 
mijn telefoon te verzenden en bij De locatie van 
mijn telefoon regelmatig opslaan en voordat de 
batterij leeg raakt. Om een apparaat op te sporen of 
te beheren ga je naar Microsofts website https://win-
dowsphone.com. Meld je aan met het Windows Live ID 
dat je op het verloren geraakte apparaat gebruikt. Houd 
daarna de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek op 
Mijn telefoon en kies de optie Mijn telefoon zoeken. 
Via een plattegrond is de locatie van het apparaat te 
achterhalen. Verder kun je het toestel vergrendelen, 

10  Laptop en desktop
Een laptop of desktop kun je van speciale software 
voorzien, waarna ook deze apparaten op te sporen zijn, 
mochten ze ooit gestolen worden. Met de gratis versie 
van het programma Prey (https://preyproject.com) kun 
je tot vijf apparaten lokaliseren, blokkeren, wissen, er 
een alarm op laten afgaan of een bericht op het scherm 
tonen. Prey is trouwens ook op apparaten met OS X, 
iOS en Android te gebruiken, zodat je eventueel met 
dezelfde software al je apparaten (extra) kunt bev-
eiligen. Je installeert Prey op je computer waarna het 
programma zich vervolgens in een stil hoekje verbergt. 
Het slaapt en doet niets, totdat jij het wakker schudt 

door er een signaal naartoe te sturen via de Prey-web-
site wanneer het apparaat is gestolen of vermist. Ook 
hierbij is het essentieel dat de computer een internet-
verbinding heeft om er iets mee te kunnen doen. Verd-
er moet je voorkomen dat de software stiekem van het 
systeem verwijderd wordt. Beveilig je accounts daarom 
met een sterk wachtwoord. Een gastaccount met 
minimale rechten expres openzetten kan de schurk in 
de verleiding brengen het internet op te gaan, zodat jij 
hem kunt opsporen. 
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1 Photosift
Photosift werkt in de basis als een 
fotoviewer waarmee je snel door 
je afbeeldingen bladert via de 
pijltjestoetsen. Door op een toets 
te drukken (we nemen de V-toets 
als voorbeeld) maakt Photosift 
de map V aan en verplaatst het je 
fotobestand naar deze map. Druk 
je op de B-toets, dan wordt de map 
B aangemaakt en wordt de huidige 
afbeelding verplaatst naar deze 
map. Zo scheid je bijvoorbeeld snel 
vakantiefoto’s (V) van babyfoto’s (B).

2 Doelmap  instellen
Download Photosift via www.
rlvision.com en start het program-
ma met het bestand PhotoSift.exe. 
Geef via File / Set target base 
folder aan waar je de verwerkte 
foto’s wilt opslaan, bijvoorbeeld 
de map Foto’s gesorteerd op je 
bureaublad. Sleep via  je Windows 

Verkenner een selectie afbeeldin-
gen naar het Photosift-venster. 
Blader door de foto’s en druk op 
toetsen om ze in submappen te 
zetten zoals in stap 1 beschreven.

3 Geavanceerde 
submappen
Het is mogelijk achter een toets een 

andere map te programmeren. Je 
vindt deze instellingen bij Edit / Set-
tings / Key folders. Zo kun je ach-
ter de T ook de map Trouwfoto’s 
Josien en Henny instellen. Dit lijkt 
handig, maar kan ook omslachtig 
werken. Je kunt uiteraard de map 
T ook achteraf via je verkenner 
hernoemen.

4 Sterretjes
Wij werken het prettigst met Photo-
sift via een eigen systeem: we geven 
een afbeelding een denkbeeldig 
sterretje. Bij slechte foto’s die weg 
mogen, drukken we op 0, voor de 
mooiste op exemplaren 3, de rest 
hier tussenin. Het eindresultaat zijn 
vier mappen 0 tot en met 3 waarin 
je snel de mooiste (en minder moo-
ie) foto’s terugvindt.
Let op: Experimenteer met kopieën 
totdat je de werking van Photosift 
kent. Photosift verplaatst je foto-
bestanden standaard om dubbele 
afbeeldingen tegen te gaan. Je kunt 
deze instelling aanpassen bij Edit / 
Settings van File mode move naar 
File mode copy. 

 Geef aan waar Photosift je foto’s moet 

bewaren.

 Als je het handig vindt kun je speciale 

submappen toekennen aan toetsen.

 Geef je foto’s 

denkbeeldige ster-

retjes en sorteer 

een set afbeelding-

en in submappen.

 Photosift verplaatst foto’s naar een an-

dere map en maakt hier submappen aan.
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Foto’s sorteren wordt een vervelende klus als je er 
te lang mee wacht. Ben je op dit punt aanbeland? 
Dan kun je met Photosift orde scheppen in de 
fotochaos. Photosift maakt het eenvoudig om 
foto’s in mappen te plaatsen terwijl je door je 
collectie bladert. Hierbij gebruik je je toetsenbord 
om je foto’s snel te sorteren in submappen.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Snel ordenen in mappen

FOTO’S UITZOEKEN 
MET PHOTOSIFT
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Een verwijderd bestand terughalen is, met 
de juiste software, vaak niet zo moeilijk. 
Het wordt al een heel stuk lastiger wanneer 
er met de partitie of schijf zelf iets aan de 
hand is. Je hebt die bijvoorbeeld per abuis 
geformatteerd, het bestands systeem is 
corrupt geraakt of erger nog: de schijf blijkt 
fysiek defect. Afhankelijk van de situatie valt 
er wellicht nog een en ander te redden!
I G N A C E  D E  G R O OT

Haal toch je verloren gegevens terug!

EERSTE HULP 
BIJ DATAVERLIES

 1. Eén klein 

vinkje, maar een 

enorm verschil.

SPECIAL
Dataherstel

GEFORMATTEERD

1   Snelformatteren?
Een schijf of partitie formatteren vanuit Windows 
gebeurt gewoonlijk vanuit het Schijfbeheer of vanuit 
Windows Verkenner. Je hebt twee mogelijkheden: 
je kiest voor de optie Snelformatteren (standaard 
geselecteerd) of je gaat voor gewone formattering 
door het vinkje te verwijderen. Tot en met Windows XP 
maakte dat met het oog op dataherstel weinig uit. In 
beide gevallen wordt de bestandsindex leeggemaakt, 
maar blijft het eigenlijke datagebied met bestanden 
intact. Het enige verschil is dat er tijdens de reguliere 
formattering ook een non-destructieve controle wordt 
uitgevoerd op alle schijfsectoren. Vanaf Windows Vista 
is dat anders. Verwijder je het vinkje bij Snelformatte-

In dit artikel focussen we ons op drie scenario’s die 
voor gebruikers niets minder dan een ramp lijken: 
1) je hebt de verkeerde schijf geformatteerd, 2) 

Windows herkent de schijf niet meer (correct) door cor-
ruptie in de bestandshuishouding en 3) de schijf functi-
oneert niet meer ten gevolge van fysieke beschadiging.
De oorzaken (en remedies) mogen dan nog zo verschil-
lend zijn, de gevolgen zijn in eerste instantie hetzelfde: 
je kunt niet meer bij je gegevens! In dit artikel reiken 
we je echter tools en technieken aan waarmee je in 
veel gevallen nog data kunt terughalen. Een van de 
belangrijkste aandachtspunten willen we je echter nu 
al meegeven: zorg dat er niets meer wordt weggeschre-
ven naar de schijf of partitie waarvan je data wilt terug-
halen! Dat houdt ook in dat je op die problematische 
schijf geen (dataherstel)software installeert.
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ren, dan wordt elke schijfsector overschreven zodat da-
taherstel nagenoeg onmogelijk wordt, ook wanneer je 
die schijf aan een professionele datahersteldienst over-
handigt! Ongetwijfeld hebben privacyoverwegingen 
Microsoft tot die beslissing gedreven: wanneer je met 
Vista of hoger bewust een schijf formatteert zónder dat 
vinkje, dan weet je dat ook alle data weg zijn.

2  Initialisatie FAT32
Tijdens het snelformatteren wordt zoals gezegd de 
bestandsindex leeggemaakt. Bij het formatteren kies 
je voor een bestandssysteem, doorgaans FAT32 (vaak 
gebruikt bij usb-sticks) en NTFS.
Bij het snelformatteren met FAT32 worden zowel alle 
ingangen in de root-directory als de bestandstoewij-
zingstabel (FAT oftewel File Allocation Table) compleet 
leeggemaakt. De ingangen in submappen blijven intact 
aangezien die zich, net als de bestanden zelf, in het 
datagebied bevinden. Deze FAT is niets anders dan een 
simpele tabel die bijhoudt welke clusters in het datage-

bied elk bestand bezet houdt. Althans vanaf het tweede 
cluster, want (het nummer van) het begincluster haalt 
Windows uit de mapingang van dat bestand. Stel, een 
bestand is verspreid over de dataclusters 100, 101 en 
102. Windows leest uit de mapingang, naast onder 
meer de bestandsnaam en de exacte bestandsgrootte, 
ook het begincluster (100) af. Vervolgens raadpleegt 
Windows cel 100 van de FAT waar clusternummer 101 
staat vermeld, in cel 101 zal dan 102 staan en in cel 
102 ten slotte vindt Windows een indicatie terug dat dit 
het eindcluster is van dat bestand. Op die manier weet 

 2. De FAT 

is een zeer 

eenvoudige, 

eendimensio-

nale tabel met 

clusterverwi-

jzigingen.  3. De 

(gestandaardi-

seerde) metada-

ta in een MFT.

De belangrijkste regel bij data-
verlies is dat je nooit de schijf 
opnieuw mag beschrijven

Windows dus waar het bestand zich precies bevindt. Na 
het snelformatteren zijn gelukkig nog het begincluster 
evenals de bestandsgrootte terug te vinden wanneer 
het bestand zich in een submap bevond. Dataherstel-
tools kunnen op basis van deze informatie berekenen 
of inschatten in welke clusters het bestand zich bevindt.

3 Initialisatie NTFS
Bij het NTFS-systeem gaat het er complexer aan toe. De 
centrale bestandsindex is niet langer een simpele tabel 
zoals de FAT, maar een heuse relationele database: de 
zogenoemde MFT (Master File Table). Elk bestand en 
elke map wordt in deze database vermeld (als records) 
inclusief allerlei informatie in de vorm van ‘attributen’. 
Is een bestand klein genoeg, dan wordt zelfs de 
complete inhoud als attribuut opgeslagen, zodat het 
geen ruimte in het datagebied inneemt. Naarmate er 
meer bestanden worden opgeslagen, groeit ook de 
MFT. Hiervoor heeft Windows ruimte gereserveerd, 
maar desnoods kunnen hiervoor ook andere schijfge-
bieden worden aangesproken. Tijdens het snelformat-
teren worden alleen de 16 eerste records van de MFT 
overschreven, maar die bevatten gelukkig alleen maar 
metadata over de partitie. De overige records lijken 
verdwenen, aangezien de lengte van de originele MFT is 
veranderd, maar ze blijven wel degelijk intact, zodat de 
bijhorende bestanden met behulp van slimme dataher-
steltools normaliter terug te halen zijn.

FAT ...

bestand.txt

...
...
...

100

100

101
101
102

102
EOF

DIR
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4  Schijfanalyse
Weet je niet zeker op welke manier een schijf werd 
geformatteerd, dan kun je daar een ‘fysieke schijfed-
itor’ op loslaten, zoals het gratis HxD Editor (http://
mh-nexus.de) of Active@ Disk Editor (www.disk-editor.
org). Aangezien deze laatste meer opties biedt, gaan we 
met dit programma aan de slag. Download en installeer 
Active@ Disk Editor en start het op. Klik op Explore My 
Computer, selecteer de problematische schijf en druk 
op de knop Open in Disk Editor. Normaliter beland je 
nu automatisch in de bootsector van je logische schi-
jf(partitie), maar daar valt weinig uit af te leiden, omdat 
die tijdens elk (her)formatteringsproces nieuw wordt 
gecreëerd. Wanneer je echter langzaam door de schi-
jfsectoren scrolt en je ziet vrijwel meteen alleen maar 

00-waarden verschijnen (met uitsluitend puntjes in de 
kolom ASCII), dan hoef je nog weinig hoop op enig da-
taherstel te koesteren: de schijf(partitie) werd blijkbaar 
op reguliere wijze en dus ‘zonder vinkje’ geformatteerd.
Wil je meteen van de gelegenheid gebruikmaken de 
FAT en rootdirectory (bij FAT32) of de MFT (bij NTFS) te 
bekijken, druk dan op de knop Navigate en selecteer 
respectievelijk FAT1, Root Directory of $MFT. Je zult 
meteen opmerken dat zowel de FAT als de root-di-
rectory door het formatteren nagenoeg compleet zijn 
leeggemaakt.

5 Datahersteltools
Om na het snelformatteren data terug te halen van een 
schijf(partitie) doe je het best een beroep op dataher-

 4. Active@ 

Disk Editor 

laat je toe 

meteen naar 

de belangrijkste 

datastructuren 

te navigeren.
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Reddingsstick
Er zijn natuurlijk nog heel wat andere tools die 
je kunt inzetten voor je datahersteloperaties. 
Bijvoorbeeld System Rescue CD, die je gratis kunt 
downloaden via www.sysresccd.org/Download. 
Deze op Linux-gebaseerde tool kun je op een 
opstartbare usb-stick of cd plaatsen. Op de web-
pagina van de makers krijg je een mooi overzicht 
van de meegeleverde tools, waaronder GParted, 
ddrescue en Test-disk, evenals instructies over 
hoe je met deze tools aan de slag kunt. Om in 
een grafische omgeving te kunnen werken, moet 
je na het booten wel nog even het commando 
startx uitvoeren.
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 5. Recuva 

voorziet in een 

handige wizard.

 System 

Rescue CD: 
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een hersteltool 
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weet op te 
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steltools. Wij vermelden alvast twee degelijke en gratis 
tools: EaseUS Data Recovery Wizard (www.easeus.com) 
en Recuva (www.piriform.com/recuva). Omdat Recuva 
zelden faalt en omdat de gratis versie van EaseUS Data 
Recovery Wizard beperkt is tot 2 GB dataherstel, stellen 
we je hier Recuva voor.
Wanneer je na de installatie Recuva opstart, krijg je 
standaard een wizard te zien. Hoewel je die gerust kunt 
afsluiten, kan het toch handig zijn die te doorlopen 
aangezien die je toelaat alleen specifieke bestandstypes 
terug te halen. Wij kiezen hier toch voor Alle bestan-
den en selecteren vervolgens de optie Op een specifie-
ke locatie. Via de knop Bladeren wijs je Recuva naar 
het geformatteerde opslagmedium. Vervolgens druk 
je op Start. Recuva deelt je echter meteen mee dat er 
geen enkel bestand werd gevonden. Echter, zodra je 
hier Ja aanklikt, schakelt het programma over naar een 
diepe scanmodus (Uitvoerig scannen). Tijd voor een 
kop koffie nu of een uitgebreide lunch bij een grotere 
schijf.

6 Herstellen
Als het goed is, toont Recuva je na afloop de namen 
van de aangetroffen bestanden en wanneer je in de 
kolom Toestand de indicatie Uitstekend ziet staan, is 
de kans groot dat de tool die inderdaad succesvol weet 
te herstellen. Het volstaat bij de gewenste items een 
vinkje te plaatsen, op de knop Terughalen te druk-
ken en een geschikte locatie op een ander medium te 
selecteren. Vooral op een FAT32-systeem zal niet elk 
bestand met succes terug te halen zijn, zeker niet als 
bestanden gefragmenteerd waren opgeslagen. Stel, 
de data van een bestand bevonden zich in de niet-aan-
grenzende clusters 100, 110 en 120. Dan vindt Recuva 
het begincluster (100) wel terug in de ingang van de 
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submap, maar moet die zelf maar zien uit te vissen wat 
de twee andere clusters waren, omdat die informatie 
niet langer beschikbaar is in de FAT. Je zult merken dat 
het bestandsherstel op dit punt wel vaker spaak loopt. 
Mocht je hiermee zelf willen experimenteren: met Pass-
Mark Fragger (www.passmark.com) kun je specifieke 
bestanden bewust gaan fragmenteren. 

CORRUPTE BESTANDEN

7 Volumecorruptie
Naast een formatteerongeluk zijn er andere oorzaken 
die ertoe kunnen leiden dat Windows geen data meer 
terugvindt of dat die de schijf(partitie) zelfs niet meer 
kan benaderen. Dat kan alweer om een menselijke 
fout gaan, je hebt bijvoorbeeld het verkeerde volume 
verwijderd in het Windows Schijfbeheer. Maar het euvel 
kan ook aan een malware-infectie, een stroomstoring 
of een bug te wijten zijn.
Ook in dit geval kun je in eerste instantie de schade in-
schatten met een fysieke sectoreditor als Active@ Disk 
Editor. De kans is groot dat het bewuste volume inder-
daad niet meer terug te vinden is en dat de schijf alleen 
nog als een fysieke entiteit (zeg maar een reusachtige 
verzameling van bytes) te benaderen valt

8 Schijfkopie
Omdat de dataherstelmethodes die we aanspreken in 
de meeste gevallen aanpassingen op de bewuste schijf 
uitvoeren, is het verstandig vooraf een schijfkopie te 
maken, zodat je die na een mislukte herstelpoging altijd 
nog kunt terugzetten. Dat kan onder meer met EaseUS 
Todo Backup Free (www.todo-backup.com). Kies na de 

installatie Disk/Partition Backup en plaats een vinkje 
naast de schijf waarvan je een image wilt maken. Plaats 
een vinkje bij Sector by sector backup zodat je alle 
sectoren mee in de image krijgt! Kies een geschikte 
opslaglocatie en bevestig met Proceed. Na afloop komt 
de back-up beschikbaar in het overzicht en plaats je die 
terug met Recovery.
Mocht het om je systeemschijf gaan en je je systeem 
dus niet meer kunt opstarten, dan kun je de schijf altijd 
nog in een externe (usb-)behuizing onderbrengen en 
aan een andere computer hangen.

9 Datahersteltools
Beschik je over een schijfkopie, dan kun je aan de slag 
met datahersteltools die specifiek voor dit soort prob-
leemsituaties zijn bedoeld. We vermelden graag twee 
gratis tools: Find and Mount (www.findandmount.com) 
en EaseUS Partition Recovery Wizard (www.easeus.
com). Beide tools zijn gebruiksvriendelijk, maar kennen 
elk ook weer andere beperkingen. Zo blijkt Find and 
Mount niet overweg te kunnen met grote schijven van 
2,2 TB of meer, en verslikt EaseUS Partition Recovery 
Wizard zich met verwijderbare opslagmedia en met 
GPT-partitieschema’s.

 7. Niet zo 

leuk: de ver-

keerde partitie 

verwijderd!

 8.  Kies voor 

een Sector by 

sector backup 

om ook verwij-

derde data mee 

te nemen!

Het is zeer verstandig om voor-
af een schijfkopie te maken
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Shredden
Het kan natuurlijk ook zijn dat je er juist voor wilt 
zorgen dat niemand nog gegevens van een van 
je schijven kan uitlezen, bijvoorbeeld wanneer je 
die schijf van de hand doet. Je kunt hiervoor een 
versnippertool aanspreken die de data onher-
stelbaar maakt door het meermaals te overschri-
jven, zoals het gratis Eraser (http://tiny.cc/ersr) 
of DBAN (www.dban.org). Houd wel rekening 
mee dat dergelijke tools niet garanderen dat ook 
op SSD’s data effectief worden overschreven. 
Dat heeft te maken met het fenomeen ‘sector 
relocatie’, waarbij niet altijd met zekerheid te 
bepalen valt welke fysieke locaties effectief over-
schreven worden.
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 Eén keer over-

schrijven met 

willekeurige nul-

letjes en eentjes 

is voldoende.

 10.  Desnoods 

probeer je het 

met een hand-

matige correctie 

van de bootsec-

torwaarden.

 9. EaseUS 

Partition Master 

bevat een de-

gelijke partitie-

herstelwizard.

Gelukkig en vreemd genoeg biedt EaseUS nog een 
andere tool waarmee het terughalen van partities op 
(grote) GPT-schijven, zoals die tegenwoordig frequent 

voorkomen, mogelijk wordt: EaseUS Partition Master 
Free. Deze tool is weliswaar een partitiebeheerder, 
maar met ingebouwde herstelwizard. Start de geïnstal-
leerde tool op en klik op de partitie die niet langer over 
een bestandssysteem blijkt te beschikken (normaliter 
krijgt die de aanduiding Unallocated mee in de kolom 
File System). Klik Partition recovery aan in de rubriek 
Operations, kies voor Fast en bevestig met Next. 
Plaats vervolgens een vinkje naast de schijf waarvan je 
een partitie hoopt terug te halen en druk op de knop 
Proceed (mogelijk komt die knop pas beschikbaar 
nadat je op Pause hebt gedrukt). Mocht het nog niet 
lukken, probeer het dan met de arbeidsintensieve optie 
Complete, die elke sector controleert op mogelijke 
sporen van een partitie-indeling.

10 Handmatig herstel
Mocht je er niet in slagen het probleem op te lossen 
met deze of dergelijke datahersteltools en is een pro-
fessioneel datarecoverybedrijf geen optie, dan kun je 
nog dataherstel met behulp van een fysieke sectoredi-
tor als Active@ Disk Editor overwegen. Met name wan-
neer het om corrupte bootsectoren gaat, levert zo’n 
aanpak wel vaker succes op. Je kunt het eerst als volgt 
proberen. Selecteer, voor zover beschikbaar, de prob-
lematische partitie in Active@ Disk Editor, waarna je in 
de knoppenbalk Edit Boot Records kiest. Verwijder het 
vinkje bij Show values in hexadecimal mode, dat leest 
wellicht makkelijker. Met wat geluk blijkt slechts één 
bootsector corrupt en kun je die waarden één voor één 
aanpassen op basis van de nog intacte waarden van de 
andere bootsector of desnoods met de waarden zoals 
je die aantreft bij Suggested Boot Sector. Selecteer de 
gecorrigeerde bootsector, plaats een vinkje bij Save on 
Disk en bevestig met OK.
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Is weg wel weg?
In het kader over shredden op de vorige pagina 
kon je weliswaar lezen dat één keer overschri-
jven met pseudo-toevallige data volstaat om je 
gegevens voorgoed onleesbaar te maken. Echter, 
lang niet alle shredtools overschrijven alle data op 
een schijf. Er zijn namelijk ook speciale schijfge-
bieden, zoals de HPA (host/hidden protected area) 
en de defective G-list, die door zulke tools vaak 
worden overgeslagen, met als gevolg dat daar na 
een shredoperatie nog gegevens uit te halen zijn. 
Het HPA-gebied wordt vaak (maar niet uitsluitend) 
gebruikt voor herstelfunctionaliteiten, met name 
indien er geen herstel-dvd wordt meegeleverd. 
De G-list houdt sectornummers bij die tijdens het 

gebruik onbetrouwbaar zijn geworden – G 
staat voor growth, waarna daaropvolgende 
lees- en schrijfoperaties automatisch naar 
reservesectoren worden omgeleid. Het valt 
echter niet uit te sluiten dat er naderhand 
nog gegevens uit die overgeslagen sectoren 
kunnen worden gelicht. De tool Blancco 
(www.blancco.com/en) zou een van de wein-
ige tools zijn die ook zulke sectoren mee shred.
Wil je echter nog meer zekerheid dat je data effec-
tief weg zijn van je schijf, dan kun je een profes-
sionele degausser inzetten of – mag het nog iets 
destructiever? – je laat je schijf stevig kennismaken 
met een sloophamer.
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Levert ook deze ingreep niets op, dan zit er 
weinig anders op dan de gecorrumpeerde sectoren 
op te sporen en die op basis van eigen berekeningen 
en/of op basis van gelijkaardige datastructuren van 
een nog intacte schijf(partitie) te overschrijven. Om de 
schrijfmodus te activeren, open je in de Disk Editor het 
menu Edit en kies je Allow Edit Content. Weet dan wel 
zeer goed wat je doet! 

CORRUPTE BESTANDEN

11 Professioneel herstel
Een foute formattering of een corrupt bestandssys-
teem is geen pretje, maar het kan nog veel erger: je 
schijf blijkt fysiek beschadigd te zijn. Dat kan om een 
headcrash gaan, om ‘stiction’ (een samentrekking van 
static friction, waarbij de schijfkoppen als het ware aan 
de schijven zijn vastgekleefd), om beschadiging door 
hitte, water of een valpartij, maar ook om een defecte 
schijfcontroller. In al deze gevallen van fysieke beschad-
iging raden wij je aan bij een professioneel datarecov-
erybedrijf aan te kloppen, weliswaar in de wetenschap 

dat je dat een stevige duit gaat kosten, al gauw meer 
dan 750 euro.
Nu zijn er wel getuigenissen over hoe dode schijven 
na een nachtje in een luchtledige zak in de diepvriezer 
weer tot leven werden gewekt, maar dat zijn gelukstref-
fers. Ook verhalen over het zelf vervangen van de schi-
jfcontroller (PCB, printed circuit board) laten je maar 
beter niet van de wijs brengen. Zo’n operatie lukte vaak 
nog met harde schijven tot eind 20e eeuw, maar haast 
alle moderne schijfcontrollers bevatten schijfspecifieke, 
zogenoemd adaptieve data. Al in de fabriek worden 
schijven namelijk met allerlei parameters geoptimali-
seerd om de schijfkoppen zo nauwkeurig mogelijk 
te positioneren, een proces dat ook wel hypertuning 
wordt genoemd. Wanneer je nu de controller met die 
van een andere schijf verwisselt, komen de data niet 
meer overeen en zal die de schijf niet correct kunnen 
initialiseren. 

Levert ook deze ingreep niets op, dan zit er 
weinig anders op dan de gecorrumpeerde sectoren 
op te sporen en die op basis van eigen berekeningen 
en/of op basis van gelijkaardige datastructuren van 

 Als je data 

écht weg 

moeten een 

professionele 

degausser dan 

maar?

 11. Sommige 

(hardwarema-

tige) problemen 

zijn alleen voer 

voor professio-

nelen
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 Je kunt zelf 

commentaar 

achterlaten 

tijdens de 

live-stream en 

de reacties van 

anderen lezen.

 Jij kunt altijd 

controleren 

wie er naar je 

stream kijkt.

 Meerkat is zowel voor iOS als 

voor Android beschikbaar.

 Voer je mobiele nummer in of log in 

met je Twitter-account.

1  App installeren
Meerkat (https://meerkatapp.co) is 
zowel beschikbaar voor iOS als voor 
Android. De mogelijkheden zijn nag-
enoeg identiek. Open de App Store 
of Google Play op je smartphone en 
ga op zoek naar Meerkat. Download 
de app en tik op Installeer (iOS) of 
Installeren (Android) om de gratis 
app op je telefoon te zetten.

2  Koppelen aan 
Twitter
Ga daarna op zoek naar het gele 
Meerkat-icoon op je smartphone 
om de app te openen. Voer je mo-
biele nummer in of tik op Or Login 
with Twitter en geef Meerkat 
toegang tot je account. Geef de 
app vervolgens ook toegang tot je 
camera en locatie door respecti-
evelijk op OK en Sta toe te tikken. 
Vervolgens krijg je onder Live al 
enkele streams van populaire Meer-
kat-gebruikers voorgeschoteld.

3  Streams bekijken
Vanuit het Meerkat-startscherm 
krijg je een overzicht van live-
streams. Eén keer klikken is vol-
doende om te starten met kijken. 
Met de knop met het tekstballonne-
tje links onderaan kun je een reactie 
achterlaten. Je ziet ook wie er nog 

meer kijkt en welk commentaar 
andere Meerkat-gebruikers geven. 
De knop met het huisje brengt je 
terug naar het startscherm. Daar 
kun je met het vergrootglas op zoek 
naar andere Meerkat-gebruikers. 
Eén keer tikken op het plusteken 
volstaat om een persoon te volgen.

4  Zelf streamen
Wil je zelf een stream opzetten? 
Geef bovenaan, onder Start in het 
startscherm, een korte omschrijving 
in, tik daarna op Stream en richt 
je camera. Je kunt met de knoppen 
onderaan je flitser inschakelen of 
switchen tussen de camera aan 
de achterzijde en voorzijde van 
je telefoon. Met de knop met het 
vierkantje beëindig je de opname. 
Indien gewenst kun je de opname 
bewaren door op Save to My 
Meerkat Library te tikken. Op 
je Twitter-account verschijnt een 
automatische tweet met de melding 
dat je een live stream gestart hebt. 
Via die url kunnen vrienden onmid-
dellijk meekijken.

Een live stream opzetten kan al lang (bijvoorbeeld 
via YouTube of Ustream), maar het wordt steeds 
eenvoudiger. Dankzij Meerkat kun je dat ene 
speciale moment live met je vrienden delen. Het 
enige dat je nodig hebt, is een Twitter-account. 
Wij leggen je uit hoe je te werk gaat.
E V I  M A Q U O I

Je smartphone als live-camera

LIVE STREAMING 
VIA MEERKAT
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Iedereen heeft recht op privacy. Sommigen 
denken die te kunnen verzekeren door allerlei 
privacygevoelige data op een of andere 
manier op hun computer te verbergen. In dit 
artikel bekijken we verschillende methodes 
om gegevens af te schermen, maar vooral 
ook forensische technieken die allerlei 
‘verborgen’ informatie weten op te vissen. 
Ook data waarvan je wellicht niet eens wist 
dat die (nog) op je pc stonden.
I G N A C E  D E  G R O OT

Data verbergen of juist tevoorschijn halen

FORENSISCH 
EXPERT OP JE 
EIGEN PC

 2. Met een live 

Linux-medium, 

bijvoorbeeld 

gecreëerd met 

YUMI, prik je 

zo door de 

ACL-beveiligin-

gen heen.
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1  Toestemming!
In dit artikel stellen we je een hele reeks bekende en 
minder bekende technieken voor waarmee je je eigen 
data naar anderen toe kunt afschermen of verbergen. 
De focus ligt echter net zozeer op technieken waarmee 
jij – of erger nog: iemand anders op jouw pc – dergelijke 
informatie alsnog kunt bovenhalen. Zulke operaties ho-
ren tot het domein van forensisch onderzoek. In prin-
cipe houden alleen politie-instanties zich met dergelijke 
analyses bezig, denk aan de Groep Digitale Recherche 
van de KLPD in Nederland of de Federal Computer 
Crime Unit (FCCU) in België, maar niemand weerhoudt 
je ervan om dergelijke technieken zelf uit te proberen. 
Uiteraard doe je dat uitsluitend op je eigen pc of op 

het systeem van iemand die je daartoe expliciet de toe-
stemming heeft gegeven. In andere gevallen zijn zulke 
operaties wettelijk verboden en dus strafbaar. Dit soort 
onderzoek kan namelijk vanuit technisch oogpunt best 
wel leerzaam zijn en het laat je bovendien toe vergeten 
of verloren gewaande gegevens te herstellen. Enkele 
technieken uit het forensische domein zijn immers 
nauw verwant aan dat van dataherstel, zie daarom 
ook de Masterclass Dataherstel uit Computer!Totaal 
10/2015.

2  Profielmappen
Een van de meest voor de hand liggende en dus veel-
gebruikte methodes om eigen data af te schermen, zit 
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‘Security through obscurity’
We zijn zelf geen voorstander van zogenaamd geheime techniek-
en waarmee je tracht je gegevens ontoegankelijk voor anderen te 
maken. In vakjargon heet deze aanpak ‘security through obscurity’, 
waarbij men dus beveiligingsrisico’s tracht te beperken door (de 
werking van) de genomen beveiligingsmaatregelen geheim te houd-
en. In de praktijk blijkt zo’n aanpak namelijk zelden een betrouw-
baar resultaat op te leveren. We kennen zelf bijvoorbeeld verschil-
lende (gratis) tools die elk op hun manier beloven je data stevig af 
te schermen, maar die zonder veel problemen toch te omzeilen zijn. 
Schijnveiligheid dus. Voorbeelden van zulke tools, die overigens nog 
altijd verkrijgbaar zijn, zijn Granite Portable (www.graniteportable.
com), Secret Disk (www.privacyroot.com) en Wise Folder Hider Free 
(www.tiny.cc/wcle).
Zowat de enige degelijke manier om je data ontoegankelijk te 
maken voor anderen, is het gebruik van stevige encryptie (mini-
maal AES 256 bit). Let wel: een aantal aanbieders van opslag in de 
cloud beschermt ook je data met zo’n encryptie-algoritme, maar ze 
vertellen je er niet bij dat zij ook over de gebruikte encryptiesleutel 
beschikken. De NSA en andere instanties hoeven in zo’n geval nog 
weinig moeite te doen om bij je gegevens te komen.
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stevig ingebakken in Windows: de profielmappen van 
een Windows-account met wachtwoord. De inhoud van 
deze mappen is in principe alleen zichtbaar voor wie 
zich met dat account aanmeldt, aangezien het inge-
bouwde ACL-beleid (Access Control Lists) uitsluitend 
toegang verleent aan de geautoriseerde gebruiker.
Deze methode is echter lang niet waterdicht. Iemand 
hoeft zich alleen maar met een administrator-account 
aan te melden om deze beveiliging te omzeilen. 
Hij hoeft slechts naar jouw map te navigeren (C:\
Users\<jouw-accountnaam>), het contextmenu te 
openen door met rechts te klikken en te kiezen voor 
Eigenschappen \ Beveiliging \ Geavanceerd \ 
Eigenaar \ Bewerken (of Wijzigen) om de controle van 
je map aan zijn account toe te wijzen. Denk overigens 
niet dat je safe zit wanneer jij de enige administrator 
van dat systeem bent! In dat geval is het namelijk 
alsnog voldoende om het systeem op te starten van 
een live bootmedium (bijvoorbeeld Ubuntu, samenge-
steld met behulp van de gratis tool YUMI (http://tiny.
cc/yumim), en via de bestandsbrowser naar die map te 
navigeren. Aangezien Windows niet is opgestart, zijn de 
ACL-machtigingen langs deze weg niet langer geldig en 
liggen je data voor het grijpen.

3  Verborgen stations
Er zijn verschillende technieken waarmee je schijfsta-
tions aan het oog van de nietsvermoedende gebruiker 
onttrekt. Sommige tools, zoals Secret Disk (zie ook 
kader ‘Security through obscurity’), maken daarbij 
gebruik van een virtuele schijf waarvan de bijhorende 

 Tools als Se-

cret Disk bieden 

weinig meer dan 

schijnveiligheid.

 3.  NoDrives 

met waarde 16: 

station E: is niet 

langer zichtbaar 

in Windows 

Verkenner.

Het is simpel om verborgen 
informatie zichtbaar te maken
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bestandsnaam niet-toegelaten tekens bevat, zodat 
Windows dat bestand niet zichtbaar maakt. Je kunt 
echter ook zelf stations verbergen, bijvoorbeeld vanuit 
het Windows Schijfbeheer. Druk op Windows-toets+R 
en voer het commando diskmgmt.msc uit. Klik met 
de rechtermuisknop op het datavolume in het visuele 
overzicht, kies Stations letter en paden wijzigen en 
druk vervolgens op Verwijderen. Of je regelt zo’n 
verdwijntruc via een registeringreep. Start regedit op, 
navigeer naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro-
soft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer en 
creëer de DWORD-waarde NoDrives. Om het A:-station 
te verbergen, geef je die waarde het (decimale) getal 
1 mee, voor B: vul je 2 in, voor C: 4, voor D: 8, enz. Met 
het getal 67108863 maak je alle stations in één keer 
onzichtbaar.
Echter, deze verdwijntechnieken zijn snel genoeg onge-
daan gemaakt. Het volstaat om je met een beheerders-
account aan te melden en de procedure om te draaien. 
Of iemand start je systeem op met een live-medium als 
Gparted (http://gparted.sourceforge.net/livecd.php) om 
alsnog de aanwezigheid van zo’n verborgen volume te 
detecteren. En voor wie nog dieper wil graven: met een 
fysieke schijfeditor als het gratis Active@ Disk Editor 
(www.disk-editor.org, beschikbaar voor Windows en 
Linux) ontmasker je zo alle schijftrucjes en krijg je de 
data op zowat elke schijf netjes blootgelegd.

4  Alternate data streams
Elk besturingssysteem bedient zich van een of andere 

bestandsindeling om je data op een gestructureerde 
manier te bewaren, zodat ze naderhand altijd snel te-
rug te vinden zijn. Bij Windows is dat op harde schijven 
standaard NTFS. Dit systeem heeft verschillende extra’s 
die je niet terugvindt in een eenvoudiger systeem 
zoals FAT32. Een van de minder bekende extra’s is de 
ondersteuning van de zogenoemde bestandsvorken, 
ook wel alternate data streams (ADS) genoemd. Het 
komt erop neer dat een bestand uit meerdere delen 
is opgebouwd: de eigenlijke gegevensvork en een of 
meer vorken met extra data. Heb je bijvoorbeeld al 
gemerkt dat Windows je een uitvoerbaar bestand dat 
je van het internet hebt gedownload, niet laat instal-
leren zonder een beveiligingswaarschuwing te geven? 
Ook deze informatie bevindt zich in een bestandsvork. 
Echter, ook andere software kan data verbergen in zo’n 
bestandsvork, zelfs malware, zoals de Trojaan Rustock. 
En wat software kan, kunnen gebruikers ook. Een klein 
experiment maakt dat duidelijk. Creëer eerst een wille-
keurig Word-document (privaat.docx) en een onschul-
dig tekstbestand (saai.txt). Ga daarna naar de opdracht-
prompt en voer het volgende commando uit: type 
privaat.docx > saai.txt:privaat.docx. Het resultaat? 
Het Word-bestand wordt in een bestandsvork van het 
tekstbestand geplaatst, ook al is daar in Windows Ver-
kenner (qua bestandsgrootte) niets van te merken. Het 
originele Word-document mag je nu zelfs verwijderen.
Het lijkt er wel op dat data die je op deze manier 
verbergt, grondig aan het oog is onttrokken. Dat is 
echter maar schijn, want sinds Windows Vista volstaat 
het opdrachtregelcommando dir /R om alle ADS-data 
zichtbaar te maken, inclusief de grootte en de naam. 

 4.  Met een 

eenvoudig 

commando 

hang je stiekem 

een document 

aan ander on-

schuldig ogend 
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 4.  Een 

risicovol be-

stand wegens 

afkomstig van 

een externe 

bron? ADS legt 

het vast!
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Nog meer forensische tools
OSForensics is slechts één voorbeeld van een 
forensische tool die ook beginners vlot weten te 
hanteren. Er zijn er echter meer, zoals het eve-
neens gratis Win-UFO (www.win-ufo.org). Wan-
neer je bij het opstarten van deze portable tool 
de opdracht geeft meteen een rapport samen 
te stellen, krijg je na enige tijd een uitgebreid 
HTML-rapport te zien, met onder meer de namen 
van alle gebruikersaccounts, een overzicht van 
de actieve processen, alle geïnstalleerde pro-
gramma’s en hotfixes enzovoort. Je kunt vanuit 
het hoofdvenster echter ook achter specifieke 
informatie aan gaan, met rubrieken als Browser 
History, Log Viewers en Password Recovery. Elk 
van deze rubrieken bevat dan specifieke tools die 
(meestal) netjes in Win-UFO zijn geïntegreerd.
Een andere gratis forensische tool is het open-
source Autopsy (www.sleuthkit.org/ autopsy): een 
grafische schil rond de forensische softwarec-
ollectie The Sleuth Kit. Deze tool installeert zich 
als een soort webserver die je vanuit je browser 
kunt benaderen via poort 9999.
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Of beter nog, je installeert een gratis tool als Alterna-
teStreamView (www.tiny.cc/nirads). Wanneer je hier de 
gedetecteerde ADS met de rechtermuisknop aanklikt 
en de optie Geselecteerde streams exporteren naar 
selecteert, kun je de verborgen data netjes weer op-
slaan in een afzonderlijk bestand.

5  Steganografie
De ADS-methode kun je tot op zekere hoogte rekenen 
tot de steganografische technieken. Immers, stegano-
grafie is het verbergen van informatie in onschuldig 
ogende objecten. Heel vaak betekent dat het opnemen 
van een (geheim) bestand in een totaal ander bestand 
(de zogenoemde ‘carrier’ of drager), waarbij toevallige 
ontvangers geen flauw benul hebben van de verstopte 
inhoud. Gratis steganografische tools zijn bijvoorbeeld 
 StegoStick (www.tiny.cc/stego) en SilentEye (www.silen-
teye.org). We bekijken SilentEye nader: deze tool draait 
onder Windows, OS X en Linux en ondersteunt onder 
meer bmp, jpg en wav als dragers. Je selecteert eerst de 
drager, waarna je op de knop Encode drukt. Vervolgens 
tik je de boodschap in of voeg je het bestand toe dat 
je wilt verbergen. Zolang het getal in de regel … octets 
available groen kleurt, kan de carrier de grootte van 
de boodschap of het bestand op een ‘veilige’ manier 
verwerken.

 Win-UFO: tal-

rijke rubrieken 

met telkens een 

reeks bijhoren-

de tools.

 5. Steganogra-

fie: technologie 

met een zeker 

James Bond-ge-

halte.

Op zich is zo’n steganografische techniek wel veilig, 
althans zolang derde partijen niet weten dat het om 
een drager gaat en niet zomaar om een onschuldig 
mediabestand. Ervaren forensisch onderzoekers kun-
nen echter na grondige analyse van de bytepatronen 
van zo’n carrier wel vaststellen dat er extra gegevens 
verborgen zijn. Om die reden doe je er goed aan de 
data in de carrier niet zomaar te verstoppen, maar die 
eerst ook te versleutelen. Gelukkig biedt SilentEye zo’n 
mogelijkheid: zet een vinkje bij de optie Enable encryp-
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tion, kies het gewenste algoritme (zoals AES256) en tik 
een goede encryptiesleutel (wachtwoord) in. 
De bedoelde ontvanger moet hiervan natuurlijk ook 
wel op de hoogte zijn. Hij hoeft dan maar de knop 
Decode in te drukken en het bijhorende wachtwoord 
in te vullen.

6  Verwijderde bestanden
Met een onderwerp als ‘verwijderde bestanden’, 
komen we vanzelfsprekend heel dicht in de buurt 
van dataherstel. Veel gebruikers zijn er nog altijd van 
overtuigd dat gegevens effectief verdwenen zijn zodra 
ze die bijvoorbeeld in de prullenbak hebben gegooid 
en de prullenbak vervolgens hebben leeggemaakt. 
Niets is minder waar: zolang het vrijgegeven datage-
bied niet met andere gegevens is overschreven, zijn 
die met de juiste tools of de nodige kennis nog terug te 
halen. Dat geldt overigens ook wanneer je een partitie 
formatteert: ook hierbij zijn gegevens in principe nog te 
herstellen. Een degelijk en gratis programma waarmee 
je verloren gewaande bestanden kunt terughalen is  
Recuva (www.piriform.com/recuva).
Bestanden verwijderen geeft dus geen garantie dat die 
daadwerkelijk ook verdwenen zijn. Wil je (meer) zeker-
heid dat die gegevens niet meer terug te halen zijn, 
dan moet je de data digitaal versnipperen: dusdanig 
overschrijven met een patroon van pseudo-willekeurige 
data dat de oorspronkelijke data onherstelbaar zijn. 
Een populair product waarmee je specifieke bestanden 
en mappen echt veilig kunt wissen, is Eraser (www.tiny.

cc/ersr). Gebruik overigens tijdens de installatie van 
Eraser de Custom-optie om te bepalen of je Eraser 
wilt integreren in je Windows Verkenner-menu’s of om 
de Nederlandse vertaling aan te zetten. Een handige 
tool (geïnstalleerd op een live-medium) om complete 
partities en schijven te versnipperen is DBAN (www.
dban.org).

7  Snippersporen
Je moet niet uit het oog verliezen dat forensisch 
onderzoekers met behulp van een fysieke schijfeditor 
gemakkelijk kunnen aantonen dat bepaalde datagebie-
den ‘versnipperd’ zijn, omdat daar pseudo-willekeurige 
datapatronen terug te vinden zijn. Wil iemand plau-
sibel kunnen ontkennen dat er versnippersoftware 
is gebruikt, voorziet Eraser in de mogelijkheid om die 
versnipperde schijfclusters naderhand met specifieke 
(dummy) bestanden te overschrijven.
Het is overigens een misvatting dat je datagebieden 
absoluut meerdere keren moet overschrijven om te 
vermijden dat er met gespecialiseerde apparaten (zoals 
de NSA en dergelijke die ongetwijfeld bezitten) nog 
restmagnetisme van je oude data op te vissen zou zijn. 
Volgens specialisten is dat echter zo goed als onmoge-
lijk gezien de extreem hoge data densiteit op moderne 
schijven: er is gewoonweg te weinig ruimte tussen de 

 6. Het 

wizard-aang-

estuurde 

programma 

Recuva maakt 

het makkelijk 

om gewiste 

bestanden weer 

boven water te 

halen.

 7.  Het 

wizard-aang-

estuurde 

programma 

Recuva maakt 

het makkelijk 

om gewiste 

bestanden weer 

boven water te 

halen.

Je hebt vast gegevens waar -
van je niet wist dat je ze nog 
op de computer had staan
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 8. Het pc-geb-

ruik dag aan 

dag blootgelegd 

door OSForen-

sics.

sporen op zo’n schijf om dat te kunnen doen.
Anderzijds moet je ervoor opletten dat je bij het gron-
dig wissen juist geen datagebieden overslaat, zoals de 
zogeheten ‘slack’ (letterlijk: overtollige ruimte). Dat is de 
ruimte tussen het einde van een datacluster (bijvoor-
beeld een gebied van 8 sectoren van elk 512 MB) en het 
einde van een bestand dat in dat cluster is opgeslagen. 
Het valt namelijk niet uit te sluiten dat er in die ruimte 
nog gegevens van eerder gewiste bestanden staan 
die je wellicht ook graag verwijderd had gezien. Eraser 
kan ook deze slack-ruimte wissen: selecteer bij Target 
Type de optie Unused disk space en plaats een vinkje 
bij Erase cluster tips. Tijdens deze procedure worden 
alleen maar oude, reeds ‘verwijderde’ data gewist. Dat 
neemt niet weg dat vooraf een back-up maken een 
verstandige zet is.

8  OSForensics
We hebben al heel wat technieken en locaties aan bod 
laten komen waarmee je data kunt verbergen (en vaak 
ook detecteren). Maar er zijn vast nog wel gegevens 
waarvan je niet meteen had vermoed dat die op je 
computer te vinden waren, of waarvan je in elk geval 
niet wilt dat iemand met toegang tot je pc die kan inkij-

ken. Met een gratis tool als OSForensics (www.osforen-
sics.com) krijg je daar meteen een aardig idee van. Dit 
forensisch programma heeft bijna dertig categorieën. 
Een van deze categorieën is Install to USB, waarmee je 
de tool ook onderweg in kunt zetten. De meeste rubrie-
ken zijn erop gericht telkens andersoortige gegevens 
bloot te leggen, die anders vaak lastig terug te vinden 
zijn. Er is bijvoorbeeld een reeks ‘viewers’ waarmee je 
het actuele geheugen van de pc kunt onderzoeken, of 
specifieke delen van het Windows-register, of de ruwe 
data op een harde schijf inclusief bootsectoren. Verder 
vist deze tool ook heel wat wachtwoorden van pro-
gramma’s en sites op en is het mogelijk zoekopdrach-
ten uit te voeren op eerder verwijderde data. Of wat 
dacht je van de rubriek Recent activity die je in detail 
vertelt wat er zoal op de computer is gebeurd binnen 
een bepaald tijdsframe? Denk aan geopende documen-
ten, gedownloade bestanden, gebruikte wachtwoorden 
en cookies. Het is overigens ook mogelijk een image 
van schijf te maken en die vervolgens ook weer in 
het programma in te laden voor nadere analyse. Zo’n 
image zorgt er namelijk voor dat je door je forensisch 
onderzoek niet ongewild wijzigingen aanbrengt op de 
onderzochte schijf, wat vooral voor officiële forensische 
analyses van belang is. 
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1 Profielen bekijken
Standaard kun je zien wie jouw 
LinkedIn-profiel heeft bekeken. 
Maar dat werkt ook in de andere 
richting. Wil je dat uitschakelen? Dat 
kan. Ga naar www.linkedin.com en 
log in met je account. Klik vervol-
gens uiterst rechts bovenaan in de 
balk op je foto en klik naast Privacy 
en instellingen op Beheren. Be-
vestig je wachtwoord nog een keer. 
Centraal onderaan krijg je een 
overzicht met allerlei Privacyinstel-
lingen. Klik op de optie Selecteren 
wat anderen zien wanneer u hun 
profiel bekijkt. Je krijgt hier drie 
mogelijkheden: openbaar, gedeel-
telijk anoniem of anoniem. Weet 
wel dat als je voor (gedeeltelijk) 
anoniem kiest, je ook niet meer te 
zien krijgt wie jouw profiel bezocht 
heeft. Voltooi eventuele aanpassin-
gen met Wijzigingen opslaan.

2 Activiteiten en 
wijzigingen
Op zoek naar een nieuwe baan? 
Heel wat mensen updaten dan hun 
LinkedIn-profiel of beginnen andere 
bedrijven te volgen. Wil je niet dat 
je huidige baas of collega’s zien dat 
je volop wijzigingen aanbrengt? Dan 
kun je ook dat uitschakelen. Ga op-
nieuw naar de Privacyinstellingen 
en klik op Uw activiteitsmeldin-
gen in-/uitschakelen. Vink de optie 
Laat het mensen weten wanneer 
u uw profiel wijzigt, aanbevelin-

gen doet of bedrijven volgt uit. Ga 
verder met Wijzigingen opslaan.

3 Wie ziet wat?
In de Privacyinstellingen kun je 
(net zoals bij Facebook) bepalen wie 
wat kan zien. Zowel via Selecteren 
wie uw netwerkactiviteit kan 
zien, Selecteren wie uw connec-
ties kan zien en Kiezen wie uw 
updates kan volgen kun je kiezen 
tussen verschillende mogeli-
jkheden: Iedereen, Uw netwerk, 
Uw connecties en U alleen. Maak 

eventuele wijzigingen en bewaar 
deze via Wijzigingen opslaan.

4 Openbaar profiel 
aanpassen
Welke informatie mogen onbek-
ende mensen zien? Dat stel je in via 
het openbaar profiel. Ga naar Pro-
fiel / Profiel bewerken en houd je 
cursor boven het zwarte driehoekje 
naast Profiel weergeven als. Kies 
Openbare profielinstellingen be-
heren en vink in de rechtermarge 
aan of uit wat er zichtbaar mag zijn. 

44 E H B O

Het is bij elk sociaal netwerk verstandig om 
je privacyinstellingen eens door te nemen. 
Ook bij LinkedIn. Uiteraard wil je heel wat 
informatie juist wel delen om nieuwe kansen 
te creëren, maar je hoeft niet alles online te 
grabbel gooien. We halen de belangrijkste 
instellingen even aan.
E V I  M A Q U O I

Laat je baas niet zien dat je op zoek bent

MEER PRIVACY 
OP LINKEDIN

44 E H B O

SPECIAL
Pivacy op Linkedin

 Door activiteitsmeldingen uit te schakelen 

weet je baas niet dat je op zoek bent naar 

iets anders.

 Je kunt zelf instellen wat anderen zien als je hun profiel bekijkt.

 Beslis zelf welke informatie je met wie wilt delen

 In enkele muisklikken pas je je open-

bare profiel aan.
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HERSTEL GEWISTE 
BESTANDEN MET 
RECUVA
Zo haal je alles eenvoudig terug

Bestanden zijn kwetsbaar. Niet alleen kan een 
harde schijf of usb-drive beschadigen, maar ook is 
het heel makkelijk om per ongeluk iets te wissen. 
Met het gratis programma Recuva is het gelukkig 
heel eenvoudig om een groot aantal (maar 
niet alle!) verloren foto’s en documenten weer 
toegankelijk te maken.
H A R R Y  H O L

 Het wissen van een bestand betekent in de 
meeste gevallen gelukkig niet dat de data 
meteen verdwijnt. Windows wist namelijk geen 

bestanden als je ze uit de prullenbak verwijdert, maar 
maakt ze alleen ontoegankelijk. Een harddiskpartitie 
bestaat namelijk grofweg uit twee delen: de data en de 
inhoudsopgave. Die laatste heet de Master File Table 

oftewel MFT. Op het moment dat je een bestand in de 
prullenbak gooit en vervolgens de prullenbak leegt, 
worden de gewiste bestanden alleen uit de MFT verwij-
derd. Wat Windows betreft is het bestand dan verdwe-
nen en wordt de door het bestand ingenomen ruimte 
gemarkeerd als ‘vrij’. Pas als Windows nieuwe data op 
die locatie zet, wordt de data van het oude bestand (ge-

  We wissen 

expres vier fo-

to’s om Recuva 

ze weer te laten 

herstellen.
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deeltelijk) overschreven. Daarom is het mogelijk voor 
speciale software om gewiste data te herstellen, mits 
er nog niets overheen is geschreven. Voor de meeste 
kans op herstel is het dus van groot belang om zo snel 
mogelijk met de reddingsoperatie te beginnen.

Let op
Hierbij moeten we je wel waarschuwen dat niet elke 
harddisk op deze manier werkt. De inmiddels steeds 
gangbaarder wordende ssd-drives werken net iets 
anders, waardoor de kans op het redden van gewiste 
data ook een stuk kleiner wordt. Bij onze test lukte het 
bijvoorbeeld niet om vier foto’s die we handmatig wis-
ten van de ssd weer terug te krijgen. Er werd zelfs geen 
spoor van gevonden door de gebruikte herstelsoftware. 
Dezelfde vier foto’s konden we zonder enig probleem 
wissen en terughalen van een ‘gewone’ harddisk. 

Aan de slag
Wij maken in deze workshop gebruik van het gratis 
programma Recuva, dat je kunt downloaden van 
www.piriform.com. Het voordeel van deze software is 
niet alleen de prijs, maar ook de krachtige hulpmidde-
len die het biedt om nagenoeg elk gewist bestand weer 
terug te halen. 

Bij het opstarten van Recuva krijg je als eerste een 
wizard te zien, die je stap voor stap door het herstellen 
van bestanden leidt. Dit is verrewege de makkelijkste 
manier om het programma te gebruiken, maar als je de 
weg kent kun je deze wizard gelukkig ook deactiveren.
Het programma vraagt eerst wat voor soort bestan-
den je probeert te redden. Vooral als je op zoek bent 
naar specifieke data is dit belangrijk om aan te vinken. 
Anders maakt de applicatie een lijst van alle gewiste be-
standen op de door jou aangegeven locatie. Aangezien 
gewiste bestanden in veel gevallen hun oorspronkelijke 
naam kwijtraken, maakt dat het vinden van het juiste 
document onnodig lastig.

Niet alleen harddisks
Recuva werkt met meer dan alleen de harddisk van je computer. 
Ook sd-kaartjes, usb-sticks en andere herschrijfbare media kun je 
ermee scannen om verloren bestanden terug te krijgen. Ook hier 
geldt dat hoe minder je met een medium doet voor je probeert het 
wissen ongedaan te maken, hoe groter de kans op resultaat. 

  Een wizard 

leidt je stap voor 

stap door het 

herstelproces.

  Het pro-

gramma kan 

veel verschil-

lende soorten 

bestanden 

herstellen.

  Ook iPods en 

sd-kaarten kun 

je op gewiste 

bestanden scan-

nen.
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Selecteren
De volgende stap is het selecteren van een harde schijf, 
partitie of map. Ook dit is een belangrijk hulpmiddel. 
Het scannen van een volledige harddisk kost niet alleen 
tijd, maar is ook een nachtmerrie om uit te zoeken. Ui-
teraard is die optie wel weer handig als je probeert een 
beschadigde disk te herstellen, maar bereid je dan voor 
op een flink weekend van digitaal monnikenwerk.

Voordat het werkelijke doorzoeken van de harddisk 
begint, krijg je de optie om een ‘deep scan’ uit te voe-
ren. Dit duurt uiteraard langer, maar heeft ook meer 
kans om moeilijk te vinden bestanden weer zichtbaar te 
maken. Onze ervaring is dat in de meeste gevallen een 

standaard scan volstaat en gebruiken we de deep scan 
alleen als de standaardmethode niets oplevert.

Met stip
Na het voltooien van de scan toont Recuva een lijst 
met resultaten. Elk gevonden bestand is gemarkeerd 
met een kleurenstip die rood, geel of groen kan zijn. 
Dit is een aanduiding van hoe groot de kans is dat je 
het bestand ongeschonden kunt herstellen. Zoals we 
in het begin al zeiden, is het mogelijk dat Windows 
over een deel van de data heen heeft geschreven. Ook 
gebeurt het wel eens dat hetzelfde bestand een aantal 
keer is overschreven terwijl het geopend is, zoals Word 
bijvoorbeeld doet als het automatisch opslaat. Dit geeft 
Recuva het idee dat de data corrupt is, terwijl dit niet zo 
hoeft te zijn! De stippen zeggen dus zeker niet alles.

Om zeker te weten wat je nog kunt redden kun je 

Recuva in geavanceerde modus gebruiken. Je krijgt dan 
meer opties, waaronder de zeer handige mogelijkheid 
om een voorvertoning te zien van een geselecteerd 
bestand. Andere tabs geven meer informatie over het 
bestand, zoals aanmaakdatum. Ook is het mogelijk om 
de ‘header’ van het bestand in hexadecimale code te 
bekijken. Dit is echter alleen interessant als je echt weet 
waar je mee bezig bent.

De laatste stap is het selecteren van de bestanden 
die je wilt redden, waarna je op de knop Recover klikt. 
Het programma vraagt je dan om een locatie waar je 
deze bestanden wilt hebben. Hierbij is het belangrijk 
om een andere drive te kiezen dan degene waar de 
te herstellen bestanden op staan. Doe je dat niet, dan 
loop je het risico dat de herstelprocedure alsnog de 
data overschrijft.
 

  Deep scan 

vinken we alleen 

aan als een 

gewone scan 

niet werkt.

  Een speci-

fieke scan haalt 

de gewiste foto’s 

weer netjes naar 

boven.

  Een volledige 

harddiskscan 

levert te veel 

resultaten op.
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Het valt niet te ontkennen dat sociale media 
een steeds grotere rol spelen in ons leven. 
Dat is niet erg, maar wanneer een steeds 
groter deel van je leven plaatsvindt op 
sites als Facebook en Twitter, is het des te 
dramatisch wanneer iemand zich toegang 
verschaft tot dat account. Of erger nog, 
ervoor zorgt dat je geblokkeerd wordt. Wat 
kun je doen als dat je is overkomen? En is 
er een manier om te voorkomen dat het 
nogmaals gebeurt?
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Zo verhelp je het én voorkom je herhaling

SOCIALE MEDIA 
GEHACKT!

 1. Wanneer je 

twijfelt of er iets 

met je account 

aan de hand 

is, wacht dan 

geen seconde 

en verander 

onmiddellijk je 

wachtwoord.
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Sociale media

1 Ander wachtwoord
Het eerste, echt het allereerste wat je moet doen wan-
neer je het gevoel hebt dat er iets raars aan de hand is 
met je account, is je wachtwoord veranderen. Dit doe 
je in de accountinstellingen van het desbetreffende 
sociale netwerk. En ‘iets raars’ is een heel breed begrip. 
Het kan zijn dat je een post ziet die je niet zelf geplaatst 
hebt, dat mensen zeggen dat je berichten aan het 
sturen bent terwijl je zelf niets hebt gedaan, maar ook 
dat je bijvoorbeeld van Facebook of Twitter de melding 
krijgt dat je bent ingelogd vanaf een onbekend appa-
raat. Het maakt niet uit wat je aan het twijfelen brengt, 
wacht geen seconde en verander je wachtwoord voor-
dat de persoon die (mogelijkerwijs) het account van je 
heeft overgenomen dit voor je doet.
Dat gezegd hebbende, zul je bij echt vervelende hacks 
pas merken dat je account gehackt is op het moment 
dat het socialmedia-platform je account heeft geblok-
keerd of omdat je simpelweg niet meer kunt inloggen. 
In het laatste geval is het soms een oplossing om 
razendsnel een ander wachtwoord op de vragen via 
de mail, in de hoop dat de hacker het e-mailadres niet 
heeft aangepast.

We laten je zien wat je kunt doen als je 
Facebook-, Twitter-, Pinterest- of Linke-
dIn-account gehackt is. We tonen je de 

eerste stappen die je moet nemen, wat je eventueel 
moet doen om de controle over je account terug te 
krijgen en hoe je kunt voorkomen dat zoiets nog-
maals gebeurt.
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Niet gevaarlijk?
De een denkt luchtiger over een so-
cialmedia-hack dan de ander. Het kan echter 
daadwerkelijk desastreuse gevolgen hebben. 
Zoals privégesprekken die ineens als statu-
supdate worden gepost, privacy-instellingen 
die drastisch worden aangepast, of misschien 
nog veel erger: andere vrienden die door jou 
worden geïnfecteerd en daardoor bijvoorbeeld 
hun gehele foto-archief kwijtraken. Om dan 
maar nog niet te beginnen over wat er kan 
gebeuren wanneer een hacker controle krijgt 
over je professionele netwerk (LinkedIn) waar 
al je zakelijke contacten zich bevinden. Nee, een 
socialmedia-hack is niet iets om lichtzinnig over 
te denken en moet koste wat kost voorkomen 
worden.

SPECIAL
Sociale media
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2 Geef uitleg
Wanneer je account gehackt is of op een andere mani-
er in diskrediet is gebracht en je bent erin geslaagd 
om jezelf weer toegang te verschaffen tot je account, 
zorg er dan voor dat je je vrienden (lees: je connec-
ties op het socialmedia-platform) zo snel mogelijk 
laat weten wat er is gebeurd. Bij Pinterest is dat wat 
lastig, maar op Twitter, Facebook en LinkedIn kun je 
gewoon een bericht publiceren waarin je uitlegt wat er 
gebeurd is (bijvoorbeeld wanneer je op een ‘foute’ link 
hebt geklikt die naar je is gestuurd). Vermeld er dan 
bij dat eventuele berichten die in de afgelopen 24 uur 
vanuit jou zijn geplaatst, niet van jou afkomstig waren. 
Hiermee beperk je niet alleen de schade voor jezelf, 
maar geef je ook direct een nuttige waarschuwing 
die kan voorkomen dat anderen in dezelfde valkuil 
trappen. Jij hebt er op dat moment weinig meer aan, 
maar je kunt er anderen uiteraard een grote dienst 
mee bewijzen en dat is ook iets waard.

3  Facebook
Is jouw Facebook-account gehackt, is het wachtwoord 
al gewijzigd en ook het e-mailadres in jouw account, 
waardoor je geen nieuw wachtwoord naar jezelf kunt 
laten sturen? In dit geval dien je zo snel mogelijk te 
gaan naar https://www.facebook.com/hacked. Daar 
klik je op de knop Mijn account is gekraakt. Vervol-
gens log je in met je gebruikelijke gebruikersnaam en 
wachtwoord. We weten het, die werken niet meer, 
maar omdat je inlogt via de hacked url, registreert 
Facebook wat er aan de hand is. Je krijgt vervolgens 
de melding dat je wachtwoord onlangs is veranderd, 
met de vraag of jij dat zelf hebt gedaan. Het magische 
antwoord daarop is néé, waarna Facebook doorheeft 
dat je account daadwerkelijk gehackt is en je verder 
helpt met stappen om de controle over je account 
weer terug te krijgen. Kleine waarschuwing: dit is 
geen haastklus, hier kan rustig een week of twee 
overheen gaan, soms wel langer.

4  Twitter
Een gehackt Facebook-account kan vervelend zijn, 
maar vlak Twitter niet uit. Wanneer jouw Twitter-ac-
count is overgenomen, dan regent het werkelijk 
vervelende Tweets uit jouw naam die in no-time 
anderen kunnen infecteren én ervoor kunnen zorgen 
dat je zorgvuldig opgebouwde reputatie op Twitter 
ongedaan gemaakt wordt. Twitter raadt aan onmid-
dellijk tweestapsauthenticatie in te schakelen wanneer 
je account gehackt is, maar je er nog wel toegang toe 
hebt. Nu is dat sowieso aan te raden, en daarover 

 2. Laat je 

vrienden op 

het betreffende 

sociale netwerk 

weten wat er 

aan de hand is. 

Daar kun je veel 

schade mee 

voorkomen.

 3.  Via Face-

book kun je een 

account waaruit 

je gelockt bent 

ironisch genoeg 

terugkrijgen 

door in te log-

gen met je oude 

wachtwoord.

Publiceer een bericht waarin 
je uitlegt wat er gebeurd is
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hebben we het in tip 09 en uitgebreider op pagina 32. 
Heb je geen toegang tot je account meer, dan dien je 
zo snel mogelijk naar de volgende link te gaan: https://
twitter.com/account/begin_password_reset. Op die 
pagina vul je vervolgens de gebruikersnaam in van 
het betreffende Twitter-account. Twitter geeft nu aan 
naar welk telefoonnummer of e-mailadres het nieuwe 
wachtwoord gestuurd kan worden. Zijn deze gegevens 
niet van jou? (lees: gewijzigd door de hacker), klik dan 
op Ik heb geen toegang tot deze gegevens. Je komt 
dan, net als bij Facebook, op een speciale pagina ter-
echt die je stap voor stap door het proces loodst om 
weer toegang te krijgen tot je account.

5  LinkedIn
Een LinkedIn-hack is, zoals gezegd, extreem vervelend. 
Immers, dat zijn niet zomaar vrienden, maar je zakelijke 
contacten en dat betekent dat de reputatie van je 
bedrijf op het spel staat. LinkedIn heeft een iets minder 
geautomatiseerd proces dan Facebook en Twitter, bij 
LinkedIn surf je namelijk naar deze pagina: https://help.
linkedin.com/app/ask/path/TS-RHA. Op de betreffende 
pagina vul je je naam en e-mailadres in en plaats je de 
link naar je LinkedIn-profiel. Vervolgens geef je in het 
veld More Details (in het Engels) een omschrijving van 
wat er aan de hand is en wat je denkt dat de oorzaak 
zou kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat je een virus hebt 
of omdat je op een linkje hebt geklikt waar je niet op 
had moeten klikken). Een medewerker van LinkedIn zal 
vervolgens contact met je opnemen om het probleem 
te verhelpen. Helaas kan ook dit wel een tijdje duren 
en je zult niet de eerste zijn die het formulier méér dan 
eens moet invullen voordat er écht iets gebeurt. Verve-
lend, maar het is niet anders.

6 Pinterest
Wanneer je Pinterest-account gehackt wordt, dan is dat 
doorgaans niet dramatisch. Toch blijft het vervelend, 
zéker wanneer je heel veel volgers hebt die je niet kwijt 
wilt. Wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in je 
Pinterest-account, krijg je automatisch een e-mail. Als 
je zo’n e-mail krijgt en je hebt niets gedaan, klik dan zo 

 4. Het her-

stelproces van 

Twitter is iets 

minder ingewik-

keld en helpt je 

stap voor stap 

door het proces 

heen.

 5.  Wanneer je 

uit je Linke-

dIn-account 

buitengesloten 

bent, dien je 

een formuliertje 

in te vullen. 

Antwoord kan 

even duren.

Helaas kan het een tijd 
duren voordat er iemand 
van de helpdesk contact met 
je opneemt
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Als niets meer werkt
Wat als je hemel en aarde hebt bewogen, maar 
het socialmedia-platform weigert je je account 
terug te geven? Het is pijnlijk om te moeten hor-
en (lezen in dit geval), maar het is daadwerkelijk 
mogelijk dat je je account niet meer terugkrijgt. 
Het is eerder uitzondering dan regel, maar het 
is wel zo dat platformen als Facebook, Twitter, 
LinkedIn enzovoort, grote bedrijven zijn die een 
reputatie te beschermen hebben. Daarbij moet 
gezegd worden dat het vrij zelden gebeurt dat 
je bij een eerste ‘overtreding’ direct je account 
voorgoed kwijtraakt. Dat gebeurt doorgaans pas 
na een paar keer, waarmee je aantoont dat je de 
beveiliging niet zo heel serieus neemt (en daar 
heeft men wel een punt, want er zijn manieren 
om het te voorkomen, zoals je leest in dit artikel). 
Wat je dan nog kunt doen? Een week er flink de 
balen in hebben, een nieuw account starten en 
er héél veel van leren.
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snel mogelijk op de link Mijn account vergrendelen in 
de e-mail en vraag daarna een nieuw wachtwoord aan 
via https://pinterest.com/password/reset. Lukt het je op 
deze manier nog steeds niet om toegang te krijgen tot je 
account? Dan kun je, net als bij LinkedIn, via e-mail con-
tact opnemen met Pinterest (en wederom kan reactie 
wel even op zich laten wachten). Je vindt het contactfor-
mulier via https://help.pinterest.com/nl/contact.

7  Onbekende linkjes
Het klinkt natuurlijk hartstikke logisch: als je niet 
gehackt wilt worden, moet je niet op gevaarlijke links 
klikken. Daar zijn we ons allemaal wel van bewust, 
maar wanneer een bericht afkomstig is van vrienden, 
denken we al snel dat het in orde is. En dát is nu juist 
het gevaarlijke aan dit soort virussen/hacks en de 
reden waarom ze vaak als een lopend vuurtje door 
sociale platformen flitsen. Het is daarom zaak om 
altijd je gezond verstand te gebruiken. Komt het linkje 
uit het niets? Wordt het gestuurd door iemand die 
je anders nooit een berichtje stuurt? Bevat het een 
begeleidende tekst in het Engels terwijl de persoon 
in kwestie gewoon Nederlands is? Allemaal redenen 
om achterdochtig te zijn. Wil je écht goed zitten? 
Installeer dan antivirussoftware zoals Norton Security. 
Dit programma komt met een Facebook-browser-
plug-in die linkjes direct checkt op veiligheid. Fijn, 
want dan hoef je daar zelf niet meer over na te 
denken (ook buiten Facebook worden links uiteraard 
gecontroleerd wanneer je ze opent).

 6. Pinterest 

stuurt je een 

e-mail zodra er 

iets verandert in 

je account. Als 

je snel handelt 

kun je een hack 

eenvoudig 

voorkomen.

 7.  Gebruik 

altijd je verstand 

wanneer je 

een linkje krijgt 

toegestuurd op 

sociale media 

of maak gebruik 

van een antivi-

rusprogramma.

8 Onbekende mensen
Wat geldt voor onbekende linkjes, geldt al helemaal 
voor onbekende mensen. Op Pinterest en LinkedIn 
speelt dit niet zo heel erg (vooral omdat de directe 
communicatie bij Pinterest erg beperkt is, hoewel er 
laatst een chat-mogelijkheid is toegevoegd), maar 
op Facebook en Twitter komt het regelmatig voor: 
een wildvreemde die contact met je zoekt, meestal 
uit een ver land en in gebrekkig Engels. Vaak zijn dit 
mensen die buitengewoon veel interesse in je tonen 
en overladen met complimenten. Verspil aan dit soort 
mensen geen tijd. Natuurlijk er is een astronomische 
kans van één op zestien miljard dat het echt gaat om je 
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droomvrouw/droomprins die dankzij een speling van 
het lot met je in contact probeert te komen, maar veel 
realistischer is het dat het iemand is die op wat voor 
manier dan ook misbruik van je probeert te maken. 
Weersta de verleiding om uit te vinden wat dit precies 
is en blokkeer dit soort mensen onmiddellijk. In het 
écht zou je het ook niet tolereren als een wildvreemde 
ineens allemaal persoonlijke vragen aan je stelt.

9  Authenticatie
Er is geen waterdichte manier om je account te bes-
chermen tegen hackers, maar een universele manier 
die vrijwel álle sociale netwerken bieden is tweestap-
sauthenticatie. Dit houdt in dat het inloggen (vanaf 
een nieuw apparaat) via twee stappen gaat: namelijk 
via je gebruikersnaam en wachtwoord en via bijvoor-
beeld een code die naar je mobiele telefoon wordt 
gestuurd. We schrijven hier meer over vanaf pagina 
32. Voor Facebook, Twitter en LinkedIn is dit gemakke-
lijk in te stellen. In Facebook vind je deze optie door 
rechtsboven te klikken op het pijltje naar beneden / 
Instellingen / Beveiliging / Aanmeldgoedkeuringen. 

Bij Twitter klik je op je profielfoto / Instellingen / Be-
veiliging en privacy / Inlogverificatie. Bij LinkedIn klik 
je op je profielfoto en vervolgens op Beheren naast 
Privacy en instellingen. Daarna klik je op Account 
/ Beveiligingsinstellingen beheren. Pinterest heeft 
helaas geen tweestapsauthenticatie en er zijn ook geen 
berichten dat het bedrijf daar binnenkort mee begint. 
Dat gezegd hebbende worden Pinterest-accounts ook 
veel minder vaak gehackt.

10  Back-up
Tot slot geven we je nog een tip die niet zozeer te 
maken heeft met het beschermen van je account, maar 
met het beschermen van de inhoud van je account. We 
hebben groot vertrouwen in platformen als Twitter, 
Pinterest en Facebook en gebruiken ze dan ook steeds 
vaker als online opslagmedium. Die foto’s van de 
vakantie van vorig jaar? Oh joh, die staan op Facebook. 
Mijn verlanglijstje voor mijn nieuwe huis? Check mijn 
Pinterest even! Het is prima dat we zo veel op dit soort 
sociale platformen zetten, maar best ‘gevaarlijk’ dat we 
het zien als veilige opslag. Los van het risico van je hele 
privéleven op internet zetten, is het risico dus ook dat 
je alles kwijt bent wanneer je account gehackt wordt. 
En hoe lullig het ook is, een platform als Facebook of 
Twitter ligt er écht niet wakker van dat jij al je foto’s 
en video’s kwijt bent. Zij geven vooral om de veiligheid 
van hun platform. Zorg er dus voor dat je de foto’s die 
je online zet, óók offline bewaart. Zo is de catastrofe 
iets minder groot wanneer je om wat voor reden dan 
ook de toegang tot je account verliest, of wanneer je 
account wordt verwijderd. 

 8. Wanneer 

wildvreem-

den ineens in 

gebrekkig Engels 

tegen je gaan 

praten, kun je 

maar beter zo 

snel mogelijk 

blokkeren.

 9. Twee-

stapsaut henti-

catie voorkomt 

dat je opnieuw 

gehackt wordt in 

de toekomst.

 10.  Bewaar je 

hele leven niet 

alleen online, 

zorg dat je ook 

offline een back-

up hebt.
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1  Installeren
Installeer de extensie Flix Plus 
voor Chrome om meer controle 
uit te oefenen op het uiterlijk van 
Netflix. Zoek daarvoor via http://
chrome.google.com naar Flix Plus 
of ga direct naar www.tiny.cc/
flixp. Klik op de knop Toev. aan 
Chrome. Je hoeft de browser niet 
opnieuw op te starten. Wanneer 
je nu surft naar www.netflix.
com en inlogt, zie je rechts in je 
adresbalk een pictogram met een 
rood gereedschapje. Klik hierop 
en je ziet een uitgebreide lijst met 
instellingen. Officieel is de extensie 
bedoeld voor de Amerikaanse 
Netflix en de makers garanderen 
niet dat het ook voor andere talen 
werkt, maar nagenoeg alle opties 
werken ook prima met de Neder-
landse Netflix.

2 Duplicaten en reeds 
bekeken verbergen
Als je door de content van Netflix 
bladert, zie je voortdurend du-
plicaten. Super irritant! Ook toffe 
films en series hoef je niet vier 
keer in je overzicht te zien. En 
titels die je al gezien hebt, hoeven 
al helemaal niet prominent in 

beeld. Helemaal verwijderen kan 
niet, maar door in de instellingen 
van Flix Plus de optie Fade out/
tint duplicates en Fade out/tint 
watched aan te vinken, worden 
duplicaten en reeds bekeken titels 
donker gemaakt. Je kunt ze nog 
wel zien, maar ze vallen minder 
op, waardoor je je kunt richten op 
wat je nog niet hebt bekeken.

3 Categorieën 
verbergen
Wanneer je nu in Chrome door de 
content van Netflix surft, zie je in 
de interface een nieuw pictogram: 
een oogje met een streepje erdoor. 
Superhandig, want als je hierop 
klikt, kun je bepaalde categorieën 
verbergen (waarbij het oogje 
blijft staan, maar dan in gesloten 
toestand). Deze instelling gebruik je 
als je niet de hele tijd wilt worden 
geconfronteerd met bijvoorbeeld 
kinderseries of horrorfilms. Zo zie 
je dus écht alleen het aanbod dat je 
boeit. Door nogmaals op het oogje 
te klikken, maak je de content weer 
zichtbaar.
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Een heerlijke dienst hoor dat Netflix, maar de 
interface in je browser is nog altijd allesbehalve 
optimaal. Vol met zaken die je niet wilt zien, 
terwijl de dingen die je wel wilt zien vaak zijn 
weggedrukt. Gelukkig kun je dat heel eenvoudig 
verhelpen met de Flix Plus-extensie voor Chrome.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Met Flix Plus voor Chome 
werkt Netfl ix zoals jij wilt

NETFLIX 
TWEAKEN

 Duplicaten zijn irritant, maak ze daarom 

minder zichtbaar.

 Flix Plus geeft 

je een lange lijst 

met instellin-

gen die je kunt 

aanpassen.

 Waarom categorieën tonen die je niet boeien? Ook dit schakel je eenvoudig uit.
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Met Family Safety kunnen ouders websites en games blokkeren of toestaan. 
Daarbij kunnen ze ook monitoren welke websites de kinderen bezoeken en welke apps 
ze gebruiken. Hoe effectief is dit toezicht en zijn de filters omzeilen?
H A N S  N I E P OT H

F amily Safety is bedoeld om kinderen te bescher-
men tegen horror, geweld en erotiek als ze op 
internet grasduinen door te voorkomen dat ze 

toegang krijgen tot bepaalde websites. Verder is in te 
stellen dat kinderen alleen kunnen chatten en commu-
niceren met mensen voor wie toestemming is gegeven. 
Om te voorkomen dat ze onbedoeld malware binnen-
halen is ook te blokkeren dat er met een account wordt 
gedownload. Parallel daaraan kunnen ouders rappor-
tages ontvangen waarin de online activiteiten van de 
kinderen nauwgezet worden bijgehouden.

Hoe werkt het?
Family Safety werkt het best als elk gezinslid zijn eigen 
account met wachtwoord en eigen e-mail en appli-
caties heeft. Voor het instellen van het Family Safety-
filter en het gebruik van de Family Safety-website 
is een Microsoft-account nodig en dat kan ook een 
bestaand Windows Live ID- of Hotmail-account zijn. 
Degene die zich voor het eerst aanmeldt bij de Family 
Safety-website wordt de primaire ouder en kan daarna 
gezinsleden toevoegen en verwijderen of instellingen 
aanpassen. Als je als ouder een nieuw gebruikersac-
count aanmaakt, krijg je direct al de optie er een kinder-
account van te maken en de mogelijkheid te selecteren 
rapporten te ontvangen over het pc-gebruik van het 
kind.

 Een kinder-

account stel je 

eenvoudig in 

door middel 

van een vinkje.

MONITOR HET 
SURFGEDRAG
Houdt je kroost in de smiezen

Welke versie moet je hebben?
Family Safety is een service van Microsoft voor 
ouderlijk toezicht en maakt deel uit van Windows 
8 en Windows RT. Gebruikers van Windows 7 
kunnen Family Safety gratis downloaden van de 
Microsoft-website als onderdeel van Windows 
Essentials 2012, waarvan onder meer ook Mail en 
OneDrive deel uitmaken. Family Safety vervangt 
daarmee het eerdere en beperktere Ouderlijk 
Toezicht. De Family Safety uit Essentials heeft de 
Metro-look en ziet er wat strakker en gelikter uit 
dan de in Windows 8 ingebakken versie.

MONITOR HET 
SURFGEDRAG
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Hoe werken de filters?
Over de totstandkoming van de lijsten met geblok-
keerde sites zegt Microsoft het volgende: 

“Websites worden in eerste instantie via compu-
teranalyse in een categorie geplaatst, waarna de 
resultaten worden geverifieerd door mensen. Als 
een website populair is en een stabiele inhoud 
heeft, wordt het adres opgeslagen in een lijst met 
beoordeelde inhoud. Als een website niet populair 
genoeg is voor een vermelding in de lijst, of als de 
inhoud regelmatig verandert, beoordeelt Family 
Safety de inhoud via een rating service op basis 
van een aantal regels om zo de categorie van de 
website te bepalen (websites met erotische inhoud, 
algemene aard, niet voldoende betrouwbaar e.d.).” 
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Bij een bestaand account kun je ook achteraf nog ou-
derlijk toezicht en de activiteitenrapportage inschake-
len. Ga hiervoor naar Gebruikersaccounts, selecteer 
de knop Ouderlijk toezicht linksonder, kies Family 
Safety als provider in het uitrolmenuutje (er zijn ook 
andere toezichtsapplicaties te installeren) en meld je 
aan met je Microsoft-account. Vervolgens kun je de ac-
counts aanvinken die je wilt monitoren.

Elke keer dat kinderen zich aanmelden bij hun account, 
krijgen ze een pop-upje te zien dat Family Safety is 
ingeschakeld. Ze weten dus dat ze bij wijze van spreken 
onder curatele staan.

Door aan te klikken dat zoon of dochterlief alleen web-
sites mag bezoeken die je toestaat, kun je vervolgens 
een webfilterniveau opgeven. Er zijn vier categorieën 
met oplopende vrijheden:

•  Alleen websites bekijken die in de acceptatielijst 
Bedoeld voor kinderen staan.

•  Alleen websites die staan in de acceptatielijst Alge-
mene onderwerpen.

•  Alleen websites die vallen in de acceptatielijst Online 
communicatie, waaronder de Sociale Netwerken of 
een van de voorgaande categorieën.

• Waarschuwen bij erotiek.

Websites met erotische inhoud worden volgens Family 
Safety altijd geblokkeerd, tenzij men de laatste optie 
Waarschuwen bij erotiek selecteert, waarbij het kind 
alle sites kan bezoeken, maar alleen een waarschuwing 

krijgt dat een site erotische inhoud kan bevatten. 
Als Maarten uit het voorbeeld zichzelf dan toestem-
ming geeft om porno te kijken is hij daar vrij in, al 
ontvangt de ouder daarvan wel bericht.

Met het inschakelen van een webbeperking wordt ook 
SafeSearch geactiveerd in de populaire zoekmachines 
Google, Bing en Yahoo!. Ook deze filters moeten vol-
wassen teksten, plaatjes en video´s blokkeren. In welke 
categorie een website valt - Kindvriendelijk, Sociale net-
werken of Erotische inhoud - wordt bepaald door het 
Family Safety-team van Microsoft dat zegt duizenden 
sites te hebben bezocht en beoordeeld om een catego-
rie vast te stellen. Het filterniveau bepaalt daarna welke 
categorieën beschikbaar komen.

Het filtering-protocol werkt op netwerkniveau en in 
achttien talen. Het maakt daarbij niet uit welke browser 
wordt gebruikt en ook met InPrivate browsing kan het 
filter niet worden omzeild. Als Family Safety is geac-
tiveerd, is InPrivate browsing bovendien niet meer te 
selecteren.

Wanneer het kind probeert een website of app te ope-
nen die een hogere classificatie heeft dan de ingestel-
de, krijgt het een melding dat de site of een deel van de 
inhoud is geblokkeerd en twee opties om toestemming 
te vragen. Zijn vader of moeder in de buurt dan kunnen 
die met hun eigen account en wachtwoord meteen de 
betreffende site of applicatie deblokkeren als die on-
schadelijk blijkt. Met de andere optie wordt een mailtje 
gestuurd naar het ouderaccount met het verzoek de 
inhoud eventueel te deblokkeren. In dat geval moet het 
kind wachten tot een ouder de mail heeft geopend en 
de site heeft vrijgegeven.

  Alle accounts 

overzichtelijk bij 

elkaar. 

  Het filter 

per gebruiker 

instellen. 
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Family Safety Windows 8 
en Family Safety Essentials
Ouderlijk toezicht bestaat in verschillende vor-
men al sinds Windows Vista, waar het ooit deel uit 
maakte van het inmiddels gestopte Windows Live 
OneCare. In Windows 7 bleef ouderlijk toezicht / 
parental control bestaan, zij het zonder het webfil-
tering-onderdeel. In 2012 werd ouderlijk toezicht in 
Windows 8 integraal opgenomen, weer met webfil-
ters en de rapportages. Windows 7-gebruikers heb-
ben daar Family Safety uit Essentials voor nodig. 
Afgezien van enkele uiterlijke kenmerken zijn beide 
functioneel gelijk, maar de uitvoering verschilt. In 
Windows 8 is er voor Family Safety geen aparte 
tegel, je moet via het Configuratiescherm op zoek 
naar Ouderlijk toezicht. In de Essentials-versie 
onder Windows 7 is Family Safety makkelijk te vin-
den via menu Start. Ander verschil is dat je in het 
ouderlijk toezicht van Windows 8 veel lokaal kunt 
instellen, in de Essentials-versie ben je verplicht je 
daarvoor aan te melden met je Microsoft-account. 
De twee blijven gescheiden. 
Er is geen mogelijkheid Family Safety uit 
Essentials apart te downloaden en te installeren in 
Windows 8. Family Safety is Nederlandstalig, maar 
er schoot bij ons toch af en toe een Engelstalig pop-
upvenster  tussendoor, zoals bij een verzoek een 
website toch toe te staan. Ouderlijk toezicht werkt 
ook niet als de Windows-pc is opgenomen in een 
domein en bedrijfsnetwerk.
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Het Family Safety-team erkent dat het systeem geen 
honderd procent zekerheid kan bieden en het kan ge-
beuren dat een website soms in een andere categorie 
wordt ingedeeld dan een ouder had verwacht. Als een 
ouder van mening is dat een website verkeerd is inge-
deeld en had moeten worden geblokkeerd, dan kan 
deze dit rapporteren aan het Family Safety-team. Als je 
niet wilt vertrouwen op de filters van het Family Safety-
team, kun je ook zelf een lijst met websites samenstel-
len waarin je sites expliciet toestaat of blokkeert.

Tijdslimieten
Een fraaie optie is dat je de tijden kunt instellen waar-
op de kinderen achter de computer mogen zitten. Ten 
eerste kun je instellen dat een kind de pc alleen op 
bepaalde uren van de dag mag gebruiken. Daarmee 
kun je beletten dat ze ’s avonds laat nog ongemerkt 
inloggen en online zijn. Je kunt het met blokjes van 
een half uur bijvoorbeeld zo instellen dat na 20:30 de 
boel op slot gaat.
Verder is ook de maximale tijd op te geven dat een 
kind op een weekdag of in het weekend mag compu-
teren, bijvoorbeeld drie uur per dag en acht uur in 

het weekend. De jeugdige gebruiker krijgt op tijd een 
melding als er nog vijftien minuten resteren, maar 
zoals bij de filters kan er met hulp van pa of ma wat 
nog wat tijd worden aangeplakt als die inloggen met 
het ouderaccount.

   Toestemmin-

gen geven aan 

gebruikers voor 

het bezoeken 

van bepaalde 

websites. 

   Je kunt zelf 

een eigen lijst 

samenstellen 

met sites die 

geblokkeerd 

moeten worden. 
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Toepassingsbeperking
Onder Toepassingsbeperkingen voor bureaublad 
kan een ouder in een lijst met gevonden programma’s 
voor ieder kind nauwgezet opgeven welke applicaties 
het mag openen en welke niet. Zo is bijvoorbeeld in te 
stellen dat het wel de Media Player of Movie Maker mag 
openen, maar niet Messenger of Skype. Bij Beperkin-
gen voor spellen en Windows Store apps kan een ou-
der eerst een classificatieniveau instellen die overeen-
komt met de leeftijd van een kind. Er zijn vijf niveaus, 
van 3+ (geen angst, bloot, geweld) tot 18+ (grof geweld 
toegestaan), die een uitgever kan meegeven. Het in 
Nederland meest gebruikte systeem dat aangeeft wat 
wel en niet geschikt wordt geacht voor een bepaalde 
leeftijdsklasse is PEGI, Pan European Game Informa-
tion, maar je kunt ook een ander systeem kiezen. In de 
VS is bijvoorbeeld ESRB gangbaarder. Wil een uitgever 
zijn app in de Windows Store plaatsen, dan moet die 
gebruikmaken van de leeftijds-rating.

Na het opgeven van de leeftijdsdrempel kan een ouder 
vervolgens met een klik op de link Specifieke spellen 
toestaan of blokkeren Family Safety een inventari-

satie van de op de pc aanwezige apps en games laten 
maken met bijbehorende classificatie. 
In de lijst kan een ouder de leeftijdsclassificatie volgen, 
maar ook geblokkeerde of niet-gecertificeerde spellen 
toch toestaan of andersom toegestane spellen alsnog 
blokkeren.

Activiteiten volgen
Van elk kind in Family Safety is online een activitei-
tenoverzicht te verkrijgen, waarin de webpagina’s en 
het aantal pagina’s die het heeft bezocht, zijn af te 
lezen. Je kunt een verkorte samenvatting in histogram-
vorm krijgen met de meest bezochte sites of een uitge-
breide weergave met categorieën en aantal bezoeken 
en mogelijke blokkeringen.
Ook van het aantal achter de pc doorgebrachte uurtjes 
is een overzicht te krijgen, zowel het aantal uren per 
dag als de perioden op een bepaalde dag.

Geen totale bescherming
Waterdichte beveiliging kan Family Safety niet geven. 
Niet elke site zal altijd in de goede categorie zitten of 
zijn gedefinieerd. Zo wist onze Maarten, ondanks de bij 
het filter horende erotische blokkade, door te dringen 
tot Biertijd.com, een site met leuke filmpjes, maar ook 
met fotoseries van blote modellen. Ook door een site 
met snel vernieuwende inhoud als Facebook of You-
Tube toe te staan, zullen er minder gewenste filmpjes 
doorheen glippen. Anderzijds zijn valse positieven niet 
uit te sluiten. Er kan een site worden geweigerd op 
basis van een schuttingwoord waarbij dat niet verwijst 
naar porno, maar gewoon een uiting is van onvrede. 
Ook kan er ten onrechte een website worden weerge-
geven in de rapportage als die website is doorgelinkt 
en wordt opgehaald van een andere site. Een Like-knop 
op Facebook naar een ongewenste site kan eveneens 

  Door middel 

van een tijd-

schema kun je 

het gebruik van 

de computer 

blokkeren. 

  De gebruiker 

wordt gewaar-

schuwd als de 

tijd (bijna) is 

verstreken.
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alarm geven. Verder vraagt Family Safety van een ouder 
de inlog- en Microsoft-accountgegevens geheim te 
houden. Kan een kind inloggen op de computer met 
een ouderaccount, dan kan het met dit account het fil-
terniveau aanpassen en zichzelf toegang tot elke pagina 
geven. De beveiliging is slechts één drempel hoog. Ook 
als een ouder aangemeld is gebleven, zou een kind 
Family Safety in principe eenvoudig kunnen uitscha-
kelen. Family Safety draait als proces en service in de 
achtergrond mee. Het lukte echter niet deze zonder 
administratorrechten te stoppen. Ook een poging een 
kinderaccount om te zetten in een ouderaccount bleef 
hangen op de melding ‘Verzoek in behandeling’. Wat dat 
betreft lijkt het met de beveiliging wel goed te zitten.

Tot slot
De web- en app-blokkades van Family Safety zul-
len de kleintjes zeker weghouden van geweld- en 
sekssites, maar vanaf een jaar of twaalf zullen ze de 
betutteling waarschijnlijk niet meer accepteren en 
er onderuit zien te komen. Je kunt met Family Safety 
verschillende filterniveaus instellen en varen op de 
ervaring van het Family Safety-team. Je hoeft dan niet 
steeds over hun schouders mee te kijken en via de 
rapportages kun je achteraf alsnog zien wat ze heb-
ben uitgespookt. Vertrouw je de filters toch niet he-
lemaal, dan kun je je eigen strikte lijst opstellen met 
toegestane sites. Keerzijde is dat je dan waarschijnlijk 
veel verzoeken om toestemming gaat krijgen. Family 
Safety zal ook niet meteen de bescherming opleveren 
die je verlangt en je bent waarschijnlijk nog een tijd 
bezig met configureren om het helemaal naar eigen 
wens te laten draaien.

Installeren van Family Safety, als je nog over Windows 
7 beschikt, is niet moeilijk, maar je zult dit wel op 
elke computer in het huishouden moeten doen waar 
het kind toegang toe heeft. Een lijst met toegestane 
of geblokkeerde websites die je hebt gemaakt voor 
één kind kun je echter ook voor andere gezinsleden 
gebruiken. De controle houd je daarna wel online op 
een centraal punt, de Family Safety-site. Alle instellin-
gen en rapportages en gedetailleerde informatie over 
bezochte en geblokkeerde sites staan in de cloud, 
ofwel zijn in beheer van Microsoft, wat uiteraard niet 
iedereen een prettig idee zal vinden.
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1  Betaalde 
oplossing
Eén manier om woorden te tellen 
in meerdere documenten is het 
handige programmaatje Any-
Count (www.anycount.com), maar 
daarvoor betaal je wel gelijk 49 
euro. Gratis software raden we af, 
omdat er op dit gebied opvallend 
veel programma’s zijn die allerlei 
rotzooi op je pc installeren. Een 
veilige gratis manier, is door zelf een 
macro te maken in Word. Voordat 
we hiermee aan de slag gaan, dien 
je eerst de documenten waarvan je 
de woorden wilt tellen in één map 
te zetten. Ter illustratie gebruiken 
wij de map C:\tellen.

2 Macro maken
Macro’s maken kan op verschil-
lende manieren. Je kunt er eentje 
opnemen, wat betekent dat je een 

reeks handelingen uitvoert die 
later door de Word-macro letterlijk 
herhaald worden. Je kunt ook zelf 
een macro programmeren en dat is 
wat we hier gaan doen. Je kunt de 
code overtikken van de middelste 
afbeelding hierboven, maar je kunt 
ook de code downloaden via de link 
www.tiny.cc/telmacro. Selecteer 
de volledige tekst en kopieer deze 
naar je klembord (Ctrl+C). Klik nu in 

Word op Beeld / Macro’s / Macro’s 
weergeven. In het veld Macro-
naam vul je de naam in van je 
macro (zoals woordentellen, let op: 
spaties mogen niet). Klik nu op Ma-
ken. In het venster dat verschijnt, 
druk je op Ctrl+A om alle tekst te 
selecteren en vervolgens op Ctrl+V 
om je gekopieerde macro-code te 
plakken. In de geplakte code zie je 
een regel staan genaamd Path-

Name = "c:\tellen\". Indien je je 
bestanden in een andere map hebt 
geplaatst, verander deze waarde 
dan in de map(naam) van je keuze. 
Klik nu op Bestand / Sluiten en 
terugkeren naar Microsoft Word.

3 Gebruiken
Nu je de macro hebt gemaakt, kun 
je deze heel eenvoudig toepassen. 
Klik wederom op Beeld / Macro’s / 
Macro’s weergeven en selecteer je 
macro. Klik nu op Uitvoeren. Word 
gaat direct aan de slag en afhankeli-
jk van de hoeveelheid documenten, 
zie je binnen een paar seconden 
hoeveel woorden alle documenten 
samen bevatten.

Woorden tellen in een Word-document is 
heel eenvoudig. Betreft het echter meerdere 
documenten, dan moet je die ieder afzonderlijk 
openen. Onbegrijpelijk dat Microsoft daar nog 
altijd geen functie voor heeft. Gelukkig kun je het 
eenvoudig zelf doen.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Woordenaantal van meerdere 
documenten tegelijk

AUTOMATISCH
WOORDEN TELLEN

 Plak de code in de macro en pas 

eventueel het pad naar de map aan.

 Wanneer je nu de macro uitvoert, zie je binnen een paar tellen het woordtotaal.
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T oen het web in zijn kinderschoenen stond was 
de wereld nog overzichtelijk. Bezocht u www.
eenwillekeurigesite.nl, dan kwam alle inhoud 

die u zag van de server waarop die site stond. Tegen-
woordig zijn veel sites echter een samenraapsel van 
stukjes die van allerlei verschillende servers komen. Dat 
hoeft niet erg te zijn; een site waarbinnen een YouTu-

be-video wordt getoond hoeft bijvoorbeeld die video 
niet meer op de eigen server te zetten. Het ophalen 
van content vanaf een andere server wordt echter ook 
gebruikt om reclames op te halen (die u misschien niet 
wilt zien) en kan zelfs gebruikt worden om uw digitale 
veiligheid aan te tasten. Dat laatste hoeft niet eens 
opzet te zijn; de site die u vertrouwt kan besmet zijn. In 
zulke situaties is het niet alleen handig om precies te 
weten wat waar vandaan komt, maar ook om controle 
te hebben over wat u precies toelaat.
Firefox-gebruikers kunnen hiervoor een addon gebrui-
ken die al jarenlang in ontwikkeling is en die met elke 
nieuwe versie inspeelt op de jongste ontwikkelingen 
op dit gebied. Deze addon heet NoScript en in deze 
workshop vertellen we u hoe u hem gebruikt.

Wie een site bezoekt heeft vaak ongemerkt 
tegelijk contact met andere servers (die 
bijvoorbeeld reclame tonen). Met Firefox-addon 
NoScript bent u zelf de baas tijdens het surfen.
A P  D E  S M I T S

BAAS IN EIGEN 
BROWSER

1
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1  Installeren
Open Firefox en kies in het menu Extra voor Addons. 
Klik vervolgens linksboven op Addons verkrijgen. Typ 
in het zoekvak rechtsboven ‘noscript’ en druk op Enter. 
Ziet u in de lijst NoScript Security Suite dan klikt u op 
de knop Installeren en vervolgens op Accepteren en 
Installeren. Als de addon niet in de lijst staat, klikt u 
onderaan de pagina op ‘Alle 30 resultaten tonen’. Op de 
pagina die u nu krijgt te zien staat de addon zeker en 
kunt u klikken op de knop ‘+ Add to Firefox’. Klik in de 
popup vervolgens op Toestaan en tot slot op Nu Instal-
leren (afbeelding 1). De addon wordt nu aan Firefox 
toegevoegd en is klaar om te worden gebruikt.

2  Toestemming geven
Websites maken gebruik van allerlei technieken om 
hun inhoud zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarbij 
kunt u denken aan html5, JavaScript, Java, Flash, enzo-
voort. Omdat sommige van deze technieken krachtige 
programmeertalen zijn, kunnen ze makkelijk worden 
misbruikt om ongewenste toegang tot uw pc te krijgen. 
NoScript blokkeert standaard veel van deze technie-
ken en stelt u in staat ze alleen in te schakelen voor 
domeinen die u vertrouwt. We gebruiken met opzet 
het woord ‘domein’ want dat is het begrip waar het om 
draait. Vertrouwt u www.eendomein.nl dan kunt u die 
toestemming geven, maar deze site kan ook een deel 
van zijn inhoud ophalen van www.eenanderdomein.
nl. NoScript zal die laatste blijven blokkeren tot u actief 
toestemming geeft.
Hoe gaat dat in zijn werk? We surfen naar www.com-
puteridee.nl. Omdat we deze site voor het eerst bezoe-
ken sinds de installatie van NoScript zien we een balk 
verschijnen met de tekst ‘JavaScript wordt momenteel 

verboden…’. We klikken op de knop Opties (afbeelding 
2). Zetten we nu de cursor op ‘Geblokkeerde objecten’ 
dan zien we wat NoScript precies tegenhoudt; in dit 
geval vooral het laden van enkele lettertypen. We gaan 
er vanuit dat Computer Idee betrouwbaar is en dus 
kiezen we voor computeridee.nl toestaan. Dit domein 
wordt nu op een witte lijst geplaatst en heeft daarmee 
voortaan toestemming om scripts uit te voeren.
Bezoekt u een site maar zelden, dan kunt u ook kiezen 
om tijdelijk toestemming te geven. Deze geldt dan al-
leen tijdens de huidige sessie en wordt vergeten zodra 
u de browser sluit.

3   Informatie opvragen
Als u een site niet kent en daarom ook niet weet of u 
die wel kunt vertrouwen, kan NoScript u ook verder 
helpen. We klikken opnieuw op Opties (waarom de 
NoScript-balk nog niet weg is bespreken we verderop) 
en Shift-klikken op ‘computeridee.nl verbieden’ (klikken 
met de middelste muisknop mag ook). We komen nu 
in een nieuw tabblad op een pagina van de beheerders 
van NoScript waar we informatie over een domein kun-
nen opvragen uit meerdere bronnen (afbeelding 3).
Zoals u ziet kunt u bijvoorbeeld de WOT-score opvra-
gen. WOT, wat staat voor Web of Trust, is een door 
gebruikers bijgehouden waardering met betrekking tot 
de veiligheid van sites. De informatie is daardoor soms 
subjectief maar vaak erg nuttig. Voor WOT bestaat 
ook een speciale Firefox-addon waarmee u direct de 
WOT-score kunt zien en die sites automatisch blokkeert 
wanneer ze als schadelijk worden beoordeeld. Ook 
kunt u het oordeel opvragen van het populaire McAfee 
SiteAdvisor.

2

3
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4  Externe domeinen
Waarom is de NoScript-balk nog aanwezig terwijl we 
Computer Idee toch toestemming hebben gegeven? 
Dat komt omdat de website externe bronnen aanboort. 
De tekst op de balk zegt dat JavaScript gedeeltelijk is 
toegestaan op een uit drie domeinen. Wat zijn dan de 
andere? Dat zien we wanneer we weer op opties klik-
ken. Het gaat om Informbar.com en Facebook.net.
De cruciale vraag voor het geven van aanvullende 
toestemmingen moet zijn: zijn deze domeinen nodig om 
ongehinderd gebruik te kunnen maken van de site die u 
bezoekt of ontbreken er essentiële onderdelen?
Op de voorpagina lijkt dat niet het geval en dus kunnen we 
voor dit moment rustig gaan lezen.
Die situatie kan echter veranderen wanneer we een be-
paalde sub-pagina bezoeken die wel gebruikmaakt van 
onmisbare externe bronnen. Als voorbeeld gaan we 
naar www.computeridee.nl/workshop/screenshots-
maken-en-bewerken-met-skitch-touch-1. Zoals u op 
de NoScript-balk ziet is JavaScript nu toegestaan op 1 
uit 9 domeinen en dat is duidelijk onvoldoende om de 
gewenste inhoud te kunnen bekijken, zoals de site ook 
al meldt (afbeelding 4).
Klikken we op Opties in de No Script-balk dan zien we 
welke externe domeinen geblokkeerd zijn. Het is lang 
niet altijd eenvoudig om te bepalen welke de boosdoe-
ner is die zorgt dat we de gewenste inhoud niet kunnen 
zien, maar op basis van de informatie bij geblokkeerde 
objecten is YouTube een logische keus. Ook Google.
com willen we best toestemming geven want ook die 
zullen we nog vaak tegenkomen in ons computerleven.
Helaas… deze twee toestemmingen zijn nog onvoldoen-
de. Omdat we niet zeker weten welk domein nog meer 
nodig is moeten we nog even verder puzzelen. We 

rechtsklikken op het venster met de melding ‘Er is een 
fout opgetreden’ en kiezen Dit deelvenster, Deelven-
sterinfo bekijken. We zien nu op 
het tabblad Media dat Ytimg.com de vermoedelijke 
boosdoener is. Geven we voor dat domein toestem-
ming, dan wordt de gewenste video getoond.

5  Witte lijst
Moet u nu altijd zo veel werk verzetten om een site te 
bekijken? Nee, hoor. Als u een paar dagen met NoScript 
hebt gewerkt zal de witte lijst van toegestane domeinen 
snel groeien en hebt u er zeker bij uw meest bezochte 
sites geen omkijken meer naar. Welke domeinen in 
de witte lijst staan, kunnen we zien bij de opties van 
NoScript.

6  Opties
Via het NoScript-pictogram kunt u de opties van het 
programma openen. Veel van de instellingen hier staan 
standaard op een veilig niveau. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor complexe zaken als Cross Site Scripting (XSS), een 
techniek die kwaadwillenden zouden kunnen gebruiken 
om een vertrouwde site te infecteren. Het voert te ver 
om hier op alle instellingen in te gaan. Wat we echter 
wel willen noemen is het tabblad Toestemmingenlijst. 
Hier ziet u welke domeinen u ooit hebt toegestaan. U 
kunt domeinen uit de lijst verwijderen en – heel handig 
als u een nieuwe pc gaat gebruiken – de lijst exporteren 
en importeren.

Hoewel u het werken met No Script zeker in het begin 
misschien als ‘gedoe’ ervaart, zult u merken dat uw 
internetgebruik er een stuk veiliger van wordt. 
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1 Muziek 
toevoegen
Allereerst moet je muziek toevoegen 
aan One Drive. Open je browser en 
surf naar https://onedrive.live.com. 
Log in met je account en wacht-
woord en klik vervolgens verder naar 
de standaardmap Muziek. Sleep 
muziekbestanden met je Verkenner 
of Finder naar deze map. Zodra ze 
daar staan, kun je ze in de browser 
afspelen via Xbox Music. Eén keer 
klikken volstaat om een nummer 
te starten. De Xbox Music Pass is 
geen vereiste. Je krijgt echter wel 
100 GB extra opslagruimte als je zo’n 
abonnement hebt.

2 Streamen 
via Xbox
Schakel vervolgens je Xbox 360 of 
Xbox One in en meld je aan met 
hetzelfde account als dat van je 
OneDrive. Navigeer met de control-
ler naar rechts naar het tabblad Mu-

ziek. Kies hier Xbox Music en beves-
tig met de groene A-knop. Navigeer 
daarna naar links naar Mijn muziek 
en kies Verzameling. Maak je keuze 
tussen Artiesten, Nummers of 
Albums en start een nummer. Kies 
Nu afspelen of Toevoegen aan 
Playlist. Gebruik desgewenst de 
rode B-knop om terug te keren. Wil 
je meerdere nummers in de wachtrij 
zetten? Kies dan een extra nummer 

in het overzicht en kies daarna Toe-
voegen aan Nu afspelen.

3  Via Windows Phone 
8.1
Heb je een smartphone die op 
Windows Phone 8.1 draait? Dan 
kun je de muziek die in je OneDrive 
staat ook op dat toestel beluisteren. 
Open simpelweg de standaard-app 

Muziek, kies Instellingen / Xbox 
Music-accountinstellingen en log 
in met je account. Keer daarna ter-
ug en kies een nummer uit Verza-
meling. Eén keer tikken volstaat om 
het nummer te streamen. Gebruik 
de knop met het pijltje naar bened-
en naast een nummer om het naar 
je toestel te downloaden. 

Xbox Music en OneDrive werken heel fi jn 
samen. Heb je een Xbox 360 of Xbox One 
in huis? Met een OneDrive-account kun je 
muziek streamen naar je spelconsole. Wij 
leggen je uit hoe je te werk gaat.
E V I  M A Q U O I

Afspelen op Xbox of Windows Phone

STREAM MUZIEK 
UIT ONEDRIVE
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Stream muziek via Onedrive

 Elk nummer dat in je OneDrive staat, kun je via de Xbox afspelen.

 Allereerst moet je zorgen dat er en-

kele muziekbestanden op je OneDrive 

staan.

 Je kunt muziek van OneDrive naar je 

Windows Phone 8.1-toestel streamen of 

downloaden.
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Het is superhandig dat smartphones 
tegenwoordig van alles met locatiegegevens 
kunnen doen, dat maakt het mobiele leven 
een stuk makkelijker. Tegelijkertijd zorgt 
het ook voor een privacyvraagstuk, want er 
kan nogal wat informatie over je in kaart 
worden gebracht aan de hand van al die 
locatiegegevens, en dat gebeurt helaas ook. 
Hoe voorkom je dat je smartphone langzaam 
maar zeker verandert in een tracking device?
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Maak van je smartphone 
geen tracking device

PRIVACY OP JE 
SMARTPHONE

SPECIAL
Privacy

ANDROID

1 Rigoureus
Wat er wel en niet gedeeld wordt aan locatiegegevens 
zit hem soms in hele subtiele instellingen en we kunnen 
ons voorstellen dat je daar enigszins zenuwachtig van 
wordt. Hoewel we in dit artikel de voornaamste manier-
en bespreken om te voorkomen dat je smartphone 
verandert in een apparaat dat je hele dagelijks leven 
locatiegewijs in kaart brengt. Er is één manier om ervoor 
te zorgen dat er gegarandeerd geen enkele gegevens 
over je kunnen worden verzameld en dat is het volledig 
uitschakelen van locatieservices. Ideaal toch? Misschien, 
maar voor veel mensen zal dit te rigoureus zijn. Want als 
je locatieservices volledig uitschakelt, kun je ook geen 
gebruik meer maken van de voordelen daarvan (en die 
zijn er wel degelijk). Interesseert dat je niets, dan ben je 
na het lezen van deze eerste tip klaar. Zoek in de instel-
lingen naar je locatie-instellingen en schakel die uit. Dat 
is het, nu wordt er niets meer over je bijgehouden.

In dit artikel laten we je zien hoe je de instel-
lingen van je smartphone zo aanpast dat je 
je geen zorgen meer hoeft te maken over de 

locatiegegevens en waar deze voor gebruikt worden. 
Na het lezen van dit artikel is je smartphone weer 
gewoon een smartphone.

Ook aan de hand van de 
draadloze netwerken om je 
heen, kan je locatie in kaart 
worden gebracht
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Ik heb niets te verbergen
Wanneer de discussie over privacy oplaait, zijn er 
altijd mensen die roepen: het maakt mij allemaal 
niets uit, ik heb niets te verbergen. Maar dat is 
natuurlijk niet waar privacy om draait. Als er 
morgen iemand op je afstapt en zegt: luister, ik 
heb het afgelopen half jaar van minuut tot minu-
ut in kaart gebracht waar jij was en wat jij deed, 
dan zou je daar bang van worden, en terecht. 
Want dat gaat niemand wat aan. Niemand zou 
dat aan een vreemde vertellen, maar blijkbaar 
vinden veel mensen het geen enkel probleem om 
al die informatie te verschaffen aan bedrijven die 
er geld mee verdienen. Locatieservices zijn niet 
slecht, het is fantastisch dat je smartphone weet 
waar je bent en je aan de hand daarvan nuttige 
informatie kan geven. Maar het is belangrijk 
dat jij de controle hebt over wat er met die 
informatie gebeurt of in ieder geval wéét welke 
informatie er verzameld wordt.
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2 Locatiegeschiedenis
Wat veel Android-gebruikers helaas niet weten, is dat 
Google zeer nauwkeurig bijhoudt waar ze zich op welk 
moment van de dag bevinden. Zo nauwkeurig zelfs 
dat je met behulp van de locatiegeschiedenis van je 
smartphone een volledige dag, week, maand of zelfs 
jaar in kaart kunt brengen. Gelukkig kun je dit eenvoud-
ig uitschakelen. Zoek in de instellingen Locatie, druk op 
Locatiegeschiedenis van Google en druk vervolgens 
op de drie puntjes rechtsboven en daarna op Bekij-
ken/beheren om met eigen ogen te zien hoeveel infor-
matie er van je in kaart is gebracht, dat is namelijk heel 
confronterend. Om ervoor te zorgen dat Google deze 
gegevens voortaan niet meer bewaart, verwijder je het 
vinkje bij Aan. Vergeet vervolgens ook niet om onderin 
te drukken op Locatiegeschiedenis verwijderen. Mo-
cht je trouwens meerdere Google-accounts gebruiken 
op je Android-telefoon, dan kun je bovenin op het kopje 
Locatiegeschiedenis drukken om de geschiedenis van 
andere accounts te bekijken en te beheren.

3 Draadloze netwerken
Je zou denken dat gps de enige manier is om infor-
matie te vergaren over je locatie, maar niets is minder 
waar. Aan de hand van de draadloze netwerken om je 
heen, kan je locatie namelijk óók heel nauwkeurig in 
kaart worden gebracht. De manier waarop dit werkt, 
is overigens kinderlijk eenvoudig. Bedrijven als Google 

brengen de locaties van draadloze netwerken in kaart 
en kunnen deze daarom koppelen aan geografische 
gegevens. Dat lijkt niet zo nuttig, maar wanneer men 
weet waar de draadloze netwerken zich bevinden 
waarmee jij verbindt, wordt het ineens kinderspel om je 
locatie heel nauwkeurig te bepalen. En daarbij helpt het 
enorm dat je Android-toestel standaard zo is ingesteld 
dat er non-stop naar draadloze netwerken in de buurt 
wordt gescand. Om dit uit te schakelen navigeer je 
naar Instellingen / Wifi en druk je rechtsboven op het 
menu en vervolgens op Geavanceerd. Wanneer je nu 
het vinkje verwijdert bij Scannen altijd toestaan, mo-
gen Google-locatieservices en andere apps niet meer 
scannen naar draadloze netwerken. Zo ben je wéér een 
stukje anoniemer.

4 Apps monitoren
Meten is weten en dat is in dit geval absoluut van 
toepassing. Het is opmerkelijk dat Android standaard 
geen ingebouwde optie heeft die je in staat stelt om 
individuele apps de toegang tot je locatieservices te 
ontzeggen, maar dan nog is het wel belangrijk dat je 
weet welke apps toegang hebben tot je locatieser-
vices en hoe vaak daarvan gebruik wordt gemaakt. 
Je kunt dat heel eenvoudig doen door naar Locatie 
te navigeren. Overigens hoef je deze stap uiteraard 
niet uit te voeren wanneer je locatieservices in z’n 
geheel hebt uitgeschakeld. Onder het kopje Recente 
locatieverzoeken zie je welke apps onlangs gebruik 

Maak van je smartphone 
geen tracking device
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hebben gemaakt van je locatie. Overigens zie je naast 
het feit dat de apps getracht hebben om je locatie te 
bepalen, ook hoeveel batterij zij verbruiken en dat is 
vaak niet gering (het één heeft ook met het ander te 
maken). Het is goed om hier af en toe eens te kijken, 
om inzicht te krijgen in hoeveel apps je toegang hebt 
gegeven tot je locatie. In de nieuwe versie van Android 
(Marshmallow, 6.0) wordt het wel mogelijk om per app 
te bepalen waartoe hij toegang heeft. We hebben dit 
op het moment van schrijven nog niet kunnen testen.

5 Apps beheren
Het is natuurlijk wel een beetje wrang (en dubieus) dat 
wanneer je een app na installatie toegang hebt gegeven 
tot je locatie, je deze toestemming niet meer kunt 
intrekken. Voorheen kon dat helemaal niet zonder je 
Android-toestel te rooten (zeg maar jailbreaken), maar 
tegenwoordig zijn er gelukkig apps voor. Een voorbeeld 
van zo’n app is MoboClean, die je kunt downloaden via 
www.moboclean.com (het enige nadeel is dus dat je de 
app niet via de Google Play Store downloadt). Wanneer 
de app is gestart, druk je op Renew your Android 
in het midden van het scherm en daarna op Next. 
Vervolgens selecteer je de apps waarvan je de toegang 
wilt intrekken en druk je op Clean. Wat de app nu doet, 
is alle apps die je geselecteerd hebt, de-installeren en 
weer opnieuw installeren (pas dus op met apps waar-
van je geen gegevens wilt verliezen zoals WhatsApp). 

Vervolgens geef je in de laatste stap aan welke rechten 
je van de betreffende app(s) wilt intrekken, zoals: Ac-
quire location. Zo bepaal je dus wél zelf welke app wat 
mag zien.

6  Apps sluiten
Het kan zijn dat je het helemaal niet zo erg vindt dat 
de apps op je Android-toestel om je locatiegegevens 
vragen, maar dat je wél graag zelf wilt bepalen wan-
neer dat gebeurt. De oplossing daarvoor is kinderlijk 
eenvoudig: zorg ervoor dat je de apps sluit die je niet 
gebruikt. Overigens kun je met de app die we in tip 5 
hebben besproken ook aangeven dat je niet wilt dat 
apps op de achtergrond blijven draaien wanneer je ze 
sluit. Om ze echter handmatig te sluiten, druk je op het 
pictogram recente apps (rechts naast het pictogram 
thuispagina) op het aanraakscherm, of houd je de 
Thuisknop enkele seconden ingedrukt indien je een 
dergelijk pictogram niet hebt. Vervolgens krijg je een 
lijst te zien van alle apps die op de achtergrond draaien. 
Om een app te sluiten, veeg je het betreffende picto-
gram opzij. Het is geen waterdichte methode (er zijn 
ook apps die zelfs dán nog gegevens kunnen verzame-
len), maar het voorkomt in ieder geval dat een waslijst 
aan apps voortdurend al je locatiegegevens onnodig in 
kaart brengen (ook fijn voor je batterij).

 3.  Je locatie 

wordt niet 

alleen in kaart 

gebracht via 

gps, ook draad-

loze netwerken 

spelen daar een 

grote rol in.

 4. Meten is 

weten: krijg 

inzicht in welke 

apps je locatie 

willen weten.

 5. Met Mob-

oClean kun je 

bepalen welke 

apps welke 

toestemmingen 

hebben.

 6. Sluit apps 

af wanneer je ze 

niet gebruikt en 

laat ze niet op 

de achtergrond 

draaien.

Special_Smartphone Tracking .indd   66 15/03/16   12:59



SPECIAL
Privacy

67E H B O

IOS

7 Volledig uitschakelen
In iOS is het privacyvraagstuk een behoorlijk stuk 
transparanter, maar ook daar zul je je verbazen over 
de hoeveelheid informatie die Apple (evenals de apps 
op je iPhone) verzamelt. Het enige verschil is wel dat 
Apple herhaaldelijk heeft aangegeven dat het niet geïn-
teresseerd is in gebruikersgegevens voor commercieel 
gebruik, maar om het bedrijf dan maar meteen blind te 
vertrouwen, is andere koek. Net als in Android is het in 
iOS mogelijk om locatieservices volledig uit te schakel-
en (uiteraard met verlies van de handige voordelen 
daarvan). Je doet dit door te navigeren naar Instel-
lingen / Privacy / Locatievoorzieningen. Wanneer je 
deze functie uitschakelt, wordt er vanaf dat moment 
niets meer gedeeld.

8 Locaties per app
Maar net als in Android is het volledig uitschakelen van 
alle locatieservices misschien iets te rigoureus, je kunt 
er immers ook de vruchten van plukken. Gek genoeg, 
waar het normaliter juist Android is dat flexibeler is 
als het gaat om instellingen, is het op dit gebied juist 
iOS dat het kinderlijk eenvoudig maakt om individuele 
apps de toegang tot de locatieser vices te ontzeggen. Je 
configureert dit door wederom te navigeren naar het 

 9.  Ook Apple 

houdt meer 

gegevens van 

je bij dan je zou 

verwachten.

menu Locatievoorzieningen in Instellingen / Privacy. 
Scrol nu naar beneden. Daar zie je een lijst met apps 
die je hebt geïnstalleerd. Door op de naam van een app 
te drukken, kun je aangeven of de betreffende app ge-
bruik mag maken van de locatievoorzieningen of niet. 
Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat je Google Maps 
toestemming wilt geven, maar een app als Hangouts 
of Facebook niet. Sommige apps bieden naast de optie 
Nooit en Bij gebruik ook de optie Altijd. Dit zijn de 
apps die je in de gaten moet houden, want die kunnen 
zelfs de locatie opvragen wanneer ze niet actief zijn.

9 Systeemlocaties
Tot slot is er nog een optie die een beetje is weg-
gestopt, wat ons betreft een kwalijke zaak, omdat er 
nogal wat gegevens worden verzameld. Wanneer je 
helemaal naar beneden scrolt in de lijst met apps in 
het menu Locatievoorzieningen 
in Instellingen / Privacy, zie 
je de optie Systeem. Druk je 
daarop, dan zie je een lange 
lijst aan opties die je waar-
schijnlijk nog niet eerder 
op je iPhone had gezien. Zo 
wordt hier bepaald dat Apple 
je meldingen mag geven op 
basis van je locatie en dat ad-
vertenties in apps weerge-
geven mogen worden op 
basis van je locatie. Een 
belangrijke optie om te 
bekijken is Veelbezochte 
locaties. Dat is namelijk 
de functie waarmee Apple 
bijhoudt welke locaties 
je veelvuldig bezoekt, op 
dezelfde manier als Google 
dat doet. Je kunt deze func-
tie eenvoudig uitschakelen 
en daarna drukken op Wis 
geschiedenis. 
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Scrol nu naar beneden. Daar zie je een lijst met apps 
die je hebt geïnstalleerd. Door op de naam van een app 
te drukken, kun je aangeven of de betreffende app ge-
bruik mag maken van de locatievoorzieningen of niet. 
Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat je Google Maps 
toestemming wilt geven, maar een app als Hangouts 
of Facebook niet. Sommige apps bieden naast de optie 
Nooit
apps die je in de gaten moet houden, want die kunnen 
zelfs de locatie opvragen wanneer ze niet actief zijn.
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W e gaan na waar je zoal op moet letten 
voordat je gratis software downloadt, 
voordat je het installeert en wat je tijdens 

en zelfs na het installeren moet doen. We leggen je 
ook uit wat je kunt doen als het dan toch misgaat.
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  1. Kijk ook 

altijd even naar 

de url in de 

statusbalk vóór 

je klikt.

Wanneer je op het internet op gratis software 
botst, is het verleidelijk die meteen te down-
loaden en te installeren. Er is inderdaad heel 
veel degelijke freeware beschikbaar, maar voor je 
daarmee aan de slag gaat, is het toch verstandig 
om voorzorgsmaatregelen te nemen. Want gratis 
blijkt jammer genoeg niet altijd ook goedkoop en 
een goede koop.
I G N A C E  D E  G R O OT

Leuk, voor wie aandachtig is!

GRATIS 
SOFTWARE

VOOR HET DOWNLOADEN

1 Knoppen
Ben je op zoek naar een leuk en gratis programma 
om foto’s te bewerken? Dan googel je naar iets als 
‘download free photo tool’ of ‘photo editor free’ … met 
miljoenen zoekresultaten tot gevolg. De kans is groot 
dat je je, zoals de meeste andere gebruikers, beperkt 
tot de eerste tien hits. Hier kom je niet zelden links 
naar ietwat bedenkelijke verzamelsites als die van Cnet 
(download.com) of Softonic. Kom je op zo’n site terecht, 
dan zie je al snel talrijke advertenties en bijhorende 
(download)knoppen. Weet jij nog welke knop naar de 
gewenste download leidt (voor zover die op die pagina 
al te vinden is)? Een eerste tip: klik niet zomaar een 
knop aan, maar houd de muisaanwijzer even boven de 
knop en kijk naar de statusbalk van je browser. Uit de 
bijhorende url valt vaak al af te leiden of die je naar de 
juiste download voert (binnen hetzelfde domein) dan 
wel naar een of andere (externe) advertentiepagina.
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In soorten
Er bestaan verschillende modellen van ‘gratis’ 
software en het is goed dat je onderscheid kunt 
maken. De echte freeware – in de strikte zin van 
het woord – kun je gratis en zonder beperkingen 
downloaden, gebruiken en kopiëren. Je hebt 
echter geen toegang tot de broncode van deze 
programmatuur en meestal kun je ook nauweli-
jks of geen beroep doen op ondersteuning. Mind-
er zuivere vormen van freeware zijn bijvoorbeeld 
donationware, beerware, cardware enzovoort: 
bij blijvend gebruik word je verondersteld iets 
aan de ontwikkelaar te geven. Freemium soft-
ware vormt een variant hierop: de basissoftware 
is gratis (free), maar voor de meer geavanceerde 
mogelijkheden moet je betalen (premium). 
Opensource-software dan weer is niet noodzake-
lijk altijd gratis, maar je mag de broncode wel 
gebruiken, modificeren en opnieuw ter beschik-
king stellen. Vaak zet een hele gemeenschap 
de schouders onder zo’n opensource-project en 
kun je daar ook met vragen terecht. Shareware 
ten slotte kun je gratis downloaden, maar wil je 
zo’n programma blijvend gebruiken, dan word je 
geacht te betalen. Sommige van deze program-
ma’s vallen na een tijdje terug op de basismo-
gelijkheden (crippleware) of zetten je er steeds 
harder toe aan alsnog te betalen (nagware).
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2 Gereputeerde sites
Je zult merken: op heel wat webpagina’s schuilt de 
juiste link niet achter een of andere opvallende of uit-
nodigende knop, maar blijkt het een simpele tekstlink 
onder aan de pagina te zijn. Voor zover mogelijk beperk 
je je bij voorkeur ook tot gereputeerde sites. Hackers 
weten namelijk dat zoektermen als ‘free photo editor’ 
– en eigenlijk alles met ‘free’ en ‘download’ – populair 
zijn en trachten je op die manier naar sites te lokken 
waarop ze malafide software hebben geplaatst.

Een van onze favoriete verzamelsites is SnapFiles (www.
snapfiles.com). Wanneer je hier Freeware aanklikt, krijg 
je een dozijn softwarecategorieën met talrijke subru-
brieken aangeboden. De categorie Graphics & Photo 
Editing bijvoorbeeld is verder opgedeeld in rubriek-
en als Animation Tools, Photo Effects, Font Tools, 
Image Resizing, Photo Organizers enz. Open je zo’n 
rubriek, dan krijg je een opsomming van de bijhorende 
tools, die je volgens diverse criteria kunt sorteren: Date 
last updates, Our Rating, User Rating of Current 
Popularity. Elk programma gaat vergezeld van een 
beschrijving en een of meer waarderingen, evenals een 
link naar de site van de ontwikkelaar of uitgever. Klik 
ook deze link even aan, want hier ben je zeker van de 
nieuwste versie.

3 ‘Wrappers’
Wees ook op je hoede als je op een site iets opmerkt 
van een ‘downloadmanager’ of een ‘installer’ die het 
ophalen en installeren van de beoogde software sneller 
of makkelijker zou maken. Gewoonlijk krijg je dan met 
een ‘download wrapper’ te maken: een installatietool 
die het beoogde programma in allerhande ongevraa-
gde software heeft verpakt (zie ook tip 7). Voordat je 
een programma downloadt, doe je er ook goed aan 
eerst even naar de naam van de gewenste software 
te googelen in combinatie met een term als ‘review’. 
Je vindt zo vaak genoeg recensies over het bewuste 
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programma (jammer genoeg vaak op sites die het pro-
gramma ook ter download aanbieden – enige scepsis is 
dus altijd wel op zijn plaats). Zoek je op de programma-
naam in combinatie met de term ‘malware’, dan kom 
je te weten of er mogelijk malafide software aan dat 
programma gelinkt is.

4 Wegwerpmail
Soms kun je de gevraagde software pas downloaden 
of installeren nadat je je e-mailadres hebt ingevuld. Nu 
kun je weliswaar een verzonnen adres invullen, maar 
daar heb je niks aan als een downloadlink of activer-
ingssleutel naar dat adres wordt verstuurd. Je kunt 
uiteraard je echte e-mailadres opgeven, maar dan loop 
je risico op spam.
Er is echter een tussenweg: een wegwerpadres. Dat 
kan bijvoorbeeld een extra e-mailaccount zijn dat je 
hebt aangemaakt bij een mailservice als Gmail, Yahoo 
of Outlook.com, dat je vervolgens alleen voor speci-
fieke doeleinden raadpleegt – zoals het ontvangen van 
een link of code. Misschien laat je eigen provider wel 
toe snel e-mailadressen te creëren die naar je echte 
mailbox verwijzen, en die naderhand met hetzelfde 
gemak weer te verwijderen. Je zou dan opeenvolgende 
adressen kunnen aanmaken als download1@domein.
nl, download2@domein.nl enz. Als alternatief kun je 
gebruikmaken van speciale diensten als www.10min-
utemail.com of www.mailinator.com. Bij de eerste krijg 
je een willekeurig gegenereerd adres dat standaard tien 
minuten geldig blijft. Bij de tweede kun je zelf een adres 
verzinnen @mailinator.com. Een nadeel van zulke dien-
sten is dat sommige sites adressen van die domeinen 
weigeren.

VOOR HET INSTALLEREN

5 Viruscheck
Je bent ervan overtuigd een betrouwbare down-
loadlink te hebben gevonden en het programma staat 

intussen op je harde schijf. Voor je er echter ook maar 
aan denkt de installatie met een dubbelklik op te 
starten, surf je eerst naar www.virustotal.com. Deze 
gratis dienst (sinds 2012 van Google) laat je namelijk 
toe een willekeurig bestand – zoals een gedownload 
programmabestand met de extensie exe, msi of zip – 
te uploaden, waarna de service het meteen aan meer 
dan vijftig verschillende antivirustools ter controle zal 
aanbieden. Dat is absoluut zinvol, ook al heb je zelf 
een up-to-date antivirustool op de achtergrond draa-
ien: immers, vijftig weten meer dan één!
Je hoeft alleen maar de knop Bestand kiezen in te 
drukken, naar het gewenste bestand te verwijzen en 
op Scannen! te klikken. De kans is trouwens groot dat 
iemand anders datzelfde bestand – eventueel met een 
andere naam – al eerder heeft geüpload. In dat geval 
krijg je de scanresultaten meteen te zien. Merkt een 
virusscanner iets verdachts op, dan kleurt het resultaat 
rood. Blijft zo’n ‘alarm’ tot één of twee virusscanners 
beperkt (en dus minder dan 5%), dan is er wellicht niets 
aan de hand, maar je doet er dan toch wel goed aan 
naar meer informatie te googelen.

6 Systeemherstelpunt
Voor je nieuwe software (of hardware) installeert, 
beschik je idealiter over een recente gegevensback-up 
en een systeemimage. Beide kun je bijvoorbeeld met 
de gratis tool EaseUS Todo Backup Free maken (http://
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tipsentrucs.link.idg.nl/tdf). Wat je in elk geval ook kunt 
doen – en wat nauwelijks een minuut van je tijd vraagt 
– is een systeemherstelpunt creëren. Dat gaat als volgt. 
Zoek naar systeemherstel (in Windows 7 vanuit het 
startmenu; in Windows 8 vanuit het startvenster) en 
kies Een herstelpunt maken. Druk op de knop Ma-
ken, typ een geschikte naam voor het herstelpunt (bi-
jvoorbeeld: Voor de installatie van <programmanaam>) 
en bevestig met Maken.
Loopt er onverhoopt iets fout bij of na de installatie 
van de software, dan kun je wellicht nog een en ander 
bijsturen door Windows naar dit herstelpunt te laten 
terugkeren. Druk hiervoor op Windows-toets+R en 
voer het commando rstrui.exe uit, waardoor het 
systeemherstel opstart. Klik op Volgende, selecteer het 
eerder gemaakte herstelpunt, klik bij voorkeur even op 
Zoeken naar bestanden die worden beïnvloed zodat 
je weet op welke (stuur)programma’s de terugrol-actie 
mogelijk een impact zal hebben, druk op de knop Slui-
ten en op Volgende en bevestig met Voltooien. Na de 
operatie herstart je Windows.

TIJDENS HET INSTALLEREN

7 Installatiemodi
Je bent nu klaar om het gedownloade programma te 
installeren. Aangezien de makers van heel wat gratis 
software wat extra geld trachten te verdienen door 

je tijdens die installatie ook programma’s van derden 
te laten installeren, moet je altijd goed uitkijken. Krijg 
je tijdens de installatie de keuze tussen enerzijds een 
‘normal’, ‘default’ of ‘recommended’ setup en ander-
zijds een ‘custom’ of ‘advanced’ setup, kies dan altijd 
voor deze laatste. Niet zelden krijg je alleen dán de 
gelegenheid om vinkjes te verwijderen die standaard 
geplaatst zijn voor het installeren van extra software of 
het aanpassen van instellingen, waar je absoluut geen 
boodschap aan hebt.

8 Vinkjes & Decline
Wat het verwijderen van ongewenste vinkjes betreft: 
eventueel schakel je hiervoor de hulp in van de gratis 
tool Unchecky (www.unchecky.com). Die blijft actief op 
de achtergrond en als het goed is verwijdert die au-
tomatisch alle overtollige vinkjes tijdens het installeren 
van een programma. Let wel, Unchecky is zeker niet 
alwetend of feilloos.
Tijdens zo’n installatie moet je trouwens niet alleen 
op vinkjes letten, maar ook op knoppen als Accept 
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en Decline. Haast altijd zijn dat knoppen die om je 
toestemming respectievelijk weigering vragen om extra 
software te mogen installeren. Je doet er dus goed 
aan consequent de Decline-knop(pen) in te drukken. 
Behalve natuurlijk als je akkoord moet gaan met de 
algemene voorwaarden van het programma dat je 
probeert te installeren. Je doet er ook verstandig aan de 
ToS (terms of use), License Agreement en Privacy Policy 
van de te installeren software door te nemen. Wellicht 
vang je hier ook signalen op van extra software die 
mee wordt geïnstalleerd of van instellingen die worden 
gewijzigd, zoals de startpagina of zoekmachine van je 
browser.

NA HET INSTALLEREN

9  Updates via Ninite
De installatie is inmiddels achter de rug en hopelijk is 
alles goed verlopen. Je kunt het hier natuurlijk bij laten, 
maar dan ga je wel voorbij aan mogelijke updates die 
voor het geïnstalleerde programma worden uitge-
bracht (voor zover updates niet automatisch worden 
uitgevoerd en je die functie om een of andere reden 
niet bewust hebt uitgeschakeld). Een regelmatig 
bezoek aan de site van de ontwikkelaars op zoek naar 
(zinvolle) updates is een mogelijkheid, maar dat vergt 
tijd en discipline. Om je wat werk uit handen te nemen, 
zijn er programma’s die je helpen bij het controleren 
op eventuele updates en zelfs bij het daadwerkelijke 
updaten. Eén ervan is Ninite (www.ninite.com), die een 
reeks bekende freewares ondersteunt, waaronder VLC, 
Audacity, Java, .NET, OpenOffice en Adobe Reader. Het 
volstaat een vinkje te plaatsen naast de programma’s 
die je wilt controleren (of installeren, als ze nog niet 
op je systeem staan) en de knop Get Installer in te 
drukken. Vervolgens voer je deze installer uit. Die gaat 
na welke van de aangeduide programma’s op jouw 
systeem aan een update toe zijn, waarna die updates 
volautomatisch worden uitgevoerd.

  9. Ninite 

verzorgt het 

automatisch 

updaten van 

circa negentig 

bekende free-

wares.

  10. FileHippo 

App Manager 

vertelt je welke 

software aan 

een update toe 

is.jezelf.

10 Updates via FileHippo
De lijst met software die Ninite ondersteunt, is beperkt 
tot zo’n negentig freeware-programma’s. Er zijn nog 
meer gratis tools met een uitgebreidere database, 
zoals FileHippo App Manager (http://tipsentrucs.link.
idg.nl/fileh). Deze tool gaat na welke software je zoal 
hebt geïnstalleerd en meldt je wanneer programma’s 
aan een update toe zijn. FileHippo controleert alleen 
de standaard installatielocaties, maar via Settings / 
Custom Locations kun je dat desgewenst aanpassen. 
Na de scanronde laat FileHippo je een lijst met gede-
tecteerde programma’s zien die in aanmerking komen 
voor een update, waarna je de nieuwere versie via een 
pijlknop kunt ophalen. Je moet deze update dan wel 
nog zelf installeren.
Een vergelijkbare tool is SUMo Lite (Software Updates 
Monitor; http://tipsentrucs.link.idg.nl/suml – let erop de 
Lite-versie te downloaden om de installatie van extra 
software te vermijden). SUMo gaat grondiger te werk 
dan FileHippo, maar is iets minder overzichtelijk. Bij 
deze tool kies je eerst Scannen en vervolgens Contro-
leren, waarna je ook hier een lijst krijgt met te updaten 
programma’s. Klik je zo’n programma met de rechter-
muisknop aan, dan krijg je de optie Update ophalen, 
maar je doet er beter aan zelf naar de respectievelijke 
sites te surfen om de updates op te halen.
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SOFTWARE VERWIJDEREN

11 Crapware
Wanneer je een nieuwe computer koopt waarop 
Windows al is geïnstalleerd, dan staat er vaak ook heel 
wat andere, gratis software op het systeem, door de 
producent alvast voor je geïnstalleerd. Meestal gaat 
het om tijdelijke probeerversies waar de producent 
aan verdient, maar waar jij eigenlijk helemaal geen 
behoefte aan hebt: de zogenoemde crapware of 
bloatware. Deze software laat zich soms lastig op de 
reguliere manieren verwijderen. Gelukkig zijn er tools 
als The PC Decrapifier (www.pcdecrapifier.com) en 
SlimComputer (www.slimcomputer.com). We nemen 
even The PC Decrapifier als voorbeeld. Nadat je de 
tool hebt opgestart, druk je op de knop Analyze. Na 
de scanronde krijg je de resultaten op drie tabbladen 
gepresenteerd: Recommended (software die door 
de meeste andere gebruikers wordt verwijderd), 
Questionable (software die door behoorlijk wat 
andere gebruikers wordt verwijderd) en Everthing 
Else (software waarover de tool geen uitspraken kan 
doen). Je hoeft maar een vinkje te plaatsen naast alle 
items die je liever verwijderd ziet, waarna je Remove 
Selected aanklikt.

12 Mee-eters
Sommige programma’s starten automatisch mee met 
Windows op, zodat ze ook op de achtergrond actief 
kunnen blijven. Dat is op zich geen probleem, maar 
weet wel dat die dan te allen tijde systeembronnen ver-
bruiken (cpu-tijd en RAM-geheugen) en dat bepaalde 
software op die manier actief kan blijven zonder dat je 
daar weet van hebt.
Het is dus goed dat je af en toe even controleert welke 
programma’s er samen met Windows opstarten. In 

  11. Compu-

terproducenten 

schromen zich 

niet allerlei 

crapware op je 

gloednieuwe 

systeem te 

zetten.

  12.  Contro-

leer je systeem 

af en toe even 

op ongewenste 

mee-eters.
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Windows 7 druk je daarvoor Windows-toets+R in en 
voer je het commando msconfig uit; in Windows 8 
druk je de toetscombinatie Ctrl+Shift+Esc in. In beide 
gevallen open je vervolgens het tabblad Opstarten. Je 
krijgt nu een overzicht van de ‘mee-eters’. In Windows 
7 schakel je de ongewenste items uit door vinkjes te 
verwijderen; in Windows 8 klik je zo’n item met de 
rechtermuisknop aan en kies je Uitschakelen. Ben 
je niet zeker of je zo’n programma wel op non-actief 
wilt zetten, googel dan best eerst naar de betreffende 
programmanaam!

13 Verwijderen
Heb je (gratis) software geïnstalleerd, maar ben je er na 
een tijdje wel op uitgekeken, dan kun je het natuurlijk 
gewoon weer van je computer verwijderen. Normaliter 
kan dat vanuit het Configuratiescherm. In Windows 7 
open je dat vanuit het startmenu; in Windows 8 vind je 
het door de startknop met de rechtermuisknop aan te 
klikken. Vervolgens kies je in de rubriek Programma’s 
de optie Een programma verwijderen. Klik bij het 
gewraakte item op Verwijderen en volg de verdere 
instructies.
Lukt het niet om op die manier een ongewenst pro-
gramma weg te halen, dan kun je het nog proberen 
met het gratis portable programma GeekUninstaller 
(www.geekuninstaller.com). In het Actie-menu probeer 
je het eerst met Verwijderen en pas als het daar niet 
mee lukt, kies je voor Geforceerd verwijderen. In deze 
modus speurt de tool nog grondiger naar achtergeblev-
en bestanden, mappen en registervermeldingen. Wel 

krijg je eerst nog de gelegenheid bepaalde items van 
verwijdering te vrijwaren.

14 Browser plug-ins
Het gebeurt ook wel dat software plug-ins in je brows-
er(s) installeert terwijl je daar geen weet van had en 
nog minder behoefte aan hebt. In eerste instantie 
kun je deze ongewilde extra’s vanuit de browser zelf 
proberen te deactiveren. In Internet Explorer klik je 
hiervoor op het tandwielpictogram en kies je Invoeg-
toepassingen beheren. Selecteer het ongewenste 
item en druk op de knop Uitschakelen (2x). In Google 
Chrome druk je op het knopje met de drie streepjes en 
selecteer je Meer hulpprogramma’s / Extensies. Je 
krijgt nu een overzicht van alle geïnstalleerde exten-
sies. Verwijder het vinkje bij Inschakelen om een 
extensie te deactiveren of klik het vuilnisbakicoontje 
aan om het effectief van je systeem te verwijderen.

15 Nukkige adware
Eén ogenblik van onoplettendheid bij het download-
en of tijdens het installeren kan voldoende zijn om je 
systeem met hardnekkige adware en aanverwanten 
op te zadelen. Dat merk je bijvoorbeeld aan allerlei ad-
vertenties en pop-upvensters tijdens het surfen of zelfs 
tijdens het werken met Windows. Krijg je die ondingen 
niet met de reguliere methodes weg (die we hiervoor 
beschreven), dan is het tijd voor grover geschut. Omdat 
dergelijke software weleens iets te voortvarend is, 
raden we je in elk geval aan eerst een systeemherstel-
punt (zie tip 6) evenals een back-up te maken.
Een grondige verwijdertool is AdwCleaner (http://
tipsentrucs.link.idg.nl/adwc). Moeilijk is het alvast niet: 
start het programma op en druk op Scannen. Ver-

  13. GeekUn-

installer helpt je 

programma’s te 

verwijderen die 

zich niet op de 

normale manier 

laten de-install-

eren.

 14. Browser-

extensies laten 
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AdwCleaner verwijdert 
grondig alle sporen van 
hardnekkige adware
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dachte items worden na de scan in diverse tabbladen 
ingedeeld (bijvoorbeeld Services, Bestanden, Register, 
Chrome et cetera). Tenzij je redenen hebt om het vinkje 
naast bepaalde items weg te halen, kun je alles gese-
lecteerd laten. Druk op de knop Verwijderen, bevestig 
met OK en herstart je pc. Een vergelijkbare tool is 
nog Adware Removal Tool (http://tipsentrucs.link.idg.
nl/adrt). Hier druk je op Scan en na een (langdurige) 
scanronde bevestig je met OK / Next en herstart je de 
computer.
Het is ons weleens gebeurd dat na het verwijderen van 
adware de netwerkverbinding niet langer functioneert. 
Die krijg je echter met wat geluk als volgt nog aan de 
praat. Klik Opdrachtprompt met de rechtermuisknop 

aan en kies Als administrator uitvoeren, waarna je de 
volgende commando’s uitvoert, beide keren bevestigd 
met de Enter-toets:
netsh winsock reset catalog en netsh int ip reset 
reset.log.

16 Malware
Is er ondanks al je voorzorgsmaatregelen tóch een 
kwaadaardig stukje software in geslaagd langs je verded-
igingslinie te glippen, en krijg je het met je eigen antivi-
rustool niet weg, dan zijn er nog een paar opties. Je kunt 
het alvast proberen met het gratis versie van Malware-
bytes Anti-Malware (http://tipsentrucs.link.idg.nl/mwb). 
In principe volstaat het de tool te installeren en op te 
starten, waarna je Scan nu aanklikt en na afloop Bekijk 
geïdentificeerde bedreigingen kiest. Plaats een vinkje 
naast verdachte items en klik op Verwijder geselec-
teerde. Na een herstart van je pc is je systeem hopelijk 
weer compleet vrij van malware. Hoewel dit programma 
van Malwarebytes ook diep genestelde malware zoals 
rootkits hoort te detecteren en te elimineren, kan het 
zijn dat dergelijke ongein over het hoofd gezien wordt. 
In dat geval kun je het nog proberen met een live-antivi-
rus-medium. Dat is een antivirustool die je op cd/dvd of 
usb-stick installeert waarmee je dan je systeem opstart. 
Op die manier krijgt geïnstalleerde malware geen kans 
op te starten, wat de kans op succesvolle eliminatie verg-
root. Een voorbeeld van dergelijke software is Kaspersky 
Rescue Disk (http://tipsentrucs.link.idg.nl/krd). Deze 
tool download je in de vorm van een iso-bestand dat je 
vanuit Windows 7 of 8 rechtstreeks naar een opstartbare 
cd kunt branden. 

  15. Adw-
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SPECIAL
Basiscursus: Snellere wifi

D raadloos internet is de grootste revolutie van de laatste 
jaren. Hadden we eerst alleen internet op één apparaat 
en konden we bij toerbeurt online gaan, nu is iedereen 

continu verbonden met het internet en met ook nog steeds meer 
apparaten. Daarbij gebruiken we steeds meer bandbreedte-
intensieve toepassingen zoals videobellen via FaceTime en Skype, 
en kijken we live sportwedstrijden en films on-demand. Wifi is 
daarbij de populairste vorm van draadloos internet, want anders 
dan mobiel internet via 3G of 4G is wifi snel en kent het doorgaans 
geen datalimiet. In bijna elk huis vind je daarom inmiddels wel een 
draadloze router of een accesspoint en kun je via wifi online gaan. 
Vaak is wifi echter niet zo snel als je mag verwachten, of heb je last 
van onderbrekingen in het signaal. Wat kun je doen om wifi thuis 
maximaal te laten presteren?

  1. Elk appa-

raat dat van 

draadloos naar 

bedraad gaat, 

ontlast het wifi-

netwerk en verg-

root snelheid en 

stabiliteit. 

Steeds meer apparatuur gebruiken we draadloos. 
Niet alleen jij hebt een laptop, tablet en smart-
phone, ook de andere gezinsleden hebben 
eigen exemplaren van al deze apparaten en zijn 
daarmee net zoveel en net zo vaak online als 
jij. Je verwacht dus een hoop van het draadloze 
netwerk, maar om die verwachtingen waar te 
maken, moet je wel een paar zaken regelen en 
instellen. Wij vertellen je waar je op moet letten 
en hoe je het zo goed mogelijk instelt.
 E D M O N D  VA R W I J K

Haal de traagste schakels eruit

HET ALLERSNELSTE 
WIFI-NETWERK

1 Geen wifi
Het wifi-netwerk sneller maken, begint met het ver-
wijderen van apparaten die ook via een netwerkkabel 
verbonden kunnen worden. Denk aan gameconsoles, 
de televisie, de mediaspeler en soms ook de pc of een 
laptop. Door deze apparaten over te zetten naar het 
bekabelde netwerk, sla je twee vliegen in één klap. Elk 
van deze apparaten krijgt een snellere en stabielere 
verbinding, terwijl ook je draadloze netwerk sneller 
wordt. Dit heeft te maken met de architectuur van een 
draadloos netwerk. Het werkt als een hub waarbij alle 
apparaten moeten wachten tot het hun beurt is om iets 
te zenden. De totale bandbreedte van het draadloze 
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netwerk wordt door alle apparaten gedeeld. Contro-
leer wel of de apparaten ook echt overschakelen op 
het bedrade netwerk. Het beste is in de configuratie 
van deze apparaten wifi echt uit te schakelen, alleen 
dan weet je zeker dat de verbinding via de netwerk-
kabel gaat en niet meer je wifi-netwerk belast.\

2 Welk kanaal gebruikt je netwerk?
Wifi gebruikt radiosignalen in de 2,4- en de 5GHz-
band. Binnen elke band worden kanalen onder-
scheiden en elk wifi-netwerk gebruikt zo’n kanaal. 
Gebruiken meerdere netwerken hetzelfde kanaal 
of aangrenzende kanalen, dan storen zij elkaar. Ze 
vechten dan om de bandbreedte, het wifi wordt hier 
langzamer en instabieler van. Wil je juist snelheid 
en stabiliteit (en wie wil dat niet?), dan is het zaak 
voor jouw wifi-netwerk het kanaal te kiezen waar de 
minste andere netwerken ook gebruik van maken. 
En ook belangrijk: liefst ook nog geen netwerken in 
de aangrenzende kanalen. De kanalen in de 2,4GHz-
band overlappen elkaar namelijk. Van de dertien 
kanalen in de 2,4GHz-band zijn alleen de kanalen 1, 
6 en 11 zonder overlap, indien je je beperkt tot die 

kanalen. Op de 5GHz-band kun je in de vorm van de 
kanalen 36, 40, 44 en 48 enkel kanalen kiezen die niet 
overlappen. Log in op de router en kijk bij de netwer-
ken welke kanalen worden gebruikt.

3 Kies het juiste kanaal
Sommige routers bieden de mogelijkheid om automa-
tisch het kanaal te kiezen, maar de resultaten daarmee 
zijn wisselend. In veel situaties is het beter zelf het ka-
naal te kiezen. Zeker in de stad waar je soms wel tien, 
twintig draadloze netwerken van anderen ontvangt, 
is dat een hele opgave. Gelukkig zijn er handige apps 
en programma’s die hierbij helpen. Op Android heb je 
Network Signal Info, Wifi Analyzer en NetAdmin, voor 
iOS zijn er Net Analyzer en Network Radar. Voor de 
Mac is er iStumbler (www.istumbler.net), terwijl je voor 
Windows Acrylic WiFi Free (www. acrylicwifi.com/en) 
kunt gebruiken. Deze apps maken de netwerken zicht-
baar en laten zien waar de meeste ruimte beschikbaar 
is. Sommige apps geven ook advies welk kanaal je het 
beste kunt kiezen voor jouw wifi-netwerk. Weet je welk 

HET ALLERSNELSTE 
WIFI-NETWERK   2 Bij de 

configuratie van 

het draadloze 

netwerk kun 

je het kanaal 

kiezen.

  3 Gebruik 

een app om 

alle netwerken 

die in de lucht 

zijn, in kaart te 

brengen.

Plaats van de router
De meterkast is in veel huishoudens de favoriete plaats om de router 
neer te zetten, gevolgd door de woonkamer. Beide plaatsen zijn niet 
ideaal. Zo worden in een meterkast de radiogolven al bijna direct 
gebroken door de vele muren en leidingen en is er invloed van de 
elektrische installatie. Veel beter is het om de router in de gang te 
plaatsen, liefst hoog en tegen de muur. De antennes van een router 
zenden in alle richtingen uit, maar het signaal haaks op de antenne 
is het sterkste. Beschikt een router over externe antennes, zet deze 
dan gelijk aan de muur. Je krijgt dan een ideale ‘wolk’ van wifi-stralen 
rondom de router. Wil je echt de ideale plek weten voor je router, 
maak dan een heatmap bijvoorbeeld met HeatMapper. Meer infor-
matie lees je via www.tiny.cc/heatm. Voor iOS- of Android-apparaten 
kun je gebruikmaken van Telstra Wi-Fi Maximiser die je kunt down-
loaden in de appplicatiewinkel van je platform.

  Een heat map combi-

neert een plattegrond 

met de sterkte van het 

wifi-signaal en helpt te 

bepalen waar je de rout-

er moet ophangen.
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kanaal het beste is, log dan in op de router en kies 
het optimale kanaal.

4 Zet hotspots uit
Een variant op het kiezen van een leeg kanaal, is het 
opruimen van niet gebruikte netwerken. Mogelijk 
staat er nog ergens een router een apart netwerk uit 
te zenden dat eigenlijk niet meer wordt gebruikt of 
kan het aparte netwerk dat voor internet in de tuin 
zorgt, in de wintermaanden wel uit. Een wifi-netwerk 
dat ongemerkt ook in veel huizen aanwezig is, is het 
hotspot-netwerk van de internetprovider. KPN en 
Ziggo bieden een ‘landelijk’ wifi-netwerk aan dat hun 
abonnees vrij kunnen gebruiken. Ze hebben hier-
voor op de routers die bij hun abonnees thuis staan, 
een eigen tweede netwerk geactiveerd. Gebruik je 
zelf weleens dat hotspot-netwerk als je onderweg 
bent, dan moet je het ingeschakeld laten. Maak je er 
geen gebruik van, dan kun je het hotspot-netwerk 
het beste uitzetten. Dat uitzetten gebeurt via de 
website van de internetprovider. Zoeken met Google 
op ‘hotspot uitschakelen’ en de naam van de provi-
der levert al snel de juiste aanwijzingen op.

5 Oude apparaten
Een rem op de snelheid van wifi zijn oude appara-
ten die gebruikmaken van oudere wifi-standaarden 
als 802.11b/g. Hiervoor staat je router op een 
mixed-mode of gemengde modus ingesteld, maar 
dat betekent dat nieuwe apparaten met 802.11n 
continu met de handrem erop verbonden zijn. Log 
in op de router en controleer of wifi in mixed- of 
gemende-modus staat. Als dat zo is, schakel dan 
over naar alleen de nieuwste standaard. De oudere 
apparaten zullen dan de verbinding verliezen en de 

gebruikers zullen zich melden. Maar soms ook niet, 
want misschien ligt het apparaat dat ooit de reden was 
om ook de oude standaard te configureren nu allang 
ongebruikt in een lade. Meldt zich wel iemand, kijk dan 
of je het apparaat makkelijk kunt vervangen door een 
nieuwere die ook de snellere standaard ondersteunt.

6 Nieuwe router
Er zijn meerdere wifi-standaarden die steeds sneller 
zijn geworden. Wanneer alle of de meeste apparaten 
in het netwerk een snellere standaard ondersteunen 
dan de router, is het tijd om de router te vervangen. 
Helaas zijn nieuwe routers niet goedkoop, prijzen 
van meer dan 200 euro voor een topmodel zijn geen 
uitzondering meer. Let bij de koop van een nieuwe 
router behalve op de ondersteunde standaard ook 
op het aantal antennes. Snelle routers hebben vaak 
externe antennes waarmee ze op meerdere banden 
tegelijk kunnen zenden en ontvangen. De nieuwste 
rage heet tri-band en daarvoor zijn zes antennes no-
dig. Eigenlijk is een tri-band-router drie access points 
in één. Er is één 2,4GHz-accesspoint voor 802.11b/g/n 
en er zijn twee 5Ghz-access points voor 802.11n/ac. 
Tri-band-routers zijn echter 
niet sneller, maar 
bieden 
vooral 
voordeel 
als je veel 
apparaten 
tegelijkertijd 
wilt gebrui-
ken.

  4. Gebruik je 
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spot op je eigen 
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ken.

antennes.antennes.
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7 Usb-adapter met 
externe antenne
Heb je een laptop die slecht presteert qua wifi, 
maar is je netwerk wel in orde? Een usb-adap-
ter met externe antennes kan de wifi-prestaties 
verbeteren. De antennes in laptops zijn niet 
altijd even goed. Ze zitten verstopt in de be-
huizing, bijvoorbeeld gedraaid tussen de accu 
en het beeldscherm en dat is verre van ideaal 
voor goed ontvangen en zenden. Behalve dat 
je de algehele wifi-kwaliteit van een apparaat 
er flink mee verbetert, kun je met een usb-
adapter ook een ouder apparaat upgraden 
naar een nieuwe wifi-standaard. Wil je dus die 
oude laptop toch niet kwijt, dan kun je dankzij 
een usb-adapter toch de mixed modus voor 
802.11g uitschakelen. Populaire en goede 
externe antennes zijn de Alfa AWUS036NHV en 

AWUS036NHR. Beide kosten rond de 
vijftig euro. Er wordt een usb-

kabel met de antennes 
meegeleverd zodat je 

deze niet op je bu-
reau hoeft te plaat-

sen, maar rustig 
buiten beeld 
kunt zetten.

8 Repeaters eruit
Een repeater of een range-extender vergroot het 
bereik van het draadloze netwerk. De repeater wordt 
daarvoor tegen de rand van het wifi-netwerk ge-
plaatst en herhaalt daar het wifi-signaal dat het ont-
vangt. Zo kun je dekkingsproblemen en problemen 
met een zwak signaal oplossen. In een wifi-netwerk 
kan echter altijd maar één apparaat zenden, alle 
andere apparaten moeten op dat moment luisteren. 
Plaats je dus een repeater in je netwerk, dan wordt 
effectief de bandbreedte gehalveerd doordat alles 
twee keer wordt verzonden. Heb je een repeater in 
je wifi-netwerk, bekijk dan of die nog steeds nodig 
is. Misschien kan een netwerkkabel uitkomst bieden, 
eventueel in combinatie met een tweede router met 
een apart wifi-netwerk.

  8 Een 

repeater is 

handig, maar 

niet als je de 

beste prestaties 

van je netwerk 

verlangt.

 7 Een 

usb-adapter 

met externe 

antenne geeft 

enorme verbe-

tering, zowel in 

het zenden als 

het ontvangen.

Een tweede router
Zeiden we eerder al dat de meterkast niet de ide-
ale plaats is voor een router, soms kun je niet an-
ders omdat de router bij de internetverbinding 
hoort en eigendom is van de internetprovider. 
Wat je in zo’n geval kunt doen, is zelf een tweede 
router achter de router van de provider plaat-
sen. Dat is overigens ook handig als de provider 
je al jaren geen modernere router heeft gegeven. 
Schakel op je oude router zo veel mogelijk draad-
loze functies uit om verstoringen te voorkomen. 
Verbind de WAN-poort van de nieuwe router 
met een LAN-poort op de router van de provider 
en configureer daarna je thuisnetwerk zoals je 
gewend bent. Je gebruikt dan je nieuwe router 
als hoofdrouter in je netwerk, dus ook voor zaken als de DHCP-server etc. Dat is wellicht niet handig, 
omdat je dan ook netwerkkabels van bedrade apparaten op de nieuwe router moet aansluiten. Ver-
moedelijk koop je een nieuwe router vooral voor het wifi-gedeelte en wil je de nieuwe router enkel 
als wifi-accesspoint gebruiken. Sluit dan een LAN-poort van je oude router aan op een LAN-poort 
van de nieuwe router. In de basiscursus Tweede leven voor je router op pagina 48 lees je hier meer 
over. Via een lange netwerkkabel kun je de nieuwe router dan op een gunstige plek hangen.

7 Usb-adapter met 
externe antenne
Heb je een laptop die slecht presteert qua wifi, 
maar is je netwerk wel in orde? Een usb-adap-
ter met externe antennes kan de wifi-prestaties 
verbeteren. De antennes in laptops zijn niet 
altijd even goed. Ze zitten verstopt in de be-
huizing, bijvoorbeeld gedraaid tussen de accu 
en het beeldscherm en dat is verre van ideaal 
voor goed ontvangen en zenden. Behalve dat 
je de algehele wifi-kwaliteit van een apparaat 
er flink mee verbetert, kun je met een usb-
adapter ook een ouder apparaat upgraden 
naar een nieuwe wifi-standaard. Wil je dus die 
oude laptop toch niet kwijt, dan kun je dankzij 
een usb-adapter toch de mixed modus voor 
802.11g uitschakelen. Populaire en goede 
externe antennes zijn de Alfa AWUS036NHV en 

AWUS036NHR. Beide kosten rond de 
vijftig euro. Er wordt een usb-

kabel met de antennes 
meegeleverd zodat je 

deze niet op je bu-
reau hoeft te plaat-

usb-adapter usb-adapter 

met externe met externe 

antenne geeft antenne geeft 

enorme verbe-enorme verbe-

tering, zowel in tering, zowel in 

het zenden als het zenden als 

het ontvangen.het ontvangen.

Gebruik je een eigen 

router, schakel dan alle 

wifi op de router van de 

internetprovider uit.
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SPECIAL
Netwerk in de knoop?

We bespreken de meest voorkomende en 
vaak ook hardnekkigste netwerkproble-
men, op diverse niveaus, van je computer 

tot je router. In veel gevallen gaat het om een soft-
warematige (configuratie)fout, maar ook hardware 
kan de boosdoener zijn.

  1. Zo kan een 

thuisnetwerk 

eruit zien: be-

hoorlijk complex 

dus.

Een moderne woning kan nog moeilijk zonder 
netwerk. Je bewaart vanaf je computer data op 
je NAS, je drukt documenten af op een gedeelde 
printer, je streamt video en muziek en je surft met 
tablet en smartphone. Handig, tot je opeens geen 
verbinding meer hebt! In dit artikel lossen we de 
bekendste netwerkproblemen op.
I G N A C E  D E  G R O OT

Zo los je dat op!

JE NETWERK 
IN DE KNOOP?

1 Samenspel
Als Windows plotseling niet meer wil starten, dan weet 
je bijna zeker dat het aan je pc ligt. Maar wanneer je 
met een apparaat niet meer je netwerk of het internet 
op kunt, dan kan het probleem door het apparaat 
komen, maar het kan net zo goed aan de bekabeling, 
een switch, het draadloze accesspoint, je router of 
de modem zijn te wijten. Een netwerk(verbinding) is 
namelijk een samenspel van diverse onderdelen. Een 
goede diagnose, die je helpt de mogelijke oorzaak te 
vinden, is daarom erg belangrijk. Niet zomaar in het 
wilde weg wat uitproberen dus, maar het probleem zo 
systematisch mogelijk aanpakken.

2 Netwerkcontrole
We gaan er eerst van uit dat je opeens het internet niet 
meer op kunt met je (Windows-)pc. De kans is groot 
dat er dan een geel uitroepteken of een rood kruis over 
het netwerkpictogram in het Windows-systeemvak ver-
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schi jnt. Verder in dit artikel gaan we zelf aan de slag 
om de oorzaak en een oplossing te vinden, maar 
eerst zetten we Windows Netwerkcontrole aan het 
werk. Klik daartoe het netwerkpictogram met de 
rechtermuisknop aan en kies Problemen oplos-
sen. De tool begint meteen aan de analyse. Met wat 
geluk wordt zo de oorzaak achterhaald en heb je al 
een aardig idee waar je moet zoeken. In de afbeeld-
ing bij deze tip blijkt er bijvoorbeeld geen communi-
catie mogelijk met de DNS-server (zie ook tip 6). In 
een aantal gevallen lost de tool het probleem zelfs 
meteen ook op.

3 Probleemoplossers
Windows bevat een goede helpfunctie en daar zitten 
bovendien enkele specifieke probleemoplossers 
bij. Nu is de kans klein dat je je netwerkprobleem 
met zo’n wizard kunt oplossen als de Windows 
Netwerkcontrole daar niet in slaagt, maar het kan 
geen kwaad het toch te proberen. Mogelijk krijg je 
op deze manier nog wat bruikbare informatie. Klik 
opnieuw het netwerkpictogram met de rechter-
muisknop aan en kies Netwerkcentrum. Onderaan 
het venster klik je dan Problemen oplossen aan. 
Afhankelijk van je specifieke probleem selecteer je 
dan een van de vijf voorgestelde probleemoploss-
ers: Internetverbindingen, Gedeelde mappen, 
Thuisgroep, Netwerkadapter of Binnenkomende 
verbindingen. Er verschijnt een nieuw venster. Klik 

op Geavanceerde opties, zorg dat er een vinkje staat 
bij Oplossingen automatisch toepassen en klik op 
Volgende, waarna je de instructies van de problee-
moplosser volgt.

4 Probleemafbakening
Brengen de wizards of de Netwerkcontrole je niet verd-
er, dan moet je zelf aan de slag. Het gaat er dan om 
zo snel mogelijk de oorzaak van het probleem af te bak-
enen en dat kun je het beste doen door een systeem 
van uitsluiting. Kun je vanaf je pc niet meer internetten, 
probeer het dan eerst met een ander apparaat binnen 
je netwerk. Lukt het daar wél mee, dan is je provider, 
modem of router kennelijk niet het probleem. 
Het kan dan nog aan een switch liggen, aan de 
bekabeling vanaf je pc of aan de pc zelf, zoals de 
netwerkadapter of een configuratiefout. Via een paar 
eenvoudige tests vanaf de opdrachtregel krijg je snel 
nuttige informatie. Druk op Windows-toets+R, tik cmd 
in en bevestig met OK. Je komt nu op de opdrachtre-
gel terecht, waar je het commando ipconfig intikt en 
met Enter bevestigt. Noteer het IP-adres dat je afleest 
achter Standaardgateway bij het onderdeel Ethernet-
adapter voor LAN-verbinding. Dat is het IP-adres 
van je router. Vervolgens voer je het commando ping 
uit met dat IP-adres als parameter, bijvoorbeeld ping 
192.168.0.254.

  4. Ping is een 

superhandig 

commando 

om snel de 

connectiviteit te 

checken.

  3. Windows 

bevat enkele 

specifieke net-

werkprobleem-

oplossers.

Niet zomaar in het wilde weg 
wat uitproberen, maar gericht 
zoeken naar de oorzaak

  2. Windows 

Netwerkcontrole 

in actielingen.
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5 Router en modem
Met het ping-commando ga je na of je router nog 
wel via het netwerk bereikbaar is vanaf je pc. Krijg je 
time-outs, dan is je router langs deze weg blijkbaar 
langere tijd niet te benaderen. Dit scenario onderzo-
eken we verder vanaf tip 7.
We gaan er echter eerst van uit dat je (viermaal) 
antwoord krijgt van je router en dat betekent dat de 
verbinding tussen je pc en de router in ieder geval in 
orde is. Om na te gaan of ook de verbinding tussen 
je router en het internet in orde is, ga je alweer naar 
de opdrachtregel en voer je het commando ping 
www.tipsentrucs.nl uit (of een ander webadres 
dat normaal gesproken op pings reageert). Krijg je 
respons, dan kan de router blijkbaar toch met het 
internet verbinden. Wellicht heeft je probleem dan 
met een beveiligingstool (firewall of antivirus) te 
maken (zie ook kader ‘Firewall’). 
Levert het commando een foutbericht op en krijg je 
ook bij de opdracht ping 8.8.8.8 – dit is het IP-adres 
van een Google-server - een foutbericht te zien, 
controleer dan eerst de (ethernet)bekabeling tussen 
je router en de modem, althans wanneer het om 
twee afzonderlijke apparaten gaat. Blijkt die in orde, 
herstart dan even je modem en ga na of de leds 
oplichten zoals dat hoort. Raadpleeg desnoods de 
handleiding van de modem. Wijzen de leds van de 
modem op problemen of heb je twijfels, neem dan 
even contact op met de helpdesk van je provider. 
Het kan echter ook aan je router liggen. Het gebeurt 
namelijk wel vaker dat met name goedkopere thu-
isrouters warm worden en vastlopen. Herstart het 
apparaat dan.

6 DNS-check
Lukt het niet met ping www.tipsentrucs.nl, maar 
wel met ping 8.8.8.8, dan heb je te maken met 
een DNS-probleem. DNS staat voor domain name 

system en zorgt ervoor dat webadressen netjes worden 
omgezet in de bijbehorende IP-adressen, wat nodig is 
om een verbinding te kunnen opzetten. Je dient in dit 
geval dus je DNS-instellingen te controleren. Hiervoor 
klik je het netwerkpictogram in het Windows-systeem-
vak met de rechtermuisknop aan en kies je Net-
werkcentrum openen. Vervolgens klik je op Adap-
terinstellingen wijzigen en selecteer je je (actieve) 
LAN-verbinding. Klik die met de rechtermuisknop aan 
en kies Eigenschappen. Selecteer Internet Protocol 
versie 4 (TCP/IPv4) en druk op de knop Eigenschap-
pen. De kans is groot dat zowel Automatisch een IP-
adres laten toewijzen als Automatisch een DNS-ser-
veradres laten toewijzen staat ingevuld. In dat geval 
moet je de DNS-instellingen op het niveau van je router 

  5. Het her-

starten van je 

modem of router 

kan soms wonde-

ren doen.

  Een firewall 

kan je trouble-

shooting-sessie 

soms in het 

honderd laten 

lopen.

Firewall
Wanneer je je netwerkverbindingen aan het 
troubleshooten bent, dan is het heel goed mo-
gelijk dat een firewall of een andere beveilig-
ingstool, zoals antivirus of ouderlijk toezicht, 
in de weg zit. Het kan bijvoorbeeld gebeuren 
dat je naar een ander apparaat in je netwerk 
pingt (zie tip 7), maar dat de firewall op dat (of 
op jouw) apparaat zo’n ping-verzoek simpelweg 
blokkeert. Slaag je er niet in die ongewenste 
blokkade ongedaan te maken (door de config-
uratie van je firewall of beveiligingstool aan te 
passen), dan kun je zo’n tool het beste tijdelijk 
(!) uitschakelen. 
Voor de Windows Firewall doe je dat vanuit het 
Windows Configuratiescherm, waar je Weer-
geven op Kleine pictogrammen kiest en Win-
dows Firewall selecteert. Vervolgens klik je op 
Windows Firewall in- of uitschakelen en vink 
je Windows Firewall uitschakelen aan.

Special Netwerk_Netwerkproblemen aanpakken (QM).indd   82 15/03/16   13:13



SPECIAL
Netwerk in de knoop?

83E H B O

controleren (zie kader ‘Router’). Staat de optie Het 
volgende IP-adres gebruiken aangevinkt en zijn de 
drie bovenste velden ingevuld, dan geef je in dit ven-
ster zelf ook de gewenste DNS-servers op. Vink De 
volgende DNS-serveradressen gebruiken aan en 
vul in de onderste twee velden respectievelijk 8.8.8.8 
en 8.8.4.4 in (de DNS-servers van Google). Stonden 
hier al adressen ingevuld, noteer die dan en ga na of 
het probleem is opgelost als je ze vervangt door die 
van Google.

7 Netwerkadapter
Kun je niet pingen naar je router (zie tips 4 en 5), dan 
zijn er verschillende mogelijke oorzaken. Controleer 
eerst de kabelverbinding tussen je pc en de router; 
eventueel zit hier ook nog een switch tussen. Blijkt 
de bekabeling in orde, herstart de router (en switch) 
dan even en probeer het daarna opnieuw. Lost dat 
het probleem niet op, controleer dan of je naar 
een andere pc binnen je netwerk kunt pingen (ping 
<ip-adres>). Het IP-adres van die andere pc kom je 
te weten door ook op dat apparaat het ipconfig-
commando uit te voeren; je leest het dan af bij 
IPv4-adres. 
Lukt dat evenmin, ga dan op de probleem-pc na 
of de netwerkadapter wel is ingeschakeld. Is dat 
niet zo, dan moet je normaliter een rood kruis over 
het netwerkpictogram zien. Klik dit pictogram dan 

met de rechtermuisknop aan, kies Netwerkcentrum 
openen en Adapterinstellingen wijzigen. Staat er 
uitgeschakeld bij je LAN-verbinding, klik die met de 
rechtermuisknop aan en kies Inschakelen.

8 Netwerkconfiguratie (1)
Is je netwerkadapter ingeschakeld, maar kun je nog 
steeds niet je netwerk (en het internet) op, dan ligt het 
vermoedelijk aan een foutieve netwerkconfiguratie. De 
kans is ook groot dat je in dit geval een geel uitroeptek-
en boven het netwerkpictogram ziet verschijnen. Voer 
dan opnieuw het ipconfig-commando uit en controleer 
het IPv4-adres dat bij je LAN-verbinding staat vermeld. 
Normaliter zou dit adres moeten beginnen met 192.168. 
of eventueel met 10. Is dat niet het geval en begint het 
adres bijvoorbeeld met 0. of 169.254., dan zit er inder-
daad iets fout. Laat dit opdrachtvenster dan geopend 
en roep het IPv4-eigenschappenvenster van je netwerk-
adapter op (zie tip 6).
Is hier Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
aangevinkt? Dat betekent dat je router ervoor moet 
zorgen dat je pc een correct, dynamisch IP-adres krijgt 
toegewezen (via de DHCP-service). Blijkbaar is die 
toewijzing dan toch even fout gelopen. Mogelijk krijg 
je dit weer goed door de volgende commando’s op 
volgorde uit te voeren in het opdrachtvenster: ipcon-
fig /release, ipconfig /renew, ipconfig. Als het goed 
is, krijgt je netwerkadapter nu wél een geldig IP-adres 
toegewezen. Toch niet? Dan ligt het probleem vrijwel 
zeker bij je router.

9 Netwerkconfiguratie (2)
Staat in het IPv4-eigenschappenvenster de optie Auto-
matisch een IP-adres laten toewijzen niet aangevinkt 
(en zijn de velden dus ingevuld)? Dat betekent dat je pc 
met een vast, statisch IP-adres werkt. Op zich is daar 
niets mis mee, maar dan moet je er wel zeker van zijn 
dat geen enkel ander apparaat binnen je netwerk over 
dat IP-adres beschikt. Zo’n vast IP-adres zul je bijvoor-

  6. Wel pingen 

naar een IP-

adres, maar 

niet naar een 

webadres? DNS-

probleem!

  7. Je netwer-

kadapter moet 

natuurlijk wel zijn 

ingeschakeld.

  8. Dit adres 

geeft wellicht 

aan dat er een 

probleem met 

de DHCP-service 

is.
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beeld aan een netwerkprinter, NAS en server willen 
geven. Je moet er bovendien voor zorgen dat zo’n IP-
adres ‘compatibel’ is met dat van je router/standaard-
gateway (zie tip 4). Is het routeradres bijvoorbeeld 
192.168.0.254, dan horen je apparaten een IP-adres 
te krijgen waarbij alleen het laatste cijfer varieert, 
zoals 192.168.0.10, 192.168.0.150 enzovoort (tussen 
1 en 254). In het veld Subnetmasker vul je (normaal 
gesproken) 255.255.255.0 in. Bij Standaardgateway 
voer je het IP-adres van je router in. Bij De volgende 
DNS-serveradresssen gebruiken vul je de DNS-serv-
ers van je provider in, of bijvoorbeeld die van Google 
(zie ook tip 6).

10 Netwerkstack
Slaag je er nog altijd niet in om een netwerkverbind-
ing te maken vanaf je pc, dan zou het wel eens kun-
nen liggen aan een corrupte TCP/IP-stack; dat zijn de 
protocollen die je systeem gebruikt om netwerkcon-
necties op te zetten. Zo’n probleem kan bijvoorbeeld 

optreden wanneer je met externe tools malware of 
adware hebt verwijderd. Krijg je je netwerkverbinding 
op geen andere manier aan de praat, ga dan naar Alle 
programma’s / Bureau-accessoires, klik Opdracht-
prompt met de rechtermuisknop aan en kies Als 
administrator uitvoeren (Windows 7). In Windows 8 

  9. Het is ook 

altijd mogelijk zelf 

een – statisch – 

IP-adres toe te 

wijzen.

  10. Desnoods 

de grove mid-

delen: een heri-

nitialisatie van de 

TCP/IP-stack.

  Een firewall 

kan je trouble-

shooting-sessie 

soms in het 

honderd laten 

lopen.

Router
WJe router kun je zien als het tussenstation 
tussen je eigen netwerk en het internet. Daar 
mag dus weinig fout lopen. In tip 4 hebben 
we gezien hoe je het IP-adres van je router 
achterhaalt. Om de configuratie van je router te 
controleren start je je browser op en vul je dat 
adres in de adresbalk in. Na je aanmelding kun 
je de configuratie dan controleren en eventueel 
aanpassen. Controleer vooral de instellingen 
voor de internetverbinding (vraag desnoods 
aan je provider wat je hier hoort in te vullen) 
evenals die van het lokale netwerk. Hier vind je 
namelijk doorgaans de DHCP-server terug, die 
vrije IP-adressen aan de apparaten binnen je 
netwerk toewijst, en de DNS-adressen. Ge-
woonlijk vul je bij deze laatste de DNS-servers 
van je provider in, maar dat kunnen dus ook 
andere zijn, zoals die van Google.
En wat het draadloze gedeelte van je router be-
treft: controleer of je de gewenste beveiliging-
smodus en sleutel (wachtwoord) hebt ingevuld 
en of er niet onbedoeld een MAC-filter actief is. 
Deze laatste maakt het namelijk mogelijk alleen 
apparaten met een bepaald MAC-adres toe te 
laten. Op Windows kom je dat MAC-adres te 
weten door op de opdrachtregel ipconfig /all 
uit te voeren en bij Fysiek adres van je draad-
loze netwerkadapter te kijken.
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klik je de startknop met de rechtermuisknop aan en 
kies je Opdrachtprompt (Administrator). Op de 
opdrachtprompt voer je dan de twee volgende com-
mando’s uit: netsh winsock reset catalog en netsh 
int ip reset reset.log, waarna je de pc herstart.

11 Geen wifi
Je wilt met je laptop een draadloze netwerkverbind-
ing opzetten, maar je slaagt hier niet in. Bovendien 
is er een geel uitroepteken op je netwerkpictogram 
verschenen en krijg je hier iets als Beperkte verbin-
ding te zien. Ook dit probleem kan diverse oorzaken 
hebben. Ga eerst de TCP/IPv4-eigenschappen van je 
draadloze adapter na en controleer of het toewijzen 
van adressen correct is verlopen. Deze procedure 
hebben we in tip 8 beschreven. 
Het kan ook gebeuren dat de netwerksleutel of 
beveiligingsmodus om een of andere reden niet 
(meer) overeenkomt met wat je op de router hebt 
ingegeven. Weet je zeker dat dit laatste zeker correct 

is, dan kan het helpen de 
draadloze verbinding te ver-
breken en opnieuw te maken. 
Klik het netwerkpictogram 
met de linkermuisknop aan 
en klik op de problematische 
wifi-verbinding. Druk op de 
knop Verbinding verbreken 
en vervolgens op Verbinding 
maken, waarna je de netwerk-
sleutel opnieuw ingeeft. Lukt 
dit niet, dan kun je het beste 
even kijken naar de router.

12 Onbetrouwbare wifi (1)
Heb je af en toe wel een draadloze verbinding, 
maar valt die geregeld weg, dan moet je het elders 
zoeken. De kans is in elk geval groot dat een of 
andere stoorzender je parten speelt. In zo’n geval 
kan de gratis tool WirelessNetView je helpen (http://
tipsentrucs.link.idg.nl/wnv). Zodra je deze tool 
opstart, brengt deze de gedetecteerde draadloze 
netwerken in beeld. Je krijgt onder meer de SSID 
(netwerknaam), Authentication (beveiligingsmo-
dus), RSSI (indicator van signaalsterkte) en Channel 
Number (kanaalnummer) van elk netwerk te zien. 
Is de signaalsterkte bijvoorbeeld rond -40, dan is dat 
uitstekend, maar vanaf circa -70 wordt dat al heel 
wat minder. Wellicht ben je dan te ver verwijderd 
van je draadloze router/accesspoint of bevinden er 
zich obstakels op het pad, zoals een dikke muur.

13 Onbetrouwbare wifi (2)
Het kan ook gebeuren dat je eigen draadloze netwerk 
‘concurrentie’ ondervindt van dat van je buren, met 
name wanneer je (binnen een 2,4GHz-netwerk) op 
een kanaal opereert dat te dicht bij dat van naburige 
netwerken ligt. Probeer het dan door op je router 
een ander kanaal in te stellen, dat het liefst minimaal 
3 nummers verwijderd is van dat van een naburig 
netwerk. Gebruikt je buurman bijvoorbeeld kanaal 
6, dan kun jij 1 of 11 instellen op je draadloze router/
accesspoint.
En heb je al eerder met een ander draadloos netwerk 
een verbinding gemaakt en bevindt dat netwerk zich in 
de buurt, dan kan het gebeuren dat Windows voort-
durend heen een weer schakelt tussen beide netwerk-
en, wat een instabiele verbinding oplevert. Dat los je als 
volgt op. Ga naar het Netwerkcentrum en kies Draad-
loze netwerken beheren. Klik je draadloze netwerk 
met de rechtermuisknop aan, kies Eigenschappen en 
verwijder het vinkje bij Verbinding met een beschik-
baar voorkeurnetwerk maken. Bevestig met OK. 

  11. Het kan 

helpen de wifi-

connectie even 

te verbreken 

en opnieuw te 
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ook de naburige 
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In de tien tot twintig jaar dat je al op internet surft, heb je misschien wel honderden 
accounts aangemaakt en duizenden blog-, forum- en sociale netwerkberichten geschreven. 
Vrijwel alle door jou gecreëerde data staat nog altijd online. Tijd om dat eens op te ruimen. 
Wij helpen je op weg om schoon schip te maken.
M A R K  S WA R T S 

V andaag de dag zijn we ons vrij goed bewust 
van de risico’s die het geven van persoonlijke 
informatie met zich mee dragen. Maar tien tot 

twintig jaar geleden waren we dat zeer zeker niet. We 
klikten met volle passie op pop-upvensters, vulden ra-
zendsnel ons Hotmailadres in en gaven ons huisadres 
en telefoonnummer bij elk gratis te verkrijgen product 
op de destijds populaire site gratiz.nl. Om maar nog 
te zwijgen over alle fora waarop je geregistreerd staat 
met je volle naam en eenvoudig te raden wachtwoord. 
Om erachter te komen waar je nog passief online actief 
bent, moeten we een paar stappen doorlopen.

Google
De meest eenvoudige manier om erachter te komen 
wat er van jou op internet is te vinden, is door jezelf te 
googlen. Ga naar www.google.nl en typ nu je naam in 
tussen twee dubbele aanhalingstekens. Op die manier 
wordt alleen gezocht op die exacte combinatie van 
woorden. Uiteraard kun je hetzelfde proberen met de 
gebruikersnamen die je vaak (hebt) gebruikt. Zo zie je 
jezelf opeens terugkomen op sociale netwerken, fora, 
de reactiesecties van nieuwssites en webwinkels en 
in het telefoonboek. Open elke relevante link op een 
nieuw tabblad. Dat doe je door met de rechtermuis-

knop op een link te klikken en te kiezen voor Link 
openen in een nieuw tabblad. 

Op de eerste en tweede pagina kom je veel informatie 
over jezelf tegen. Op de pagina’s daarna wordt het een 
mengelmoes van verloren gewaande berichten en ir-
relevante informatie van anderen. Maar in Google kun 
je ook zoeken in periodes. Klik op Zoekhulpmiddelen 
en kies Elke periode. Klik nu op Aangepaste periode 
en vul een tijdsperiode in. Zo worden de zoekresultaten 
specifieker, hoewel dit proces aanzienlijk langer duurt. 
Maar zoals gezegd: in al die actieve online jaren is nu 
eenmaal veel persoonlijke informatie op internet geko-
men, en dus kost dit proces tijd.

Yasni
Het grote nadeel van Google is dat het alleen resultaten 
sorteert op relevantie. Dat iets relevant is voor Google, 
hoeft dat nog niet voor jou te zijn. Daarom bestaat er 
een dienst zoals Yasni, te vinden op www.yasni.nl. 
Op deze pagina zie je drie opties staan. De eerste is om 
personen op internet te vinden, die vallen onder een 
bepaalde beroepsgroep. De tweede is een markt-
plaats voor werk. Wij moeten zijn bij het derde vakje: 
Wat doet het net weten over.... Vul hier jouw eigen 

WEG MET JOUW 
DIGITALE 'IK'
Zo sluit je je accounts af
In de tien tot twintig jaar dat je al op internet surft, heb je misschien wel honderden 
accounts aangemaakt en duizenden blog-, forum- en sociale netwerkberichten geschreven. 
Vrijwel alle door jou gecreëerde data staat nog altijd online. Tijd om dat eens op te ruimen. 

WEG MET JOUW 
DIGITALE 'IK'
Zo sluit je je accounts af
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naam of gebruikersnaam in. Yasni plaats automatisch 
aanhalingstekens naast de namen, dus dat hoef je niet 
zelf toe te voegen. Yasni categoriseert alle zoekresulta-
ten. Denk aan relevante plaatsnamen en werkgevers, 
sociale netwerken, telefoonboek, opleidingen, publica-
ties, nieuws, en meer. Onder het kopje ‘overig’ kom je 
websites tegen waarop je naam voorkomt, waarschijn-
lijk omdat iemand anders over je heeft geschreven, of 
omdat je er ooit een account hebt aangemaakt.

Yasni geeft je een uitstekend overzicht van waar je op 
internet bent, maar geeft je niet een directe link om het 
zoekresultaat te verwijderen. Daarvoor moet je bij de 
originele bron zijn. Stuur bijvoorbeeld een mailtje naar 
de eigenaar van het blog waarop je beschreven wordt, 
om zo je naam en foto van de pagina te krijgen. Heb 
je te maken met een forumbericht of sociaal netwerk, 
achterhaal dan je gebruikersnaam en wachtwoord. Dit 
doe je door bij het inloggen op de site te kiezen voor 
‘gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten’. Vul dan 

een mogelijk correct e-mailadres of gebruikersnaam in, 
en stel je wachtwoord opnieuw in. Log vervolgens in op 
de site en verwijder wat je wilt verwijderen. Het duurt 
meestal enkele dagen voordat de zoekresultaten op 
sites als Google en Yasni bijgewerkt zijn. 

Account Killer
Wil je af van je Facebook, Monsterboard of Marktplaats 
account, maar heb je geen idee hoe dat moet? Neem 
dan eens een kijkje op www.accountkiller.com. Hier 
vind je een overzicht van honderden websites, met 
daarbij uitleg over hoe (en óf) je een account verwijdert. 
Is het opheffingsproces makkelijk? Dan staat de site 
op de ‘witte lijst’. Is het een lastig gedoe, dan is de site 
‘grijs’, en is het vrijwel of helemaal onmogelijk om je ac-
count te verwijderen, dan staat de pagina op de ‘zwarte 
lijst’. Ter illustratie: het opheffen van je Instagram-pro-
fiel gaat heel eenvoudig. Ga naar  
instagram.com/accounts/remove/request/, vul in 
waarom je jouw account verwijdert, en je bent klaar. 
Je inlogaccount van webwinkel Bol.com is iets strakker 
in Bol’s handen. Je moet het telefoonnummer van de 
klantenservice bellen (0900-2025438) om aan te geven 
dat je af wilt van je digitale winkelkar. Je betaalt voor dit 
proces wel 15 cent per minuut, maar een mailtje sturen 
kan ook: klantenservice@bol.com. 

De populaire techsite Tweakers.net staat bij Account 
Killer op de zwarte lijst. Je account kan niet verwijderd 
worden, en dus raadt Account Killer aan om je account 

E-mail
Vergeet niet in je mailbox te kijken naar accounts. 
Zoek in je inbox bijvoorbeeld naar de woorden 
‘accounts’, ‘activeren’ en ‘wachtwoord’. De kans is 
groot dat je profielen tegenkomt die je vergeten 
bent. Onder ‘profielen’ verstaan we overigens ook 
accounts bij banken en de Belastingdienst.

  Met Yansi kun 

je jezelf en an-

dere personen 

terugvinden op 

het internet. 
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te ‘anonimiseren’. Dat wil zeggen: verander je account-
gegevens op een manier dat het voor een buitenstaan-
der onmogelijk is om je te identificeren. Je berichten in 
het reactiegedeelte van de site zijn handmatig te verwij-
deren. Wil je toch écht af van je Tweakers-account, dan 
kun je een mail sturen naar gathering@tweakers.net, 
met het verzoek je gegevens te verwijderen. Aangezien 
Tweakers op de zwarte lijst staat, is het de vraag of dit 
verzoek wordt ingewilligd. 

Je kunt, voordat je ergens een nieuw account aanmaakt, 
deze site checken om te zien of je het account in de toe-
komst makkelijk kunt verwijderen. Maar gelukkig heeft 
Account Killer een plug-in voor je browser, die je kunt 

installeren in je bladwijzerwerkbalk via 
www.account killer.com/nl/site-check. Sleep de 
plug-in naar de balk en klik er op wanneer je op een site 
bent. Kijk je bijvoorbeeld op tweakers.net, dan geeft een 
blauwe pop-up balk aan dat Tweakers op de zwarte lijst 
staat. 

KnowEm
Weet je na al het zoeken nog steeds niet waar je al-
lemaal een account hebt? Probeer dan eens de site 
knowem.com. Vul je (gebruikers)naam in, waarna 
KnowEm zoekt in honderden van de meest gebruikte 
websites. Staat er achter een pagina ‘Available’, dan kun 
je met de gebruikte zoekterm een account aanmaken. 
Staat er een streep door het woord, dan is het goed 
mogelijk dat jij daar een profiel hebt staan. De kans is 
uiteraard groter, wanneer je een unieke gebruikers-
naam hebt. Om een account op te heffen, moet je ook 
hier handmatig te werk gaan. KnowEm helpt je vooral 
op accounts aan te maken, niet om op te heffen. 

Casus: Google
De grootste ‘onthouder’ van persoonlijke informatie 
heet Google. Dan hebben we het niet eens direct over 
de zoekmachine zelf, maar over je Google-account. Je 
account bestaat uit een overkoepelende gebruikers-
naam met wachtwoord. Onder andere Gmail, Google+, 
Drive en YouTube vallen hieronder. Alles wat je met 
deze diensten doet, wordt standaard door Google 
onthouden. Je Google account deactiveren is dus niet 
direct erg handig, want zo kun je niet meer optimaal 
gebruik maken van deze grote en handige diensten. Wij 
adviseren om eerst te kijken naar de privacy-instellin-
gen van Google. Ga daarvoor naar www.google.com/
settings/ en log in. Hier is niet alleen in te zien wat je 
aan persoonlijke informatie aan Google hebt gegeven, 
maar ook wat Google zelf bijhoudt. Klik bijvoorbeeld op 

  Met Account 

Killer kun je tal 

van accounts bij 

sites opheffen. 

Hoe donkerder 

de kleur, hoe 

lastiger het is 

om jezelf te 

verwijderen. 

installeren in je bladwijzerwerkbalk via 

Onvindbaar
Omdat elke site waarop een account is aan te 
maken, graag heeft dat jouw account actief blijft, 
vind je steeds vaker de optie ‘zoekprivacy’ terug 
in het instellingenscherm van jouw profiel. Zo kun 
je bij het aanmaken van een website bij Wix.com 
aanvinken dat de url niet opgenomen mag wor-
den in de databank van zoekmachines. Hetzelfde 
knopje staat bij Pinterest, Facebook en Google+. 
Zo hoef je niet je account te anonimiseren of te 
verwijderen, maar ben je toch ‘onzichtbaar’. 

  Wil je controleren of je nog ergens een account hebt aange-

maakt? KnowEm kan het voor je uitzoeken. 
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Nieuwsbrieven
Soms heb je de voorwaarden bij het maken van 
een account niet (goed) gelezen en voor je het 
weet belandt jouw e-mailadres bij andere bedrij-
ven. Je mailbox vult zich stevig met nieuwsbrie-
ven. Hoe je daar vanaf komt? Met Unroll.Me, te 
vinden op https://unroll.me. Klik op Get Started 
en vul je e-mailadres in. De stappen die volgen 
spreken voor zich: Unroll.Me scant jouw mailbox 
op nieuwsbriefabonnement en sorteert deze. 
Vervolgens geef je aan van welk abonnement je 
af wilt. Unroll.Me regelt de rest.
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Beveiliging. Bij Apparaten en activiteit zie je precies 
op welk apparaat, wanneer en hoe laat en vanaf welke 
locatie je bent ingelogd. Dat weet Google, omdat je 
daarvoor toestemming geeft, bijvoorbeeld door ‘locatie-
deling’ ingeschakeld te hebben. 

Nog meer gegevens vind je bij Accounttools. Het 
Dashboard geeft een compleet overzicht van alle 
diensten en bijbehorende privacy-instellingen, die 
gelukkig wel te wijzigen zijn. Accountgeschiedenis laat 
zien dat Google je zoekopdrachten en locatie bijhoudt. 
Klik op Onderbreken om dit proces te stoppen. Achter 
Accountbeheer komen de opties tevoorschijn voor het 
verwijderen van Google+ en andere gegevens. Klik je op 
Account en gegevens verwijderen, dan volgt een lijst 
met alle bestanden en informatiegegevens die je wist 
bij het verwijderen van je Google-account. En zo ontdek 
je dus ook precies wat je allemaal online hebt staan via 
Google.

Verwijderingsverzoek
Niet alle persoonlijke informatie op internet is direct 
door jezelf verstrekt. Het opzeggen van accounts helpt 
bijvoorbeeld niet om jezelf van andermans blog te krij-
gen. Een vriendelijk geschreven mailtje helpt soms niet; 
je moet je dan richten tot Google zelf. In mei 2014 heeft 
het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat 
je bij Google een verzoek kunt indienen voor het laten 
verwijderen van bepaalde persoonlijke informatie. Het 
verzoekformulier vind je hier: support.google.com/
legal/contact/lr_eudpa?product=websearch. Google 
geeft duidelijk aan dat het echt gaat om een verzoek 

en dat je dus niets kunt eisen. Nieuwsberichten over 
fraude, en die blijken te kloppen, blijven zo gewoon in 
de zoekmachine vindbaar. Het formulier bestaat uit 
persoonlijke gegevens, voorbeelden van resultaten die 
je weg wilt hebben en een scan van een geldig legitima-
tiebewijs.

Internetbankieren
Het online regelen van bankzaken is voor velen een 
uitkomst, maar er zijn ook genoeg mensen die het hele 
zaakje niet vertrouwen. Hackers zouden immers met 
slimme trucjes bij je geld kunnen komen. Sommige 
banken bouwen zelfs langzaamaan aan een sociaal 
netwerk, zoals De ABN AMRO. Met de ABN AMRO-app 
kun je jouw profiel opmaken met bijvoorbeeld een foto. 
De foto wordt dan getoond bij het overmaken van geld. 
Ook kun je met vrienden de rekening van een avondje 
uit delen, waarbij ze met een klik op de knop het geld 
naar je overmaken. Handig, maar het gaat wel over een 
serieuze handeling. Bij sommige banken kun je inter-
netbankieren niet opzeggen: de bank is volledig digitaal 
gegaan. Bij ING kan het nog wel. Log in bij ‘Mijn ING’ op 
www.ing.nl. Ga naar Alles in Mijn ING en kies Mijn 
ING opzeggen onder Mijn gegevens en instellingen. 
Het opzeggen wordt voltooid na het invullen van de 
benodigde TAN-code. Het opzeggen van Rabo Inter-
netbankieren kan alleen door persoonlijk langs een 
Rabobankkantoor te gaan en  je te legitimeren.

  Met het 

Dashboard 

zie je in één 

oogopslag welke 

diensten je nog 

meer bij Google 

gebruikt.

  Ook je inter-

netbankieren 

kun je opzeg-

gen, bij de ING 

kan dat door 

middel van een 

simpele knop.
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  1. Wizard 

Vergeten wacht-

woord: handig, 

voor wie er op 

tijd aan heeft 

gedacht.

(administrator-)wachtwoord vergeten. Of 
je hebt ooit een account bij een webdienst 
aangemaakt en je hebt geen idee meer 
wat het wachtwoord kan zijn. En je wilt een 
tablet aan je draadloze netwerk toevoegen, 
maar wat was ook alweer de toegangscode? 
Een wachtwoord vergeten is vervelend, maar 
met de juiste technieken – en soms wat 
geluk – los je dat probleem zelf op.
I G N A C E  D E  G R O OT

Redding bij hoge nood!

WACHTWOORD 
VERGETEN?

Op de redactie krijgen we geregeld vragen bin-
nen van lezers die zich wanhopig afvragen hoe 
ze een vergeten wachtwoord terughalen en het 

is al even veelzeggend dat een zoekterm als ‘forgot-
ten password’ bij Google 25 miljoen hits oplevert. In 
dit artikel gaan we dieper in op verschillende tools en 
technieken om vergeten wachtwoorden terug te halen 
of om dat probleem op te lossen door bijvoorbeeld een 
nieuw wachtwoord te creëren. We gaan uitgebreid in 
op Windows, daarna hebben we het over wifi-netwer-
ken, diverse software en webdiensten. Let wel: het gaat 
om het opvissen van je eigen vergeten wachtwoord en 
dus niet om het hacken van andere gebruikers!
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! Script uitleg
script zonder afbreking / met return 

script met spatie na afbreking

script zonder spatie na afbreking

WINDOWS

1 Wachtwoord ‘herstellen’
Standaard moet je jezelf aanmelden om met Windows 
te kunnen werken (zie ook kader 'Doorstart'). Wan-
neer je hier een foutief wachtwoord invoert, dan toont 
Windows je automatisch het geheugensteuntje dat je 
bij het creëren van dat account hebt ingevuld. Dat doet 
Windows echter alleen voor een lokaal account en niet 
voor een Microsoft-account zoals dat vanaf Windows 
8 kan worden gebruikt (zie ook stap 11). Hopelijk is de 
hint voldoende om je het juiste wachtwoord weer te 
laten herinneren. Is dat niet zo, dan biedt Windows op 
het aanmeldscherm nog een andere uitweg via de optie 
Wachtwoord opnieuw instellen. Die werkt echter 
alleen maar als je vooraf een ‘wachtwoordherstelschijf’ 
hebt aangemaakt. Dat gaat als volgt. Ga naar het 
Configuratiescherm en kies Gebruikersaccounts en 
Ouderlijk toezicht / Gebruikersaccounts. Klik op Een 
wachtwoordherstelschijf maken in het linkerpaneel, 
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Doorstart
Standaard vraagt Windows je om een wacht-
woord bij het opstarten. Dat is wel zo veilig, maar 
minder handig als je de enige gebruiker bent of 
als je zeer vergeetachtig van aard bent. Je kunt 
er echter voor zorgen dat Windows automatisch 
doorstart. Dat gaat als volgt in Windows 7 en 
hoger. Druk op Windows-toets+R en voer de 
opdracht netplwiz uit. Het venster Gebruikersac-
counts verschijnt. Selecteer je account en ver-
wijder het vinkje naast Gebruikers moeten een 
gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om 
deze computer te kunnen gebruiken. Bevestig 
met OK en vul het wachtwoord (2x) in dat bij dit 
account hoort. Bevestig nogmaals met OK.
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waarna je de verdere instructies van de wizard Ver-
geten wachtwoord volgt. Je hebt er wel een usb-stick 
voor nodig en je zult ook je huidige Windows-wacht-
woord moeten invullen. Deze stick plug je in wanneer 
je je wachtwoord vergeten bent en je Wachtwoord 
opnieuw instellen wilt gebruiken.

2 Toegang tot profielmap
Wat doe je echter als de geheugensteun uit de vorige 
stap je niets zegt en je geen wachtwoordherstelschijf 
hebt gemaakt? Hoe je dan te werk gaat, hangt vooral 
af of je het wachtwoord van een administratorac-
count nog kent. Is dat inderdaad zo en ben je alleen 
het wachtwoord van een van je andere accounts 
vergeten, dan heb je dit probleem snel opgelost. 
Het is geen enkel probleem om bij de bestanden 
(in de profielmap) van dat andere account te ko-
men. Meld je aan met een administratoraccount en 
navigeer met Windows Verkenner naar de profiel-
map van het vergeten account, bijvoorbeeld C:\
Users\<accountnaam>\Documents. Wanneer je die 
wilt openen, verschijnt de melding dat je momenteel 
geen toegang hebt tot die map. Klik dan gewoon op 
Doorgaan en de deur gaat open. Je kunt die gegevens 
dan ergens veilig stellen en desgewenst een nieuw ac-
count voor de vergeetachtige gebruiker creëren.

3 Wachtwoord wijzigen
Het originele wachtwoord terughalen is jammer 
genoeg niet zo makkelijk (zie ook stap 7), maar er is 
gelukkig een andere mogelijkheid. Aangemeld met het 
administratoraccount ga je naar het Configuratie-
scherm en kies je Gebruikersaccounts en Ouderlijk 
toezicht / Gebruikersaccounts / Een ander account 
beheren. Hier selecteer je het probleemaccount en 
kies je Het wachtwoord wijzigen, waarna je een 
nieuw wachtwoord opgeeft. Let wel op: als de gebrui-
ker van dat account zijn data heeft versleuteld met de 
ingebouwde EFS-functie van Windows (Encrypting File 

System), dan zal hij niet langer toegang krijgen tot die 
versleutelde bestanden (zie wederom stap 7)!

4 Live medium
In de vorige twee stappen gaan we ervan uit dat je het 
wachtwoord van het administratoraccount kent. Maar 

 2.  Een admin-

istrator kan zich 

toegang ver-

schaffen tot de 

data van andere 

gebruikers.

 3.  Als 

administrator 

kun je ook het 

wachtwoord van 

andere gebruik-

ers wijzigen.

Je  hoeft niet noodzakelijk met een wachtwoord 

bij Windows aan te melden.
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als dat niet zo is, wordt het iets lastiger. Net zoals in 
stap 2 tonen we je eerst hoe je zonder admin-wacht-
woord bij de gegevens van het probleemaccount kunt 
komen. Dat doen we met behulp van een live Linux-
medium. Dat klinkt complex, maar met de volgende 
stappen lukt het je zeker.
Surf naar www.ubuntu.com/ download/desktop en 
geef aan dat je Ubuntu Desktop wilt downloaden (bij 
voorkeur de 64bit-versie). Tenzij je een donatie over-
weegt, klik je op Not now, take me to the download 
en haal je het iso-bestand binnen via de Download-
knop. Surf nu naar http://ct.link.idg.nl/yumi en 
download YUMI. Stop een usb-stick in je computer, 
start YUMI op (een installatie is niet vereist) en klik op 
I Agree. Selecteer in het uitklapmenu de stationslet-
ter van je usb-stick en plaats een vinkje bij Format 
X: Drive (Erase Content). Houd er rekening mee dat 
alle data op die stick straks worden overschreven! In 
het tweede uitklapmenu kies je Ubuntu en verwijs je 

via de Browse-knop naar het zonet gedownloade iso-
bestand. Bevestig met Create en met Ja. Na afloop 
vraagt YUMI of je nog een andere distributie op de 
stick wenst, maar dat hoeft niet.

5 Data benaderen
Het is nu de bedoeling dat je je systeem opstart 
vanaf de live Ubuntu-stick. Het kan zijn dat je hier-
voor in het BIOS van de pc de bootvolgorde zo moet 
instellen dat je pc het eerst vanaf een verwisselbaar 
medium probeert te starten. De meeste systemen 
hebben echter een sneltoets waarmee je een boot-
menu kunt oproepen waarin je direct aangeeft dat je 
vanaf usb-stick wilt opstarten. Raadpleeg eventueel 
de handleiding bij je systeem. Kort nadat je pc vanaf 
de stick is opgestart, kies je Nederlands / Ubuntu 
uitproberen (niet: Ubuntu installeren!), waarna de 
desktopomgeving van Ubuntu verschijnt. Links tref 
je enkele pictogrammen aan. De derde knop van 
bovenaf (Files) is de ingebouwde bestandsbrowser 
waarmee je naar de partitie kunt navigeren waar zich 
ook de datamappen van het probleemaccount bevin-
den. Deze map(pen) kun je veilig stellen door ze via 
een versleepbeweging te kopiëren naar bijvoorbeeld 
een aangesloten usb-schijf.

6 Nieuw administratoraccount
Je hebt nu je data terug, maar via een slimme truc 
is het ook mogelijk om je bij Windows weer met je 
vertrouwde account aan te melden. Deze truc gaat op 
voor Windows Vista en hoger. Start je systeem op met 
de live Ubuntu-stick en open de bestandsbrowser (zie 
stap 5). Navigeer naar de Windows-map van je pc en 
open hier de submap system32. Klik in deze submap 
met rechts op het bestand Utilman.exe en hernoem 
dat naar bijvoorbeeld Utilman.oud. Vervolgens maak 
je een kopie van het bestand cmd.exe en hernoem 
je die kopie naar Utilman.exe. Het originele be-
stand cmd.exe laat je dus ongemoeid. Sluit Ubuntu 

 4. Een live 

Ubuntu-medium 
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 5. Via een live 
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af en start Windows zoals gebruikelijk op. Zodra het 
aanmeldvenster verschijnt, druk je Windows-toets+U 
in. Normaal gesproken verschijnen nu de toeganke-
lijkheidsopties van Windows, maar door de ingreep 
van daarnet beland je in de plaats als beheerder op 
de opdrachtregel (cmd.exe). Hier voer je dan achter-
eenvolgens de volgende commando’s uit, telkens te 
bevestigen met Enter:

net user adminextra geheim /add 

net localgroup administrators adminextra /add 

Hiermee creëer je het administratoraccount ‘adminex-
tra’ met als wachtwoord ‘geheim’. Meld je hiermee aan 
in Windows, waarna je vanuit het Configuratiescherm 
het wachtwoord van je originele administratoraccount 
kunt wijzigen (zie stap 3).

7 Wachtwoord kraken
Wanneer je je wachtwoord bent vergeten én je had 
je data met EFS versleuteld (zie stap 3), dan blijft er 
maar één mogelijkheid over om bij je data te komen: 
het originele wachtwoord terughalen. Dat kan met 
een speciale ‘wachtwoordkraker’ als Ophcrack, die 
zich als een live medium laat installeren. Net als bij 
Ubuntu kan dat met YUMI (zie stap 4). Dit keer kies 
je in het uitklapmenu bij Step 2 de optie Ophcrack 
Vista/7 (Password Finder) en plaats je een vinkje 
bij Download Link, zodat YUMI de distributie zelf 
kan ophalen. Druk na afloop op de Browse-knop 
en verwijs naar het gedownloade iso-bestand. Met 
Create zet je de Ophcrack-distributie op een usb-
stick. Start hiermee je Windows (Vista of nieuwer) 

op. Eventueel vraagt Ophcrack je de juiste Windows-
partitie aan te duiden, waarna de tool van start gaat 
en de wachtwoorden van de gedetecteerde accounts 
tracht te kraken. De resultaten verschijnen in het 
programmavenster. Je zult merken: een kort en 
eenvoudig wachtwoord weet Ophcrack zeer snel te 
vinden, maar een complex en lang exemplaar kan 
een onmogelijke opdracht blijken. Door in Ophcrack 
zogenoemde rainbow-tabellen te installeren (vanuit 
het menu Tables) vergroot je de kans om sneller 
complexe wachtwoorden te vinden. Die vind je op 
http://ophcrack.sourceforge.net/tables.php en voor 
meer achtergrondinformatie kun je terecht op www.
wikiwand.com/nl/Rainbow_table.

WIFI

8 Via de router
Je hebt enige tijd geleden een draadloos netwerk 
opgezet en je hebt dat goed beveiligd met WPA2. Nu 
wil je een extra toestel toegang geven, maar je hebt 
geen idee meer wat het wachtwoord is. Daar bestaan 
verschillende uitwegen voor. Als je het wachtwoord 
van je router nog herinnert, dan heb je het snel voor 
elkaar. Ga naar de opdrachtregel op een Windows-pc 
dat (al dan niet draadloos) aan je netwerk hangt en 
voer daar het commando ipconfig uit. Noteer het 
IP-adres dat bij Standaardgateway hoort en vul dat 
in de adresbalk van je browser in, waarna je je bij je 
router aanmeldt. Mocht je je het router-wachtwoord 
ook niet herinneren, maar je hebt het originele 
wachtwoord niet gewijzigd, dan vind je het vast wel 
wanneer je googelt naar iets als ‘default password’ 
in combinatie met het model van je router. Zodra je 
in het configuratiescherm van je router bent beland, 
ga je op zoek naar een rubriek als Wireless en open 
je het instellingenvenster van de beveiliging van je 
draadloze netwerk. Normaliter lees je hier het wacht-

 7. Ophcrack 

is een notoire 

wachtwoord-

kraker, zeker 

met rainbow-ta-

bellen.   8. Je router 

geeft normaliter 

je wifi-wa-

chtwoord in 

leesbare vorm 

weer.
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woord af, moet je wellicht op een optie als Unmask 
Password of Show password klikken om het wacht-
woord te tonen.

9 Vanuit Windows
Lukt het je op die manier niet, dan kun je het via een 
Windows-pc proberen, mits die verbonden is met 
je draadloze netwerk. Klik met de rechtermuisknop 
op het netwerkpictogram in het Windows Systeem-
vak en kies Netwerkcentrum openen. Hier kies je 
dan Draadloze netwerken beheren. Selecteer het 
netwerk en klik er met rechts op. Kies Eigenschappen 
en open het tabblad Beveiliging. Zodra je een vinkje 
plaatst bij Tekens weergeven verschijnt het bijho-
rende wachtwoord.

Lukt het nog altijd niet, dan is 
het tijd om een externe tool 
in te zetten, zoals het gratis 
WirelessKeyView (http://
ct.link.idg.nl/wkv). Er is zowel 
een 32bit- als een 64bit-
versie beschikbaar. Pak het 
gedownloade zip-bestand 
uit en negeer eventuele 
waarschuwingen van je fire-
wall of antivirus en start het 
programma op. Als het goed 
is, krijg je meteen de gede-
tecteerde netwerken te zien, 
inclusief de wachtwoorden in 
leesbare vorm.

SOFTWARE EN 
DIENSTEN

10 Toepassingen
Naast de hiervoor besproken gevallen, kun je ook nog 
je wachtwoord kwijt zijn voor andere programma's 
(zoals lokale e-mailclients). Vaak verbergen deze de 
wachtwoorden achter bolletjes of sterretjes. Deze 
vorm van beveiliging stelt in sommige gevallen weinig 
voor en daarvan maakt een gratis tool als BulletsPass-
View handig gebruik (http://ct.link.idg.nl/bpv, zowel 
32bit- als 64bit-versie). Laat het programmavenster 
met de sterretjes van het vergeten wachtwoord op je 
bureaublad geopend en start het uitgepakte Bullets-
PassView op. De tool detecteert het venster en toont je 
hopelijk je wachtwoord in leesbare vorm. Van dezelfde 
maker vind je via http://ct.link.idg.nl/prt nog een aantal 
andere wachtwoordhulpjes voor onder meer browsers 
en enkele andere toepassingen. Deze gratis tools zijn 
op zich bonafide, maar gezien hun aard genereren ze 
wel een reeks alarmeringen. Ook wanneer je ze up-
loadt naar een antivirusdienst als www.virustotal.com. 
Datzelfde geldt voor de tools van SecurityXploded 
(http://ct.link.idg.nl/secu), maar we kunnen je geen 

 9. Ook in 

Windows haal je 

wifi-wachtwoor-

den zonder veel 

moeite boven 

water.

 LastPass is 

een handige en 

veilige digitale 

wachtwoordkluis 

mét synchroni-

satiefunctie.

Wachtwoordkluis
Overal hetzelfde, makkelijk te onthouden wacht-
woord gebruiken is niet bepaald een veilige oplos-
sing. Nu bestaan er wel heel wat ‘ezelsbruggetjes’ 
die het eenvoudiger maken een wachtwoord te 
onthouden, maar je kunt ook gebruik maken van 
een digitale wachtwoordkluis. Een van de betere 
gratis tools is LastPass (www.lastpass.com/nl). Het 

komt erop 
neer dat je 
één erg stevig 
hoofdwacht-
woord kiest 
(en onthoudt), 
waarmee je 
de wacht-
woordkluis 
vergrendelt. 
Zodra je je wilt 
aanmelden 
bij websites 
en diensten 
zal LastPass, 
dat zich als 

een browserextensie installeert, vragen om je 
account-ID op te slaan. Deze informatie wordt, 
stevig versleuteld, in de cloud opgeborgen en 
desgewenst met je andere toestellen gesynchroni-
seerd. LastPass ondersteunt tevens meervoudige 
verificatie, wat het gebruik nog veiliger maakt.
Durf je geen clouddienst aan voor je wachtwoor-
den? Gebruik dan een offline programma als 
KeePass (http://keepass.info).

  10. Secu-
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lemaal helemaal 

bonafide zijn.
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garanties geven dat deze tools toch geen verborgen 
agenda hebben. Let er tijdens de installatie tevens op 
dat je geen extra software installeert, mogelijk moet je 
een paar keer op Skip of Decline drukken. Je gebruikt 
dergelijke tools in elk geval geheel op eigen risico!

11 Webdiensten
Uiteraard zijn er ook heel wat webdiensten die een 
account en wachtwoord vereisen om toegang te 
krijgen. De meeste van deze diensten bieden geluk-
kig een ‘Wachtwoord vergeten?’-functie aan. Het komt 
er gewoonlijk op neer dat je je e-mailadres invult en 
na het indrukken van een knop een bericht ontvangt 
waarmee je dan je wachtwoord kunt wijzigen. En soms 
moet je eerst nog een beveiligingsvraag beantwoorden 
die je eerder zelf bij het aanmaken van je account hebt 
ingesteld.
Ben je het wachtwoord vergeten van het Microsoft-
account waarmee je je bij Windows 8 en hoger kunt 
aanmelden? Dit laat je dat wijzigen via https://account.
live.com/password/reset. Voor diensten als Google, 
Facebook, Twitter en dergelijke bestaan vergelijkbare 
procedures. In het aanmeldvenster kun je dan een link 
aanklikken die je verder op weg helpt: zoals Wacht-
woord vergeten? of Heeft u hulp nodig?

 11. Nagenoeg 

elke webdi-

enst biedt een 

functie voor 

vergeten wacht-

woorden aan.

 De meeste 

browsers 

voorzien in een 

eigen wacht-

woordbeheerd-

er (hier: Internet 

Explorer).

Wachtwoordbeheer
Ben je een wachtwoord vergeten dat je door je 
browser hebt laten opslaan en dat automatisch 
wordt aangevuld, dan kun je dat meestal snel op-
vissen via het wachtwoordbeheer van je browser 
zelf. In Chrome bijvoorbeeld klik je op het knopje 
met de drie streepjes en selecteer je achtereen-

volgens Instellingen / 
Geavanceerde instel-
lingen weergeven / 
Wachtwoorden be-
heren (in de rubriek 
Wachtwoorden en 
formulieren). In Fire-
fox klik je eveneens 
op het knopje met 

de drie streepjes en selecteer je Opties / Beveili-
ging / Opgeslagen wachtwoorden / Wachtwoor-
den tonen / Ja. In Internet Explorer ten slotte klik 
je op Internetopties / Inhoud / (bovenste knop) 
Instellingen / Wachtwoordbeheer, open je het 
gewenste account en kies je Weergeven.
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Je eigen VPN-server

D e VPN-server die we in dit artikel instellen, laat 
je onderweg surfen op je eigen internetver-
binding thuis. Zo kan je verkeer buitenshuis 

niet afgeluisterd worden en kun je veilig gebruikmaken 
van een open netwerk. Let op: omdat je nog steeds 
gebruikmaakt van je eigen internetverbinding is deze 
vorm van VPN niet geschikt om bittorrentverkeer van 
bijvoorbeeld Popcorn Time te verbergen. Een voordeel 
van je eigen router als VPN-server is dat het gratis is. 
Een ander voordeel is dat je ook vanuit het buitenland 
met een Nederlands IP-adres surft. Hierdoor kun je in 
ieder land (de Nederlandse) Netflix en regio-gebonden 
diensten als Uitzending Gemist gebruiken. Een nadeel 
ten opzichte van betaalde diensten is de snelheid. De 
downloadsnelheid wordt beperkt door de upload-
snelheid van je internetverbinding thuis en door de 
rekenkracht van je router. Er zijn verschillende VPN-

Het gebruik van een wifi -netwerk dat niet van 
jezelf is, vormt altijd een risico. Dat geldt nog 
sterker als het een openbaar netwerk is. Gelukkig 
kun je dankzij VPN je verkeer versleutelen zodat 
je veilig gebruik kunt maken van ieder netwerk. 
Heb je thuis een geschikte router, dan kan dat 
helemaal gratis en surf je buitenshuis op je eigen 
internetverbinding thuis.
J E R O E N  B O E R

Overal veilig internet 
op je smartphone

VPN-SERVER 
OP JE ROUTER

protocollen waarvan PPTP, L2TP/IPsec en OpenVPN de 
bekendste zijn. Van deze protocollen is PPTP de minst 
veilige en relatief eenvoudig te kraken. L2TP/IPsec en 
OpenVPN zijn wel veilig. We vertellen je in dit artikel hoe 
routers van ASUS, NETGEAR, AVM FRITZ!Box, D-Link in te 
zetten zijn als VPN-server. Overige populaire routermer-
ken als Linksys, TP-Link en Sitecom bieden momenteel 
geen VPN-server aan op hun consumentenrouters.

1 Router achter andere router
Een groot voordeel van een VPN-server die direct op 
je router draait, is dat je geen poorten open hoeft te 
zetten. Uiteraard moet je router dan wel direct aan 
internet hangen. Een klein probleem is dat je een 
eigen router doorgaans koopt als aanvulling op een al 
bestaande (modem)router van je internetprovider. Om 
de ingebouwde VPN-server goed te gebruiken, dien je 
de WAN-poort van je eigen router aan te sluiten op een 
LAN-poort van de router van je internetprovider. Lastig 
is dat je nu werkt met twee routers achter elkaar en 
dat je eigen router een privaat IP-adres van de eerste 
router krijgt. Je kunt aan het IP-adres dat je eigen 
router gebruikt voor de internetverbinding, herken-
nen of je router achter een andere router hangt. Dit 
IP-adres zal een privaat adres in de reeks 192.168.x.x, 
10.x.x.x of 172.16.x.x zijn. We willen dat onze eigen 
router geen last heeft van de andere router, dat kan 
op twee manieren. De eerste manier is de router van 
de internetprovider enkel te laten functioneren als mo-
dem, je eigen router krijgt dan direct een IP-adres van 
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de internetprovider. Dit kan bij Ziggo door te bellen 
met de helpdesk en te vragen naar de bridge-
functie. Je verliest dan wel de mogelijkheid om de 
openbare hotspots van Ziggo te gebruiken. Bij veel 
internetproviders heb je echter geen keuze en sluit 
je je eigen router altijd achter een andere actieve 
router aan. Ook daarvoor is een oplossing.

2 Router achter DMZ
Hangt je eigen router achter een router van je 
internetprovider, dan blokkeert deze hoogstwaar-
schijnlijk de poorten die de VPN-server nodig heeft. 
De oplossing is de DMZ (demilitarized zone) van de 
router van je internetprovider. Een apparaat dat in 
de DMZ hangt, is direct bereikbaar vanaf internet 
zonder dat daar nog een firewall tussen zit. Dat is in 
het geval van je eigen router geen probleem. Log in 
op de router van je internetprovider en achterhaal 
welk IP-adres aan je eigen router is toegekend. Zoek 
in de webinterface naar de opties voor DMZ en vul 
hier het IP-adres in dat is toegekend aan je eigen 
router. Om helemaal zeker te weten dat dit altijd 
goed gaat, kun je het IP-adres dat is toegekend aan 
je eigen router vastzetten door een IP-reservering. 
Zoek naar een optie als Static Lease, DHCP Binding 
of DHCP Reservering. Hier kun je een MAC-adres 
vastkoppelen aan een IP-adres. Voor dit artikel 
hebben we de VPN-functionaliteit getest in de DMZ 
van een Ziggo-router, maar ook routers van andere 
internetproviders bieden een DMZ.

3 Configureren ASUS-router
Log in op de webinterface van je ASUS-router. Hangt 
je router direct aan internet en heeft deze een 
extern IP-adres van je internetprovider, dan kun je 
de DDNS-mogelijkheid gebruiken die je vindt onder 
WAN / DDNS. Deze kun je gratis gebruiken met de 
server www.asus.com, maar werkt niet goed als je 
router achter een andere router hangt. Gebruik de 
DDNS-mogelijkheid dan niet. Voor de VPN-server klik 
je in de linkerkolom op VPN. Kies het tabblad VPN 
Server en klik op OpenVPN. Zet de optie Enable 
VPN Server op On. Kies naast VPN Details voor 
Advanced Settings en verander Protocol naar 
TCP en Server Port naar 443. Je kunt deze opties 
ook op UDP en poort 1194 laten staan. Dit werkt iets 
sneller, maar TCP op poort 443 is lastiger te blokke-
ren door de beheerder van een netwerk. Verander 
Extra HMAC Authorization naar Incoming (0). Zet 
de optie Push LAN to clients op Yes om je thuis-
netwerk via de VPN-verbinding te benaderen. Zet 

de opties Direct clients to redirect Internet traffic, 
Respond to DNS en Advertise DNS to clients op 
Yes. Bij Encryption cipher kies je voor AES-256-CBC 
voor extra veiligheid. De rest van de opties hoef je niet 
te veranderen. Klik op Apply. Standaard kun je inlog-
gen op je VPN-verbinding met de gebruikersnaam en 
het wachtwoord van je router, deze gebruikersnaam zie 
je al in de tabel staan. Verander dus zeker de stan-
daardinlognaam ‘admin’ naar iets anders en stel ook 
een sterk wachtwoord in. Je kunt daarnaast een extra 
account toevoegen door een username en password in 
te vullen en op het plusje in de kolom Add/Delete te 
klikken. Nu je VPN-server is ingesteld, klik je op Export 

  3. Door te 

kiezen voor TCP 

in combinatie 

met poort 443 

is het moeilijker 

voor netwerkbe-

heerders om je 

VPN-verbinding 

te blokkeren.

OpenVPN configuratiebestand 
bewerken
In tegenstelling tot bij andere VPN-varianten 
wordt bij OpenVPN het IP-adres of de url van de 
VPN-server via het door de server aangemaakte 
configuratiebestand doorgegeven aan de client. 
Wanneer je ASUS-router niet direct aan internet 
hangt (met een IP-adres van je internetprovider), 
dan zal het OpenVPN-configuratiebestand een 
lokaal IP-adres of een niet werkende DDNS-url 
bevatten. Je moet daarom het configuratiebe-
stand bewerken. Start WordPad en open het 
configuratiebestand (client.ovpn). Op één van 
de eerste regels vind je achter remote een IP-
adres of een DDNS-url, deze vervang je door het 
externe IP-adres van je internetprovider dat je 
kunt achterhalen via www. whatismyip.org of 
door de url van een DDNS-service die wel werkt.
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om het configuratiebestand voor OpenVPN te 
downloaden. Hangt je router direct aan internet in 
combinatie met de DDNS-dienst van ASUS, dan kun 
je dit bestand direct gebruiken. Hangt je ASUS-rou-
ter achter de DMZ van de router van je internetpro-
vider, dan zul je het OpenVPN-configuratiebestand 
moeten bewerken. Hoe dat moet lees je in het kader 
‘OpenVPN configuratiebestand bewerken’.

4 Verbinden met ASUS-router
Download op je iOS- of Android-apparaat de app 
OpenVPN Connect. Mail vervolgens het configu-
ratiebestand naar jezelf en open het op je smart-
phone. Op de iPhone of iPad kies je in de lijst met 
opties Kopieer naar OpenVPN. De app OpenVPN 
Connect wordt nu vanzelf geopend en er staat een 
nieuw profiel klaar. Klik op het groene plusteken om 
het profiel te importeren. Vul nu je gebruikersnaam 
en wachtwoord in, selecteer Save en selecteer 
vervolgens de optie om te verbinden. Na een suc-
cesvolle verbinding zie je de aanduiding VPN in de 
statusbalk.
Op Android download je het configuratiebestand 
vanuit je mail-app. Open daarna zelf de OpenVPN 
Connect en klik op het optiemenu rechtsboven. 
Kies Import en vervolgens Import Profile from 
SD card. Navigeer naar de downloadmap (bij ons 

Download), selecteer 
je configuratiebestand 
(client.ovpn) en klik op 
Select. Vul je gebruikers-
naam en wachtwoord in 
en vink Save aan. Klik 
vervolgens op Connect 
en bevestig het verbin-
dingsverzoek. Na een 
succesvolle verbinding 
zie je een sleuteltje in de 
statusbalk.

5 Configureren 
NETGEAR-router
NETGEAR biedt een 
DDNS-mogelijkheid die 
ook achter een an-
dere router werkt en 
dus altijd bruikbaar is. 
Klik op Geavanceerd / 
Geavanceerde instel-
lingen / Dynamische 
DNS. Kies NETGEAR als 
serviceprovider en vul 

een zelfgekozen hostnaam in (hostnaam.mynetgear.
com), een e-mailadres en een wachtwoord en klik op 
Toepassen. Klik vervolgens op de link in de bevesti-
gingsmail om de DDNS-dienst te bevestigen. Om de 
VPN-server in te schakelen ga je naar Geavanceerd 
/ Geavanceerde instellingen / VPN-service. Bij de 
meeste NETGEAR-routers (waaronder de R6400) zal 
de melding je opvallen dat iOS- en Android-clients 
niet worden ondersteund. Alleen voor de R7000 is 
onlangs een firmwareupdate (1.0.5.48 of hoger) uit-
gerold waarvoor dat niet meer geldt. Voor de oudere 
firmwareversie hebben we wel een oplossing voor 
Android. Heb je een router met een oudere firmwa-
reversie, kies onder geavanceerde configuratie dan 
voor TCP en vul als Servicepoort 443 in. Heb je een 
R7000 met de nieuwste firmware, kies dan bij TUN 
Mode Service Type voor TCP en poort 443. Hiermee 
wordt het voor een netwerkbeheerder moeilijker 
om de VPN-verbinding te blokkeren. Kies bij Clients 
gebruiken deze VPN-verbinding voor toegang 
de optie Alle sites op internet en thuisnetwerk. 
Klik vervolgens op Toepassen. Heb je een NETGEAR-

  4. De app 

OpenVPN Con-
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je verbinding 
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ASUS-router, 
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iOS als Android 
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  5. De 

OpenVPN-server 

van NETGEAR 

biedt niet veel 

instellingen, wel 

kun je de poort 

veranderen.
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router met oudere firmware klik dan op de knop 
Voor Windows om de configuratiebestanden te 
downloaden. Heb je een R7000 met de nieuwste 
firmware, klik dan op Voor Smartphone.

6 Verbinden met NETGEAR-router
Heb je een NETGEAR-router met een oudere firm-
ware, dan kun je de VPN-verbinding niet gebruiken 
op iOS. De reden is dat OpenVPN op twee manie-
ren (TUN en TAP) een verbinding kan opbouwen. 
NETGEAR ondersteunt in de oudere firmware alleen 
TAP, terwijl de iOS- en Android-apps alleen TUN 
ondersteunen. Voor Android is er in de vorm van de 
app OpenVPN Client (http://tiny.cc/ovpnclient) voor 
6,99 euro wel een oplossing die TAP ondersteunt. 
Pak het zip-bestand dat je vanaf je NETGEAR-router 
hebt gedownload uit naar een map op je Android-
apparaat. Open de app OpenVPN Client en klik op 
het plusteken. Kies Import VPN Profile en navigeer 
naar de map waar je de configuratiebestanden hebt 
opgeslagen en selecteer het .ovpn-bestand. Klik op 
de VPN-verbinding en vervolgens op het potlood. 
Kies Custom options en klik op het plusteken. Kies 
bij option voor route-gateway en tik bij Value het 
IP-adres waarop de webinterface van je NETGEAR-
router bereikbaar is (doorgaans 192.168.1.1). Klik 
op het Opslaan-pictogram en ga terug naar het 

hoofdscherm van de app. 
Activeer nu de VPN-ver-
binding. Heb je een R7000 
met de nieuwste firm-
ware, dan heb je boven-
staande betaalde app niet 
nodig en kun je op zowel 
iOS als Android de gratis 
app OpenVPN Connect 
gebruiken. Pak dan de 
bestanden die je vanaf je 
router hebt gedownload 
uit in een map. Je hebt 
nu vier bestanden die je 
moet bundelen in één 
bestand. Open client3.
ovpn in WordPad en voeg 
het volgende toe:
<ca>

</ca><cert>

</cert><key>

</key>

Open het bestand ca.crt 
en plak de inhoud daar-
van direct achter <ca> 
in client3.ovpn. Open 

vervolgens client.crt en plak die inhoud direct achter 
</ca><cert>. Open vervolgens het bestand client.key 
en plak de inhoud direct achter </cert><key>. Sla het 
bestand client3.ovpn op. De procedure om de VPN-
server in te stellen op je iOS- of Android-apparaat 
is hetzelfde als bij de ASUS-router. Je leest onder 
‘Verbinden met ASUS-router’ hoe je het configuratie-
bestand gebruikt op iOS of Android.

7 Configureren AVM 
FRITZ!Box-router
Log in op de webinterface van de FRITZ!Box en 
zorg dat deze op Advanced staat, onder in beeld 
moet dan View: Advanced staan. Staat hier View: 
Standard, klik er dan op om over te schakelen. Hangt 
de FRITZ!Box direct aan internet (dat is sowieso het 
geval als je hem van een provider hebt gekregen), dan 
kun je gebruikmaken van de DDNS-mogelijkheid. Is 
dat niet het geval, dan werkt de DDNS-functionaliteit 
net als bij ASUS niet omdat deze wordt bijgewerkt 

met een privaat IP-adres. De instellingen voor DDNS 
vind je via Internet / Permit Acces / Dynamic DNS. 
Om de VPN-server in te schakelen, kies je Internet 
/ Permit Access / VPN. Klik op Add a VPN Connec-
tion en kies de optie Configure VPN connection 
for one user en klik op Next. Klik op Add User 
en vul een User name en Password in. Het veld 
E-mail address kun je leeg laten. Vink vervolgens 
alle opties met uitzondering van VPN uit en klik op 
OK. Je krijgt de vraag of je de VPN-instellingen voor 
iOS en Android wilt zien. Klik op OK en kopieer de 
getoonde instellingen of druk de pagina af. Hangt je 
FRITZ!Box direct aan internet, dan zullen de getoonde 
instellingen werken. Hangt je FRITZ!Box achter een 
andere router, dan zal het getoonde IP-adres voor 

  6. Helaas 

wordt de 

OpenVPN-server 

van NETGEAR 

in de oude firm-

ware niet on-

dersteund door 

de officiële app, 
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OpenVPN Client 

nodig.
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ter, dan gebruik 

je een ander 

IP-adres.
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de server niet werken. In plaats daarvan gebruik 
je je externe IP-adres dat je kunt vinden via www.
whatsmyip.org.

8 Verbinden met 
AVM Fritz!Box-router
Zowel iOS als Android bevat ingebouwde on-
dersteuning voor IPSec. In iOS ga je naar Instel-
lingen / Algemeen / VPN. Klik op Voeg VPN-
configuratie toe. Kies bij Type de optie IPSec 
en vul een zelfgekozen beschrijving in. Bij Server 
voer je indien ingesteld de url van je DDNS-dienst 
of het externe IP-adres van je internetprovider in. 
Verder vul je de velden Account, Wachtwoord, 

Groepsnaam en Geheim 
in met de informatie die 
de Fritz!Box je toonde. 
Klik op Gereed en je 
kunt de VPN-verbinding 
gebruiken. In Android (wij 
gebruiken Android 6) ga 
je naar Instellingen / 
Meer / VPN. Klik op het 
plusteken, voer een naam 
in en kies bij Type de 
optie IPSec Xauth PSK. 
Voer bij Serveradres het 
externe IP-adres van je in-
ternetprovider in of indien 
ingesteld de url van je 
DDNS-dienst. Bij IPSec-id 
en de IPSec-sleutel voer 
je de gegevens in die de 
Fritz!Box je toonde en klik 
op Opslaan. Om verbin-
ding te maken, klik je op 
de VPN-verbinding en voer 
je je gebruikersnaam en 
wachtwoord in.

9 Configureren D-Link-router
D-Link bevat een DDNS-mogelijkheid die ook 
werkt achter een andere router. Hiervoor moet je 
eerst een account aanmaken op www.dlinkddns.
com en bevestigen via een e-mail. Vervolgens log 
je in op deze website en stel je een host in door 
een zelfgekozen hostname te kiezen (jouwnaam.
dlinkddns.com) en deze te koppelen aan een 
IP-adres. Heb je dit gedaan, dan ga je in je in de 
webinterface van je router naar Features / Dy-
namic DNS. Kies Enabled bij Enable Dynamic 
DNS en kies dyndns.com bij Server Address. In 

het veld Host Name vul je de volledige DDNS-url die 
je eerder via de website hebt ingesteld, dus jouw-
naam.dlinkddns.com. Vul ook je gebruikersnaam 
en wachtwoord in en klik op Save. Na een tijdje ver-
andert de Status in Connected. Om de VPN-server 
in te schakelen klik je op Features / Quick VPN. Zet 
de optie L2TP over IPSec op Enabled en kies een 
veilige gebruikersnaam en wachtwoord en verander 
eventueel de PSK (dat is de zogenoemde pre-shared 
key). Klik op Advanced Settings en controleer of 
het Authentication Protocol op MSCHAPv2 staat 
en MPPE op RC4-128. Klik vervolgens op Save om 
de VPN-server te activeren.

10 Verbinden met D-Link-router
Zowel iOS als Android bevat ingebouwde ondersteu-
ning voor L2TP/IPSec. In iOS klik je op  Instellingen / 
Algemeen / VPN. Kies Voeg VPN-configuratie toe 
en kies L2TP als type. Vul een beschrijving in en voer 

  8. Onders-

teuning voor 

het door 

de Fritz!Box 

gebruikte IPSec 

zit in zowel iOS 

(hier getoond) 

als Android 

ingebouwd.

  9. D-Link 

biedt een 

DDNS-dienst die 

ook werkt als je 

router achter 

een andere 

router hangt.

  9. Stel een 

gebruikersnaam, 

wachtwoord 

en PSK in om 

de VPN-server 

van D-Link te 

activeren.
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  10. Zowel 

Android (hier 

getoond) als iOS 

bevatten inge-

bouwde onders-

teuning voor de 

VPN-server van 

D-Link.

bij server de ingestelde DDNS-url of het externe IP-
adres van je internetprovider in. Vul vervolgens je ge-
bruikersnaam en wachtwoord in. In het veld Geheim 
voer je in wat D-Link in zijn webinterface PSK noemt. 
Zorg dat de optie Stuur alle verkeer aanstaat en klik 
op Gereed. Vervolgens kun je een verbinding maken. 
In Android kies je Instellingen / Meer / VPN. Klik op 
het plusteken en voer een zelfgekozen naam in. Kies 

bij Type voor L2TP/IPSec 
PSK en vul als serveradres 
de DDNS-url of het externe 
IP-adres van je internet-
provider in. Vul in het veld 
Van tevoren gedeelde 
IPSec-sleutel in wat 
D-Link PSK noemt. Kies 
vervolgens Opslaan. Om 
verbinding te maken, klik 
je op de zojuist ingestelde 
VPN-verbinding en vul 
je je gebruikersnaam en 
wachtwoord in. Vink Ac-
countgegevens opslaan 
aan en klik op Verbinding 
maken.

11 Controleren of 
VPN werkt
De laatste stap is contro-
leren of je VPN-verbinding 
ook daadwerkelijk goed 
werkt. Controleer ten 
eerste in de statusbalk of 
VPN actief is. In iOS zie je 

de aanduiding VPN, terwijl 
Android een sleuteltje 
toont. Vervolgens contro-
leer je of al je verkeer via de 
tunnel loopt. Zeker in het 
geval van OpenVPN is deze 
controle niet overbodig. 
OpenVPN kun je namelijk 
zo instellen dat je via de 
VPN-tunnel wel toegang 
krijgt tot je thuisnetwerk, 
maar dat het normale 
internetverkeer nog steeds 
over de primaire net-
werkverbinding van de 
smartphone gaat. Wij willen 
juist dat al ons internet-
verkeer via de VPN-tunnel 
gaat zodat we niet worden 
afgeluisterd op openbare 
netwerken. Controleren 
of al je internetverkeer via 
de VPN-verbinding loopt, 
is gelukkig eenvoudig. Surf 
naar www.whatismyip.org. 
Als alles goed werkt, zie je 
hier het externe IP-adres 
van je modem thuis. Is dat 
het geval, dan is alles goed ingesteld en kun je met een 
gerust hart surfen. Zie je een ander IP-adres, dan is er 
iets niet goed ingesteld. Doe de controle overigens niet 
via wifi thuis, dan zul je namelijk ook bij verkeerde in-
stellingen het goede IP-adres zien. Gebruik de mobiele 
dataverbinding van je smartphone om dit uit te testen 
of test het op een ander wifi-netwerk.

  11. Surf na 

het maken van 

je VPN-verbind-

ing naar www.

whatismyip.org 

en controleer of 

je het IP-adres 

van je internet-

provider thuis 

ziet.

DDNS
Het instellen van een VPN-server is, zoals je tussen 
de regels door kunt lezen, eigenlijk het halve ver-
haal. Je kunt prima inloggen op je VPN-server door 
het externe IP-adres van je modem in te geven. 
De meeste internetproviders garanderen voor 
consumentenabonnementen echter geen vast 
IP-adres. In de praktijk wijzigt je IP-adres eigenlijk 
nooit, maar het kan na bijvoorbeeld een storing 
of werkzaamheden wel wijzigen. Met een dyna-
mische DNS-dienst (DDNS) koppel je het externe 
IP-adres van je modem aan een url. Deze url wordt 
automatisch bijgewerkt en verwijst altijd naar het 
huidige IP-adres van je modem. Vrijwel alle routers 
bevatten DDNS, maar die is niet altijd bruikbaar. 
Soms wordt namelijk het IP-adres van de WAN-

poort aan de url gekoppeld en dat heeft geen zin 
als je router achter een andere router hangt. Dit is 
het geval bij ASUS en AVM FRITZ!Box. NETGEAR en 
D-Link bieden wel een DDNS-optie die altijd werkt 
en ook achter een andere router netjes een werk-
ende url produceert. Heeft je eigen router geen 
werkende DDNS, dan kun je controleren of de 
router van je internetprovider een DDNS-mogelijk-
heid biedt. Anders kun je sommige NAS-apparaten 
of een pc gebruiken voor DDNS. Om te controleren 
of je DDNS-service goed is ingesteld, kun je de url 
pingen. Zie je vervolgens het externe IP-adres van 
je modem, dan is de service goed ingesteld. DDNS 
is overigens niet nodig, je kunt altijd het IP-adres 
van je internetprovider gebruiker.
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I n dit artikel gaan we wat rust terugbrengen in de 
tent. Oftewel, we geven je de controle terug over 
je sociale netwerksites. Want uiteindelijk ben jij 

het dit bepaalt of je genoemd wilt worden, of mensen 
contact met je mogen opnemen, en welke meldingen 
je wel en niet in je mailbox wilt ontvangen. Na het 
lezen van dit artikel kun je efficiënt gebruikmaken van 
Facebook, Twitter en LinkedIn, zonder voortdurend 
meldingen te krijgen van zaken waar je helemaal 
niet op zit te wachten. Privacy wordt in dit artikel niet 
behandeld, aangezien dat weer een hele andere set 
instellingen is (waardoor anderen in sommige gevallen 
jouw Facebook-pagina helemaal niet kunnen zien).

104 E H B O

  1. Je kunt 

ervoor kiezen 

om vriend-

schapsverzoe-

ken alleen te 

ontvangen van 

Vrienden van 

vrienden.

Het blijft een bijzonder fenomeen, social media. 
Heerlijk om contact met elkaar te houden, maar 
tegelijkertijd een bron van stress, want of het nu 
gaat om Facebook, Twitter of LinkedIn, social 
media vraagt voortdurend om je aandacht. Moet 
je dergelijke sociale netwerksites dan maar mijden 
om aan je rust te komen? Welnee, het is gewoon 
een kwestie van een goede configuratie.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Hoe houd je ongewenste meldingen 
buiten de deur?

RUST OP JE 
SOCIAL MEDIA

FACEBOOK

1 Vriendschapsverzoek
Facebook is een fantastische manier om vriendschap-
pen te beheren, maar als je niet oppast, lijkt het al snel 
op een avondje in de kroeg waar je wordt aangespro-
ken door mensen die je helemaal niet wilt spreken. Wil 
je af van al die vriendschapsverzoeken waar je niet op 
zit te wachten? Dat is heel eenvoudig te regelen. Log 
in op je Facebook-account en klik rechtsboven op het 
pictogram met het slotje en vervolgens in het menu 
dat uitklapt op Wie kan contact met me opnemen?. 
Klik op Strikte filtering om ervoor te zorgen dat je 
alleen nog maar berichten ontvangt in je Postvak In van 
Facebook-vrienden. Vervolgens klik je bij het kopje Wie 
kan me vriendschapsverzoeken sturen op Vrienden 
van vrienden. Je voorkomt niet volledig dat je vriend-
schapsverzoeken krijgt, maar het zorgt er wel voor dat 
wildvreemden je niet zomaar toevoegen.

SPECIAL
Rust op je Social Media
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2 Tijdlijn op slot
Wat ook bloedirritant kan zijn, is wanneer mensen 
ongevraagd berichten op je tijdlijn plaatsen (waarvan 
je dus ook steeds melding krijgt). Gelukkig kun je ook 
hier iets aan doen. Klik wederom op het pictogram 
met het slotje en vervolgens onderin op Bekijk meer 
instellingen. In het linkerdeelvenster klik je op Tijdlijn 
en taggen. Bovenin zie je nu de optie Wie kan inhoud 
aan mijn tijdlijn toevoegen?. Klik op Bewerken naast 
Wie kan berichten plaatsen op je tijdlijn en kies voor 
Alleen ik. Nu ben jij de enige die iets kan toevoegen 
aan je tijdlijn.

3 Tags beheren
Mensen taggen op Facebook is een handige manier om 
de aandacht van iemand te trekken of te laten weten 
waar je bijvoorbeeld met iemand bent geweest. Maar 
het kan ook zorgen voor vervelende situaties (bijvoor-
beeld als het niet de bedoeling was dat men wist waar 
je was). Helaas kun je tags niet volledig weigeren, maar 
je kunt er wel voor zorgen dat die berichten niet op je 
tijdlijn getoond worden. Navigeer naar dezelfde pagina 
als in tip 2 en klik naast de regel Berichten controle-

ren waarin je door vrienden bent getagd voordat ze 
op je tijdlijn worden weergegeven? op Bewerken. 
Kies voor Ingeschakeld. Je kunt nu nog steeds getagd 
worden, maar op jouw pagina zal het niet te zien zijn, 
tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft.

4 Facebook-meldingen
De instelling die we gewijzigd hebben in tip 3 zorgt er 
weliswaar voor dat een bericht niet meer op je pagina 
verschijnt, maar je krijgt nog steeds de melding dat je 
getagd bent. Ook dat kun je (deels) uitschakelen. Klik 
op het pictogram met het slotje en vervolgens onderin 
op Bekijk meer instellingen. In het linkerdeelvenster 
klik je op Meldingen. Onder het kopje Activiteiten 
waarover je op de hoogte wilt worden gehouden, 
zie je allerlei opties die notificaties genereren, zoals 
verjaardagen, levensgebeurtenissen van vrienden, 
maar ook tags. Klik op Bewerken naast de optie van je 
keuze en selecteer vervolgens Vrienden. Het is nu niet 
helemaal uitgeschakeld, maar beperkt tot je vrienden 

  3. Tags kun 

je niet volledig 

uitschakelen, 

maar jij bepaalt 

wel of ze te zien 

zijn op je tijdlijn.

  2. Wil je geen 

berichten van 

anderen op je 

tijdlijn? Jij bent 

de baas.

Tags kun je niet weigeren, 
maar je kunt er wel voor 
zorgen dat ze niet op je tijdlijn 
getoond worden
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Accounts negeren
Het is geen instelling binnen het menu Instel-
lingen van Twitter, maar wel een verdraaid 
handige functie die Twitter enige tijd geleden 
heeft toegevoegd. Stel dat je iemand wel wilt 
blijven volgen (zodat je bijvoorbeeld privébericht-
en kunt sturen), maar niet geïnteresseerd bent 
in de dingen die deze persoon post, dan kun je 
ervoor kiezen om zijn/haar account te negeren. 
Je doet dit door in je Twitter-tijdlijn te klikken op 
het pictogram met de drie puntjes bij een post 
van de persoon die je wilt negeren en vervolgens 
te klikken op Negeren. Nu zie je deze berichten 
niet meer voorbij komen.
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en die kun je desnoods nog vriendelijk verzoeken om 
je niet te taggen. Tot slot nog een extra fijne optie: 
irritante app-uitnodigingen blokkeren. Klik in het link-
erdeelvenster op Blokkeren en vul bij Uitnodigingen 
van apps blokkeren de naam van de app in waarvoor 
je geen uitnodiging meer wilt ontvangen. Voilà, nu is er 
niemand meer die vraagt of je Candy Crush wilt spelen.

TWITTER

5 Tags beheren
Toegegeven, Twitter heeft veel minder notificatiemo-
gelijkheden dan Facebook, maar dat wil niet zeggen 
dat ze niet irritant kunnen zijn. Net als bij Facebook kan 
het vooral irritant zijn wanneer mensen je voortdurend 
taggen in hun foto’s. In tegenstelling tot Facebook, kun 
je deze functie op Twitter wel volledig uitschakelen. Log 
in op Twitter, klik op je profielfoto en vervolgens op 
Instellingen / Beveiliging en privacy. Onder het kopje 
Privacy zie je de optie Fototaggen. Kies voor de optie 
Niemand mag mij taggen in foto’s om voortaan van 
alle tags verlost te zijn.

6 Twitter-meldingen
Zoals gezegd heeft Twitter minder notificatie-opties 
dan Facebook, maar het is tegelijkertijd ook een veel 
sneller medium. Wanneer je vermeld wordt, wanneer 
je geretweet wordt, wanneer iemand je een bericht 
stuurt, dit zijn allemaal gebeurtenissen waarvan je 
een notificatie ontvangt. Hier heb je gelukkig heel veel 
controle over. Klik op je profielfoto en vervolgens op 
Instellingen / E-mailmeldingen. Hier kun je ervoor 
kiezen om e-mailmeldingen volledig uit te schakelen 
door naast de optie E-mail is ingeschakeld te klikken 
op Uitschakelen. Of je kunt heel gedetailleerd bepalen 
waar je wel of geen melding van wilt krijgen door vink-
jes te verwijderen bij de opties daaronder. Vervolgens 
kun je ook nog klikken op Webmeldingen in het linker-
deelvenster om aan te geven waar je wel of geen meld-
ing van wilt krijgen in je browser. Mobiele notificaties 
kun je in dit menu niet configureren, daarvoor open je 
de Twitter-app op je smartphone, navigeer je naar het 
tabblad Ik en druk je op Instellingen. Druk vervolgens 

  4. Door het 

aantal melding-

en te reduceren, 

wordt Facebook 

een stuk minder 

stressvol.

  5.  Twitter 

zijn (foto-)tags 

wél volledig uit 

te schakelen.het 

ook..
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op het account dat je wilt aanpassen (als je er meer-
dere hebt) en op Mobiele meldingen om aan te geven 
waarvan je melding wilt ontvangen op je smartphone.

LINKEDIN

7 Connectieverzoeken
LinkedIn is fantastisch om te netwerken, maar dat hoeft 
niet per definitie met wildvreemden. Immers, je wilt 
waarschijnlijk niet de hele dag geconfronteerd worden 
met connectieverzoeken van mensen die je helemaal 
niet kent. Gelukkig bepaal je dat ook zelf bij LinkedIn. 
Je doet dit door in te loggen op je LinkedIn-profiel, te 
klikken op je profielfoto en vervolgens naast Privacy & 
Settings te klikken op Manage. Linksonder zie je een 
aantal tabbladen, klik op het tabblad Communications 
en vervolgens op Select who can send you invita-
tions. De beste optie om te kiezen is Only people 
who know your email address or appear in your 

“Imported Contacts” list. Zo zorg je er namelijk voor 
dat je alleen wordt toegevoegd door mensen met wie je 
daadwerkelijk een connectie hebt.

8 Berichten
Naast connectieverzoeken is het versturen van 
berichten en uitnodigingen binnen LinkedIn ook een 
veelgebruikte optie. Als je je daaraan stoort, kun je dit 
uitschakelen. Klik in het menu Privacy & Settings / 
Communications op Select the types of messages 
you’re willing to receive. Je kunt dan precies aan-
geven wat voor berichten je wel en niet wilt ontvan-
gen (inclusief InMail, de optie waarmee vreemden je 
berichten kunnen sturen als ze een betaald account 
hebben). Vervolgens klik je in het linkerdeelvenster op 
Groups, Companies & Applications / Turn on/off 
group invitations en verwijder het vinkje bij I am open 
to receiving group invitations als je niet uitgeno-
digd wilt worden voor groepen. Wil je wel uitgenodigd 
worden voor groepen, maar word je gek van alle notifi-
caties die deze groepen je sturen, klik dan op Turn on/
off notifications when joining groups en verwijder 
het vinkje bij de optie Yes, publish an update to my 
network whenever I join a group that has these 
notifications enabled by the group owner. Je kunt nu 
gewoon gebruikmaken van de groep als ieder ander, 
maar wanneer je daar zelf zin in hebt, zonder daar 
voortdurend updates van te krijgen.

  8. Je hebt 

volledige con-

trole over welke 

notificaties je 

ontvangt op 

LinkedIn.

  6. Worden 

de notificaties 

van Twitter je te 

gortig? Bepaal 

dan zelf waar je 

meldingen van 

ontvangt.

  7. Iedereen 

kan je zomaar 

toevoegen op 

LinkedIn, maar 

daar kun je wat 

aan doen.

Tags zijn in Twitter wél 
volledig uit te schakelen
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Je pc verzamelt ongezien een hoop stof in de behuizing en ook je 
randapparatuur en elektronische gadgets zoals je smartphone en 
tablet, worden snel vies. Het is niet verstandig om zomaar met een 
agressief schoonmaakmiddel aan de slag te gaan. Wij laten je zien 
hoe je op een veilige manier je pc, randapparatuur, smartphone en 
tablet weer blinkend schoon krijgt.
R O B B E R T  B R U S  E N  J E R O E N  B O E R

Pas op: statische elektriciteit
Bij het openmaken van je pc is statische 
elektriciteit het grootste gevaar. Je ziet 
statische elektriciteit niet, maar ongemerkt 
kun je een flinke spanning opbouwen die 
los komt als je contact maakt met een 
onderdeel in je pc. Diverse componen-
ten in je pc kunnen hierdoor stuk gaan. 
Het risico hierop is niet heel groot, maar 
gebruik als uitgangsregel dat je geen 
dingen aanraakt die je ook niet hoeft aan 
te raken. Je kunt de kans op een statische 
ontlading verkleinen door jezelf te ontladen 
voordat je je pc opent. Je kunt je ontladen 
door een ongeverfd deel van een radiator 
of verwarmingsbuis even vast te pakken. 
Om statische elektriciteit nog verder uit te 
sluiten, kun je eventueel een antistatisch 
polsbandje gebruiken. Maak de klem vast 
aan een ongeverfd deel van je behuizing, zo 
is er geen spanningsverschil tussen jou en 
je pc waardoor er geen statische ontlading 
optreedt.

SCHONER EN HYGIËNISCHER

Waarschijnlijk trek je minstens één 
keer per week een stofzuiger door 
je huis, omdat het anders wel heel 

stoffig wordt. In je pc is dat niet anders, net als 
je huis wordt een computer vanbinnen vanzelf 
vies. Ieder week heel je pc schoonmaken is 
overdreven, maar het kan geen kwaad om eens 
per jaar je pc een flinke schoonmaakbeurt te 
geven. Dat een computer na een jaar vol met 
stof zit, is niet zo verwonderlijk. De ventilatoren 
die je systeem koel houden, zuigen naast verse 
lucht ook stof naar binnen. Langzaam maar 
zeker verstopt dit stof de koelribben van je 
koeling. Je zult daar in eerste instantie niet veel 
van merken, maar als er te veel stof ophoopt, 
dan gaan de koelprestaties achteruit. Ook gaan 
ventilatoren eerder lawaai maken als ze bedekt 
zijn met een laag stof. In een heel extreem 
geval zou je pc zelfs kunnen oververhitten, 
maar dat laat je natuurlijk niet gebeuren! Bij 
mobiele apparatuur als een smartphone of 
tablet en je scherm speelt stof een rol, maar 
zijn vingerafdrukken nog vervelender. Gelukkig 
is het niet moeilijk om je scherm op een veilige 
manier schoon te poetsen.

Plaatsing
Kijk voor je begint met 
schoonmaken eens naar de 
plaatsing van je pc. Plaats 
je computer nooit in een af-
gesloten ruimte zoals een kast. 
De warme lucht kan dan niet 
wegstromen, met als gevolg dat 
onderdelen oververhit raken. Ook een 
warboel aan kabels aan de achterzijde 
kan verhinderen dat de warme lucht 
goed weg kan. Bind de kabels netjes bij 
elkaar, zodat de ventilatoren de ruimte 
hebben om de warme lucht af te 
voeren. Gebruik voor het vast-
binden bijvoorbeeld klittenband, 
een kabelspiraal of kabelbinder. 
Bind de kabels niet te strak samen 
en gebruik ook niet een te smalle 
tie-wrap: dat beschadigt de kabels en 
kan kortsluiting veroorzaken. Om stof 
zo veel mogelijk te voorkomen, kun 
je je pc beter niet op de grond zetten, 
maar met een grote torenbehuizing is 
dat soms de enige keuze.
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COMPUTER SCHOONMAKEN

Verwijder voordat je begint met 
schoonmaken alle kabels aan de buiten-
kant, zodat je de pc van zijn plek kunt 

halen. Druk vervolgens op de aan-knop, zo raakt 
je systeem nog opgeslagen energie kwijt. De 
buitenkant van de behuizing kun je schoonmaken 
met een sopje op basis van bijvoorbeeld afwas-
middel. Maak een microvezeldoekje een beetje 
vochtig en neem de behuizing af. Uiteraard is je 
doekje niet té vochtig, je wilt niet dat er vocht in je 
pc druppelt. Ben je klaar met de buitenkant, maak 
dan de behuizing open. Meestal moet je twee 
schroefjes losmaken en kun je het zijpaneel eraf 
schuiven. Bij sommige behuizingen hoef je alleen 
maar een vergrendeling los te klikken waarna je 

het zijpaneel kunt verwijderen. Pers-
lucht is de gemakkelijkste wijze om 
de pc schoon te houden. Blaas met 
regelmaat de onderdelen schoon, 
zodat stof geen kans krijgt zich op te 
hopen. Het is een klusje dat het best 
in de buitenlucht kan worden uit-
gevoerd. Houd de bus persluchtrein-
iger recht en blaas met korte stoten 
van een kleine afstand het stof weg. 
Let er echt op dat je de perslucht 

altijd rechtop houdt, in het busje zit vloeibare lucht 
en dat kan eruit spuiten als je de bus niet rechtop 
gebruikt. Als een ventilator te snel draait, gaat 
deze stuk. Houd daarom tijdens het schoonblazen 
de fan met je vinger tegen of steek er tijdelijk een 
stokje tussen. Als een computer lange tijd niet is 
onderhouden, is een bus perslucht vaak niet af-
doende om het stof weg te krijgen. Het stof is dan 
erg compact en zit stevig vast tussen de koelrib-
ben. Bij processorkoelers waarvan je de ventilator 
van de koelribben kunt losmaken, is het vaak 
niet nodig het hele koelelement van de cpu af te 
halen. Haal eerst de ventilatorstekker los van het 

moederbord en haal de ventilator van het koelele-
ment. Deze zit vast met klemmen of schroeven 
die je eenvoudig kunt losmaken. Veeg het stof met 
een kwastje of wattenstaafje tussen de fan weg 
en verwijder daarna het hardnekkige stof tussen 
de koelribben. Monteer de ventilator terug op het 
koelblok en vergeet niet de connector weer op het 
moederbord aan te sluiten. In luxe systeemkasten 
zitten vaak filters die het stof tegenhouden, dit is 
het moment deze schoon te kloppen. Je kunt bij 
stoffilters ook de stofzuiger met borsteltje er aan 
de buitenkant tegen zetten. Zo haal je het meeste 
stof uit de filters ook weg.

Luchtstroom
In je pc haal je stof vooral weg om koelingsproblemen te voorkomen. In dat licht is het nu je pc 
toch openstaat handig om te kijken hoe goed lucht (en dus warmte) door je systeem kan stromen. 
Vooral loshangende kabels blokkeren de luchtstroom. Probeer de kabels voorzichtig bij elkaar te 
pakken en bind ze losjes samen met een kabelbinder of klittenband. Sommige systeemkasten heb-
ben speciale uitstulpingen om een tie-wrap door te steken. Heb je veel ongebruikte stroomkabels, 
overweeg dan om een (semi)modulaire voeding te kopen. Op een (semi)modulaire voeding kun je 
de kabels die je niet gebruikt afkoppelen en dat scheelt weer ruimte. Bij een goede luchtdoorstro-
ming wordt aan de voorkant (en soms onderkant) van het systeem koele lucht aangezogen en kan 
de warmte in het systeem aan de achterzijde (en soms ook de bovenzijde) weer naar buiten. Som-
mige systemen hebben maar één fan aan de voorzijde en gebruiken de ventilator in de voeding 
om de warme lucht af te voeren. In zo’n geval kun je winst behalen door een extra ventilator in de 
systeemkast te plaatsen. Kijk wel even in de handleiding welke afmetingen er in de systeemkast 
passen (doorgaans geldt: hoe groter, hoe stiller) en of je nog een stroomaansluiting op het moe-
derbord of aan de voeding over hebt.
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om de warme lucht af te voeren. In zo’n geval kun je winst behalen door een extra ventilator in de 

passen (doorgaans geldt: hoe groter, hoe stiller) en of je nog een stroomaansluiting op het moe-  Met een extra fan voert de pc meer warme lucht af 

en wordt het veelal koeler in de systeemkast.

 Bij sommige koelers kan de fan worden gedemon-

teerd, zodat je gemakkelijk hardnekkig stof kunt 

verwijderen.

 De koelribben vullen zich gemakkelijker met stof 

en vuil als de computerkast open blijft staan. Met een bus perslucht blaas je gemak-

kelijk het stof weg.
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Koelpasta vervangen
Heb je je pc schoongemaakt maar wordt na de 
grote schoonmaak de cpu nog steeds te warm? 
Dan is een verse laag koelpasta waarschijnlijk de 
oplossing. De processor produceert veel warmte. 
Om die warmte kwijt te raken, zit er een koelele-
ment op. Tussen het koelelement en de cpu blijft 
altijd een piepklein beetje lucht zitten (zelfs al lijkt 
het koelelement heel glad aan de onderzijde) en 
lucht is een slechte warmtegeleider. Dit wordt 
opgelost door er een heel klein beetje koelpas-
ta tussen te doen. Na verloop van tijd droogt 
koelpasta uit, waardoor er weer lucht tussenkomt 
en de processor oververhit kan raken. Het is dan 
tijd om de oude koelpasta te verwijderen en te 
vervangen door verse pasta. We gaan er even van 
uit dat je een standaard socket 1150 Intel-koeler 
gebruikt. Gebruik je een andere koeler, kijk dan 
in de handleiding. Haal de ventilatorstekker los 
van het moederbord en maak ruimte om de pro-
cessor. Verwijder eventueel het geheugen als het 
te dicht op de processorkoeler is geplaatst. Draai 
alle vier de bevestigingsschroeven naar links en 
trek ze één voor één omhoog tot ze los van het 
moederbord zitten. Vaak zit de koeler nog een 
beetje vastgeplakt op de processor, probeer met 
kleine draaiende bewegingen het element los te 

Grafische kaart
Het schoonmaken van de grafische kaart kan 
een lastig karweitje zijn. Bij veel fabrikanten 
vervalt de garantie als het koelelement wordt 
verwijderd. Doorgaans mag de ventilator wel 
losgehaald worden. Haal voordat je de kaart 
loshaalt eerst eventuele voedingskabels van 
de kaart af en verwijder andere in de weg zit-
tende kabels. Schroef de kaart los van de 

krijgen en trek hem vervolgens voorzichtig recht 
omhoog. Ga niet trekken als het koelelement nog 
vast op de processor zit, je kunt dan de processor 
of de socket beschadigen.
Het schoonmaken en opnieuw aanbrengen 
van de koelpasta is een secuur klusje. Voor het 
reinigen kun je schoonmaakalcohol gebruiken. 
Gebruik wattenstaafjes om langs de kiertjes te 
komen en een pluisvrij doekje om grote opper-
vlaktes schoon te vegen. Het is belangrijk dat de 
oppervlaktes goed schoon zijn om luchtbellen te 
voorkomen. De meeste koelpasta’s zijn erg giftig, 
dus probeer er zo min mogelijk mee in contact te 
komen en was je handen achteraf goed schoon. 

systeemkast en trek hem recht uit het slot. Aan 
de achterkant van het PCI-E-slot zit een palletje 
over een uitsparing van de kaart, dit moet je 
even aan de kant duwen, anders krijg je de kaart 
niet uit het slot. Probeer eerst het stof te verwi-
jderen zonder de fan los te schroeven, als dat 
niet lukt verwijder dan voorzichtig de ventilator. 
Op onze grafische kaart zit de koeler met vier 

Spuit een heel klein drupje koelpasta (ongeveer 
een rijstkorrel) op het midden van de processor. 
Koelpasta zelf is geen koelmiddel en het koelt niet 
beter als je er een dikke laag op smeert. Strijk de 
koelpasta egaal over de cpu uit met bijvoorbeeld 
een oud (bank)pasje. Als het gehele oppervlak 
is bedekt, plaats je de koeler terug. Draai de vier 
drukpennetjes van de koeler in de juiste positie 
(met de klok mee) en positioneer ze boven de vier 
gaten die om de processor zitten. Druk voorzichtig 
één van de vier pennetjes in het gat, doe daarna 
hetzelfde met het pennetje dat er recht tegenover 
zit en tot slot de laatste twee. Vergeet niet de fan 
weer aan te sluiten op het moederbord.

schroefjes vast. Helaas kunnen we hem niet 
helemaal verwijderen, omdat de kabel van de 
stroomaansluiting vastzit tussen de koel ribben. 
Als de fan is gedemonteerd, kun je met een 
kwastje en perslucht de koelribben voorzichtig 
schoonmaken. Voorkom dat de fan gaat rond-
draaien tijdens het schoonmaken, dat kan de 
fan beschadigen.
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 Ook de grafische kaart is 

een stofmagneet die niet mag 

worden overgeslagen tijdens 

de schoonmaak.

 Trek het koelelement zorgvuldig recht omhoog.

 Probeer zo min mogelijk in contact te komen met 

koelpasta, het is giftig.
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RANDAPPARATUUR SCHOONMAKEN

Nu je pc zelf weer helemaal fris is, is het 
tijd voor de rest van je apparatuur. 
Vooral je toetsenbord en muis vormen 

een bron van vuil en bacillen. Een toetsenbord is 
doorgaans viezer dan een wc-bril!

Toetsenbord schoonmaken
De eerste stap is je toetsenbord ondersteboven 
houden en even schudden. Je zult verbaasd 
staan hoeveel viezigheid je eruit kunt schudden. 
Ook een stofzuiger met een borsteltje komt 
van pas om het vuil eruit te krijgen. Pas wel op 
met de stofzuiger, je wilt niet dat een toets in 
de stofzuiger verdwijnt: een stukje dunne stof, 
zoals een panty, over de zuigmond kan dan 
helpen. Ook bij het toetsenbord van een laptop 
moet je oppassen, het vervangen daarvan is 
erg kostbaar. Is het grove vuil eruit, dan kun je 
de toetsen afnemen met een microvezeldoekje 
dat je een klein beetje vochtig maakt met een 
milde zeepoplossing, bijvoorbeeld op basis van 
een beetje afwasmiddel. Ook de rest van het 
toetsenbord maak je schoon met het microve-
zeldoekje en het sopje.

Muis schoonmaken
Ook de muis verdient zeker je aandacht. De 
behuizing kun je schoonmaken met een vochtig 
doekje met een zeepsopje. Kijk ook vooral naar 

de onderkant van je muis, er zit vaak vuil vast-
gekoekt op en naast de glijvoetjes. De behuizing 
van een muis bestaat doorgaans uit twee delen 
waar een naad tussen zit. In die naad hoopt 
zich na verloop van tijd vuil op in de vorm van 
huidresten en andere viezigheid. Met een doekje 
kom je doorgaans niet tussen de kiertjes en het 
is geen goed idee om het heel nat te maken in de 
hoop dat het vuil dan oplost. Je kunt proberen je 

muis uit elkaar te halen, maar soms is dat lastig 
en zitten er schroefjes verstopt onder de glijvo-
etjes. Die kun je er beter niet afhalen, want je 
hebt kans dat je ze niet meer netjes krijgt terug 
geplakt. Een handig trucje is een stukje dubbel-
gevouwen papier. Dat trek je door de groeven 
waardoor je het aangekoekte vuil eruit kunt 
trekken. Ook tandenstokers en wattenstaafjes 
komen van pas.

Toetsen eruit!
Wil je je toetsenbord echt grondig schoonmaken? Bij een nor-
maal toetsenbord kun je de toetsen er één voor één uitwippen. 
Doe dit bijvoorbeeld met een oud bankpasje. Gebruik geen 
metalen schroevendraaier, dan beschadig je de toetsen. Maak 
voordat je begint even een foto van je toetsenbord, zo weet je 
later nog op welke plek welke toets hoort. Je kunt de toetsen nu 
schoonmaken in een afwassopje terwijl je ook de bodemplaat 
van het toetsenbord onder handen kunt nemen. Je zou de 
toetsen zelfs in het bestekbakje van je afwasmachine kunnen 
leggen, kies wel een wasprogramma met een zo laag mogelijke 
temperatuur. Laat de toetsen goed drogen en druk ze weer op 
het toetsenbord. Heb je een toetsenbord met laptopachtige 
toetsen, dan kun je de toetsen beter niet lostrekken. Vaak krijg 
je ze niet meer goed vast. Ook bij een laptop kun je de toetsen 
er beter niet aftrekken, ook die zijn weer lastig vast te maken.

 Met een stukje dubbelgevouwen 

papier trek je vuiligheid uit de naden 

van je muis.

 Wip je toetsen er voorzichtig 

uit om ze schoon te maken.
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 Kom alleen met een microvezeldoekje in de buurt van je scherm.

Speciale schoonmaakspullen?
Je zult gemerkt hebben dat we je in dit artikel speciale schoonmaakmiddelen niet direct 
aanraden. Alles wat je nodig hebt voor de grote schoonmaak heb je vermoedelijk al 
in huis. Het enige dat je uit je keukenkastje met schoonmaakmiddelen nodig hebt, 
is handafwasmiddel waarmee je een licht zeepsopje maakt. Alle andere reinigings-
middelen voor in huis, zoals glasreinigers, allesreinigers, spiritus, chloor en vloeibare 
schuurmiddelen blijven tijdens het schoonmaken van je elektronische apparatuur in 
je keukenkastje staan. Het enige dat dergelijke middelen doen is het wegpoetsen van 
coatings of zelfs oplossen van plastic onderdelen op je pc of randapparatuur. Zelfs het 
zeepsopje heb je voor veel zaken niet nodig, water is vaak voldoende. Voor je beeld-
scherm (en televisie) is demi-water het meest geschikt. Dit is ontdaan van onzuiver-
heden en drogen op zonder lelijke vlekken. Je kunt demi-water kopen bij de drogist of 
bouwmarkt, het is bedoeld voor strijkijzers of luchtbevochtigers. Poetsen doe je met een 
doekje en het enige doekje dat wij aanraden is een microvezeldoekje dat van zichzelf 
niet krast. Vaak krijg je een dergelijk doekje bij een beeldscherm, televisie of notebook 
meegeleverd, anders kun je ze op veel plekken kopen.

Je zult gemerkt hebben dat we je in dit artikel speciale schoonmaakmiddelen niet direct 
aanraden. Alles wat je nodig hebt voor de grote schoonmaak heb je vermoedelijk al 
in huis. Het enige dat je uit je keukenkastje met schoonmaakmiddelen nodig hebt, 
is handafwasmiddel waarmee je een licht zeepsopje maakt. Alle andere reinigings-
middelen voor in huis, zoals glasreinigers, allesreinigers, spiritus, chloor en vloeibare 
schuurmiddelen blijven tijdens het schoonmaken van je elektronische apparatuur in 
je keukenkastje staan. Het enige dat dergelijke middelen doen is het wegpoetsen van 
coatings of zelfs oplossen van plastic onderdelen op je pc of randapparatuur. Zelfs het 
zeepsopje heb je voor veel zaken niet nodig, water is vaak voldoende. Voor je beeld-
scherm (en televisie) is demi-water het meest geschikt. Dit is ontdaan van onzuiver-
heden en drogen op zonder lelijke vlekken. Je kunt demi-water kopen bij de drogist of 
bouwmarkt, het is bedoeld voor strijkijzers of luchtbevochtigers. Poetsen doe je met een 
doekje en het enige doekje dat wij aanraden is een microvezeldoekje dat van zichzelf 
niet krast. Vaak krijg je een dergelijk doekje bij een beeldscherm, televisie of notebook 

Scherm schoonmaken
Een scherm wordt snel vies door stof en ander 
vuil zoals vingerafdrukken. Het is verleidelijk om 
een schoonmaakspray te pakken en het scherm 
goed schoon te poetsen. Pas echter op, want 
moderne monitoren (en televisies) zijn erg kwets-
baar. Gebruik nooit een schoonmaakmiddel dat 
bedoeld is voor ramen. Daar zitten oplosmid-
delen in die de coating van je scherm aantasten. 
Ook het gebruik van tissues en keukenpapier 
zijn uit den boze: papier bevat kleine scherpe 
vezels die je scherm bekrassen waardoor stof er 
nog sneller aanhecht. Het enige doekje dat in de 
buurt van scherm mag komen, is een microvezel-
doekje. Als je beeldscherm niet heel vies is, dan 
kun je het scherm schoonmaken met een droog 
doekje. Maak zo groot mogelijke veeg begingen 
van links naar rechts en van boven naar onder, 
ga niet te veel in cirkelvormige bewegingen 
poetsen.
Is je scherm wat viezer, dan lukt het waarschijnli-
jk niet met een droog doekje. Sommige moni-
torfabrikanten raden een speciale monitorspray 
aan, zo'n spray is doorgaans gemaakt van water 
gemengd met isopropylalcohol (afgekort IPA). 
Er zijn ook monitorsprays zonder alcohol, die 

bestaan grotendeels uit water. Andere mon-
itorfabrikanten raden speciale schoonmaak-
middelen af. Alleen water met eventueel een 
heel klein beetje afwasmiddel is genoeg om je 
scherm schoon te maken. Wij raden je aan om 
je scherm met alleen water schoon te maken. 
Je kunt kraanwater gebruiken, maar beter is 
gedestilleerd of gedemineraliseerd water (ook 
wel demi-water genoemd). Spuit water of een 

speciaal schoonmaakmiddel nooit direct op je 
scherm. Je hebt dan kans dat vocht in kieren 
loopt waar het niet thuishoort. Spuit of spren-
kel een beetje water of schoonmaakmiddel op 
je microvezeldoekje tot het vochtig is en maak 
daar je scherm mee schoon. Zet voordat je het 
scherm gaat schoonmaken het scherm uit. Heb 
je het scherm net een tijd gebruikt, wacht dan tot 
het scherm is afgekoeld.

Kom alleen met een microvezeldoekje in de buurt van je scherm.

 Alles wat je nodig hebt: 

een microvezeldoekje, 

water en afwasmiddel.
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LAPTOP, SMARTPHONE EN 
TABLET SCHOONMAKEN

Ook de behuizing van je smartphone 
of tablet maak je schoon met een 
microvezeldoekje in combinatie met 

water of een sopje op basis van een beetje 
afwasmiddel. Vooral in je smartphone komt het 
meeste vuil terecht in de aansluitingen voor 
hoofdtelefoon, usb-kabel en andere uitbreid-
ingssloten. Je kunt dit stof verwijderen met een 
blaasbalg waarmee je het stof uit het gaatje 
blaast of je zuigt het stof weg met een stofzuiger. 
Pas wel op dat je met de stofzuiger je smart-
phone of tablet niet beschadigt. Een busje pers-
lucht kan ook, maar raden we af omdat je kans 
hebt dat er een heel klein beetje vocht uit de 
spuitbus komt. En omdat er in smartphones en 
tablets doorgaans vochtgevoelige stickers achter 
de uitbreidingspoorten zitten die verkleuren bij 
aanraking met water, kun je perslucht beter niet 
gebruiken. Een eventueel drupje vocht zal je 
apparaat niet direct stukmaken, maar kan wel de 
sticker verkleuren waardoor je garantie verloopt.

Kwetsbaar scherm
Het scherm op je smartphone of tablet is 
bedoeld om aan te raken en doorgaans minder 
kwetsbaar dan een monitor doordat het van 

glas is. Toch moet je oppassen omdat er een 
zogenoemde oleophobic coating op het scherm 
zit, die het scherm deels bestand maakt tegen 
vet van bijvoorbeeld je vingers. Vette vingers kun 
je hierdoor veel eenvoudiger weer weg poetsen. 
Door de speciale coating heb je doorgaans alleen 
maar een droog microvezeldoekje nodig om je 
scherm schoon te poetsen. Je kunt de oleophobic 
coating beschadigen met schoonmaakmiddelen, 
we raden je aan om geen enkel schoonmaakmid-
del op het scherm van je smartphone of tablet 
te gebruiken. Net als bij een normaal scherm 
kun je je doekje eventueel wel vochtig maken 
met (demi-)water. Is de oleophobic coating toch 
beschadigd of versleten, dan zul je dit merken 

doordat vet bijna niet weg te poetsen is en water 
dat op je scherm komt niet netjes samenklontert 
in druppels. Je kunt dan een screenprotector 
aanschaffen die voorzien is van een coating of 
je kunt een flesje vloeibare oleophobic coating 
aanschaffen dat je zelf op je scherm poetst.

Schoonmaken laptop
Voor het schoonmaken van je laptop kun je 
de procedure gebruiken die geldt voor het 
schoonmaken van een toetsenbord en beeld-
scherm, waarbij je voor de behuizing eventueel 
nog het lichte zeepsopje kunt gebruiken en je 
voor het scherm enkel (demi-)water gebruikt. 
Net als een pc bevat een laptop een ventilator. 
Een laptop is zelfs nog gevoeliger voor overver-
hitting en raakt nog gemakkelijker verstopt. Bij 
sommige laptops kun je de ventilator en het 
koellichaam eenvoudig bereiken door de laptop 
open te schroeven. Soms kun je de ventilator 
en het koellichaam niet bereiken zonder het 
hele moederbord eruit te halen. Dit raden we 
je niet aan. Als de laptop wel open kan, gaat dit 
gewoonlijk via een paneel aan de onderzijde of 
kun je de hele onderzijde verwijderen. Sluit de 
laptop volledig af en verwijder (indien mogelijk) 
de batterij voordat je met de klus begint. Schroef 
het paneel aan de onderzijde los en blaas met 
perslucht het zichtbare stof weg. Vaak is de venti-
lator een los onderdeel dat je kunt losschroeven. 
Tussen de fan en het koelelement zit geregeld 
een dikke laag stof. Je kunt het stof met de hand 
wegtrekken als de fan eruit is. Mag de laptop niet 
door de gebruiker worden geopend, probeer 
dan met wat perslucht tussen de openingen te 
blazen. Voorkom wel dat de fan gaat draaien, 
want anders gaat deze stuk.

 Maak indien mogelijk ook de ventilator van je laptop schoon.

 Een oleophobic coating 

stoot vet en water af.
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1 CloneApp installeren
Met het programma CloneApp 
kun je een reservekopie maken 
van de programma’s die je hebt 
geïnstalleerd. Het is geen kopie 
van de programma’s zelf, die zul je 
zelf opnieuw moeten installeren 
nadat je Windows opnieuw hebt 
geïnstalleerd. Maar heb je een-
maal de gewenste software weer 
geïnstalleerd, dan kun je met dit 
programma de instellingen in een 
handomdraai weer terugzetten. 
Op die manier kun je verdergaan 
waar je gebleven was, maar dan wél 
met het voordeel van een schoon 
systeem. Om het gratis programma 
CloneApp te downloaden, surf je 
naar www.mirinsoft.com en klik je 
op Download en vervolgens op 
CloneApp v1.07.444 (of welke ver-
sie dan courant is). Wanneer je het 

bestand hebt uitgepakt, kun je het 
programma direct openen, je hoeft 
het niet eerst te installeren.

2 Configureren
In principe kun je direct met 
CloneApp aan de slag, maar het is 
verstandig om eerst wat instellingen 
naar je hand te zetten. Wanneer 
je in het linkerdeelvenster klikt op 
Custom, dan kun je aangeven welke 

bestanden je extra wilt meenemen 
in je reservekopie. Dat kan bijvo-
orbeeld wanneer je de sjablonen 
uit een bepaald programma wilt 
bewaren. Klik je op Options, dan zie 
je bovenin het pad waar je reserve-
kopie zal worden opgeslagen. Indien 
mogelijk is het verstandig om hier 
een locatie op een externe schijf 
of NAS op te geven, zodat je niet 
per ongeluk je reservekopie wist 
wanneer je Windows herinstalleert. 

Overigens kun je CloneApp natuurli-
jk ook prima gebruiken wanneer je 
een reservekopie terugzet van Win-
dows waarin wel al je programma’s 
zijn geïnstalleerd, maar waarin je de 
instellingen nog niet had aangepast.

3 Gebruiken
Om een reservekopie te maken van 
je programma-instellingen klik je op 
Clone en kies je welke programma’s 
je wilt meenemen. Klik op Start 
 CloneApp. Andersom werkt het net 
zo eenvoudig. In een schone Win-
dows-installatie start je CloneApp, 
selecteer je de gewenste program-
ma’s en klik je op Restore. 
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Windows eens in de zoveel tijd opnieuw 
installeren is geen slecht idee, het levert je een 
volledig schoon en snel systeem op. Het nadeel 
van deze methode is echter dat je alle instellingen 
kwijt bent van de programma’s die je door de 
schone installatie opnieuw moet installeren. 
En het kan behoorlijk lang duren voordat al die 
programma’s weer precies zo staan ingesteld 
als jij prettig vindt. Gelukkig is daar een handige 
oplossing voor.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Maak een resevekopie van je 
programma-instellingen

CLONEAPP

 Geef aan in welke map je de reservekopie wilt opslaan.

 Selecteer de ge-

wenste program-

ma’s en klik op Start 

CloneApp.

 Met CloneApp 

maak je een 

reservekopie van de 

instellingen van je 

programma’s.
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Hulp van buitenaf
Een gouden regel wanneer je verloren bestanden 
wilt herstellen, is dat je zeker niet begint met een 
nieuwe installatie van een besturingssysteem. 
Probeer beter ook geen herstelsoftware op de 
weigerende pc te plaatsen. Installeer het liefst zo 
weinig mogelijk, want de kans is reëel dat je hier-
bij de oude (onzichtbare) gegevens overschrijft. 
Benader het probleem bij voorkeur met herstel-
software vanaf een externe gegevensdrager 
zoals een usb-stick, een dvd of een externe harde 
schijf.

116 E H B O

Vertikt je computer het om op te starten? 
Of wil je van een pc waarvan het systeem 
om zeep is, alsnog je persoonlijke gegevens 
halen? De redding komt van een opstartbare 
usb-stick met noodsoftware: Paragon Rescue 
Kit. Zorg dat je die oplossing op voorhand 
maakt terwijl het systeem nog als een 
zonnetje draait en je nog niet in paniek bent.
D I R K  S C H O O F S

Noodsoftware op een 
opstartbare usb-stick

EHBO-STICK 
VOOR JE PC

 Installeer op 

een pc die je 

wilt herstellen 

zo weinig mo-

gelijk en gebruik 

een externe 

opstartbare ge-

gevensdrager.

SPECIAL
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1 Installatie
Onze redder is te vinden via www.paragon-software.
com/home/rk-free. Hier wacht een stevige download 
van maar liefst 299 MB. Open het bestand rk14_free.
exe en laat de installer zijn ding doen. Het is de 
bedoeling dat je de herstelsoftware vanaf een extern 
opstartbaar medium laat werken, met het interne 
systeem van de pc hoef je geen rekening meer te 

We maken met Paragon Rescue Kit 14 
Free Edition een opstartbare usb-stick. 
Hiermee zullen we een pc waarvan het 

systeem beschadigd is, herstellen of we kunnen 
althans de persoonlijke bestanden redden.
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Wegwerpmailbox
In allerlei situaties willen bedrijven, producten 
en diensten je e-mailadres weten. In de meeste 
gevallen belooft men om je gegevens niet vrij 
te geven, maar wij geloven allang niet meer 
in sprookjes. Gegarandeerd word je daarna 
overspoeld met spamberichten. Om dat te ver-
mijden, maak je snel een wegwerpmailadres bij 
bijvoorbeeld Trashmail (www.trashmail.com) of 
Mailinator (www.mailinator.com). Bij Trashmail 
bepaal je zelf hoelang dit mailadres moet werk-
en: één keer, twee keer of een aantal seconden, 
uren of dagen. De mails worden automatisch 
doorgestuurd naar je echte mailadres dat op 
deze manier buiten schot blijft. Ironisch genoeg 
moet je dan wel TrashMail.com vertrouwen met 
je persoonlijke mailadres. Bij Mailinator is elk 
adres voor @mailinator.com openbaar, maar 
daar hoef je verder helemaal geen gegevens 
achter te laten.

SPECIAL
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houden. Dat externe medium moet opstartbaar zijn. 
Het kan gaan om een dvd, een externe harde schijf 
of een usb-stick. In dit artikel gebruiken we een klein 
usb-stickje van 2 GB, groot genoeg om de Para-
gon-software en een besturingssysteem te bevatten.

2 Herstelmedium
Stop de usb-stick in de machine en open Paragon 
Rescue Kit 14 Free. Op die manier kom je meteen in de 
module om een herstelmedium te bouwen, namelijk de 
Recovery Media Builder. In het openingsscherm staan 
twee grote knoppen om een opstartbaar herstelmedi-
um te maken: één voor een x86-systeem en één voor 
een x64-systeem (oftewel een 32- en een 64bit-sys-
teem). Daarnaast is er nog een knop om de handleiding 
te openen en eentje om te registreren. De software is 
gratis, maar als je niet meteen registreert, moet je dat 
straks alsnog doen.

3 Registreren
In het volgende scherm lijkt het alsof je slechts twee 
keuzemogelijkheden hebt en dat is niet helemaal waar. 
In Advanced mode kun je het netwerk wijzigen en in 

Use ADK/WAIK word je naar een Windows-download 
van meer dan 5 GB geleid. In de meeste gevallen heb je 
geen van beide opties nodig. Volg de kleine aanwijzing 
links onderaan: 

 1. De software 

is gratis voor 

persoonlijk 

gebruik.

 2. Is de pc een 

32bit-systeem 

(ook wel x86 

genoemd) of 

een 64bit-com-

puter?

 3.  Kies geen 

van beide 

opties, maar klik 

op Next.

 Bepaal 

zelf hoelang 

dit tijdelijke 

mailadres mag 

werken.
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WinPE
WinPE staat voor Windows Pre-installation En-
vironment. WinPE is in feite niets meer dan een 
piepklein besturingssysteem dat gebruikt wordt 
om Windows of herstelsoftware te installeren.
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To continue, click Next. Dat doen we. Wie daarnet 
nog niet heeft geregistreerd, moet dat in het volgen-
de scherm wél doen. Dat betekent dat je (gratis) een 
productsleutel en een serienummer moet aanvragen. 
Beide gegevens belanden onmiddellijk in je mailbox. 
We willen wil best aannemen dat Paragon geen spam 
zal sturen, maar voor dergelijke registraties gebruiken 
we toch veiligheidshalve een speciale wegwerp-mailbox 
(zie kader).

4 Windows PE
Om de usb-stick opstartbaar te maken, zal de wizard 
een besturingssysteem op de usb-stick installeren. Je 
hebt de keuze uit Microsoft Windows PE (een soort 
lightversie van Windows) of Linux. In dit voorbeeld 
gaan we voor Windows PE. Klik op Next zodat je in het 
volgende venster de gegevensdrager kunt selecteren 
waarop de herstelsoftware zal komen. Dat kan een 
iso-bestand zijn dat je daarna op een dvd brandt of een 
usb-stick. Je ontvangt nog een ultieme waarschuwing 
dat door verder te gaan de inhoud van de usb-stick ver-
loren gaat. Bevestig en enkele minuten later ontvang 
je de boodschap dat de opstartbare stick klaar is voor 
gebruik.

5 Opstarten
Natuurlijk wil je niet wachten tot de ongelukkige dag 
dat je de Rescue Kit echt nodig hebt. Test meteen 
of je het systeem kunt opstarten vanaf de usb-stick. 
Zorg dat de stick in een usb-poort zit en druk de juiste 
toets(combinatie) in om het opstartmenu van je pc te 
zien. Bij ons is dat F12, maar het wisselt per systeem. 
In dit bootmenu geef je aan vanaf welk medium je wilt 
opstarten: in ons geval usb Storage Device. Druk dan 
de Enter-toets in. Bij sommige oudere pc’s moet je de 
opstartvolgorde in het BIOS aanpassen. Hoe je dat 
doet, lees je het best in de handleiding van de pc of het 
moederbord.

6 Hersteltools
Nadat het systeem is opgestart in Windows PE, opent 
zich pas echt de herstelsuite waar verschillende tools 
klaarstaan voor diverse rampscenario’s. Zo kun je een 
back-up maken van het systeem op een virtuele harde 
schijf of je kunt via Restore from Virtual Disk het 

De Recovery Media Builder 
plaatst de hulpsoftware en 
een mini-besturingssysteem 
op de usb-stick

 4. Wij 

selecteren 

Windows PE als 

besturingssys-

teem.

 5.  Geef in 

het bootmenu 

aan dat je wilt 

opstarten van 

de usb-stick.

 6.  Eenmaal 

opgestart kom 

je automatisch 

bij de suite 

hersteltools.
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systeem herstellen. Is het systeem gecrasht, dan helpt 
de Postmortem Backup en Postmortem Restore om 
je gegevens te redden. Verder is er Boot Corrector 
om opstartproblemen te verhelpen, een wizard om 
bestanden te kopiëren naar andere gegevensdragers, 
een tool om drivers te installeren, een tool om een 
verwijderde partitie te herstellen en een functie om het 
netwerk te configureren.

7 Netwerkverbinding
Wanneer je lokale netwerk verbonden is met een DH-
CP-server, zal er automatisch een netwerkverbinding 
worden aangelegd op het ogenblik dat de computer via 
de stick in Windows PE is opgestart. Is dat niet gelukt, 
dan kun je via de netwerkmodule van Paragon Rescue 
Kit handmatig een verbinding maken. Daarvoor klik je 
op de knop Setup Network. Vervolgens geef je een 
IP-adres bij het subnetmasker en de standaardgate-
way. Om naar een netwerkschijf te gaan, klik je op het 
tabblad Network drives. Vervolgens gebruik je de 
knop met de drie puntjes om door het netwerk heen te 
bladeren.

8 Virtual Disk Back-up
Om een gewone veiligheidskopie van de volledige harde 
schijf te maken, klik je op de knop Backup to Virtual 
Disk. Volg de wizard tot je bij het scherm komt waar 
je de schijf kunt selecteren die je wilt kopiëren. In het 
volgende venster kies je de locatie waar het programma 
het back-upimage moet plaatsen. Dat kan een harde 
schijf zijn of een locatie op een netwerkschijf. Je leest 
hoeveel ruimte het back-upimage in beslag zal nemen 
en hoeveel ruimte er nog vrij is op de doelschijf. Vervol-
gens zal de tool de partitie naar een virtuele container 
wegschrijven. Om te herstellen vanaf deze back-up con-

tainer open je Restore from Virtual Disk. Je selecteert 
het image en kiest de harde schijf van de pc die hersteld 
moet worden.

9 Postmortem back-up
Het belangrijkste verschil tussen de Postmortem back-
up en de Virtual Disk Back-up is dat je met de eerste 
een veiligheidskopie van afzonderlijke partities kunt 
maken. Met Virtual Disk Back-up maak je een kopie van 
de volledige harde schijf. Als de Postmortem Backup 
Wizard is geopend, kom je bij de harde schijf en de ver-
schillende partities waarvan je een veiligheidskopie kunt 
maken. Plaats een vinkje bij de volumes die je wenst te 
beveiligen. In het volgende venster kom je bij  Backup 
Destination. Hier selecteer je één van de vier mogelijk-
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heden waar je de reservekopie wilt wegschrijven: op een 
externe back-upschijf, op een lokale of netwerkschijf, 
op een partitie of op een cd/dvd. Je voegt eventueel nog 
een kort commentaar toe aan de kopie om ten slotte 
het back-upproces te starten. Om de gegevens terug te 
plaatsen, volg je de wizard van Postmortem Restore.

10 File Transfer
Stel dat een pc het vertikt om uit zichzelf op te starten, 
dan kun je meestal wel bij de inhoud van de harde schijf 
komen wanneer je opstart met deze geprepareerde 
usb-stick. Via deze weg kun je documenten, foto’s en 
mediabestanden redden door ze te kopiëren naar 
bijvoorbeeld een externe harde schijf. Dat is een klusje 
voor de module File Transfer. Via de wizard kom je bij 
een venster waar je in de rechterkolom de inhoud leest 
van alle gegevensdragers die File Transfer herkent. Ge-
bruik de pijlknoppen om de mappen die je nodig hebt 
in het klembord te plaatsen. Ben je klaar, dan klik je op 
Next om naar de locatie te navigeren waar deze tool de 
geselecteerde mappen en bestanden in veiligheid zal 
brengen.

11 Boot Corrector
Met de knop Boot Corrector in het hoofdmenu van 
de Rescue Kit kun je de meeste opstartproblemen ver-
helpen. Als het niet gaat om een hardwareprobleem of 
om malwarebesmetting, dan is de kans groot dat deze 
tool de reddende engel is. De Boot Corrector Wizard 
zoekt uit of het probleem te maken heeft met een 
beschadigd systeem en corrigeert het probleem zolang 
het gaat over Windows 2000/XP/Vista/Server/7/8/8.1. 
We lezen in de supportpagina’s nog niets over opstar-
treparaties in Windows 10. Deze module corrigeert ook 
het Master Boot Record (MBR). Dit is de informatie op 

de eerste sector van een harde schijf. Het MBR houdt 
bijvoorbeeld bij welk besturingssysteem er op de schijf 
staat en wat de computer bij de opstart in het geheu-
gen moet laden. Is het MBR beschadigd, dan weet de 
pc niet eens meer dat hij op Windows draait. Deze tool 
repareert ook foute schijfletters in het register.

12 Partities herstellen
Heb je per ongeluk een partitie verwijderd zonder die 
effectief te wissen, dan kun je op je stappen terugkeren 
met Undelete Partition. Wanneer je een partitie een-
voudig hebt verwijderd, zal het schijfbeheersoftware 
enkel de verwijzing naar de partitie in de partitietabel 
weghalen en dit kun je gelukkig nog ongedaan maken 
via deze module.
Ten slotte heeft Paragon Rescue Kit een tool om spec-
ifieke drivers te installeren, als je die drivers tenminste 
bij de hand hebt. Start de module Load Drivers en 
navigeer naar de locatie op een harde schijf, cd of 
netwerklocatie waar zo’n .inf-bestand of driver-pakket 
staat en klik op Open. Deze tool geeft aan wanneer de 
driver correct geplaatst is. 
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SPECIAL
Quick user manager

1  Installeren
Quick User Manager is een klein 
en eenvoudig programma dat je 
toegang geeft tot vrijwel alle func-
ties van accountbeheer in Windows, 
waarbij alle opties verzameld zijn 
in één overzichtelijk venster. Qua 
uiterlijk hoef je niet veel van dit pro-
gramma te verwachten, maar het 
gaat dan ook om de functionaliteit. 
Ga naar de link www.tiny.cc/qum en 
klik op Download Quick User Ma-
nager. Het programma is portable 
en je hoeft niks te installeren. Zodra 
je het exe-bestand geopend hebt, 
kun je ermee aan de slag.

2 Account maken
Je ziet, de interface is niet fraai, 
maar alle opties zijn verzameld 
in één scherm, zodat je dus niet 
telkens door een ingewikkelde 

hiërarchie hoeft te klikken. Zo is een 
account aanmaken in dit venster 
kinderlijk eenvoudig. Klik onder in 
het programma op Create user 
account, waarna er een pop-up 
verschijnt. In dit kleine venstertje 
kun je direct álles invullen dat nodig 
is: de naam van het account, het 

soort account, het wachtwoord en 
zelfs de profielfoto. Klik vervolgens 
op Create account om het account 
daadwerkelijk aan te maken. Uiter-
aard zal het account ook worden 
getoond wanneer je wél via de 
reguliere manier accountbeheer in 
Windows bekijkt.

3 Accounts uitschake-
len of verbergen
Handig is dat je via dit programma 
alle eigen schappen van een account 
kunt aanpassen. Zo kun je met de 
optie Password is expired aan-
geven dat de gebruiker de volgende 
keer een nieuw wachtwoord moet 
kiezen bij het inloggen. Of je bep-
aalt met het vinkje bij Auto-logon 
this user dat dit het standaardac-
count is waarmee automatisch 
wordt ingelogd. Maar het handigst 
is misschien wel dat je iemand de 
toegang tot het account kunt ontze-
ggen door een vinkje te plaatsen bij 
This account is disabled of This 
account is locked out. En wanneer 
je een vinkje plaatst bij Remove 
user from welcome screen, dan 
blijft het account wel bestaan en 
toegankelijk, maar wordt het niet 
getoond op het inlogscherm.

Of je nu Windows 7, 8.1 of 10 gebruikt, één 
ding is  ongewijzigd gebleven: accountbeheer 
(of gebruikers accounts zoals het in het 
Configuratiescherm heet). En dat venster heeft 
niet bepaald een toegankelijke  interface. Gelukkig 
kun je de functionaliteit van Windows altijd 
aanpassen met software van derden en Quick User 
Manager is daar een uitstekend voorbeeld van.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Volledig Windows-account beheer 
op één plek

QUICK USER 
MANAGER

 Accounts aanpassen, verbergen en verwijderen gebeurt allemaal in hetzelfde venster.
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