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Het bewust voorkomen  
van een ransomware dreiging
Naast het inregelen van technische maatregelen, is ook het bewustzijn van medewerkers 
belangrijk in  het voorkomen van ransomware dreigingen. 

Steeds vaker komt het begrip ‘ransomware’ voorbij in 
het nieuws. Eén verkeerde klik kan ervoor zorgen dat uw 
computer of waardevolle data wordt geblokkeerd. Vanaf dat 
moment wordt uw computer ‘gegijzeld’. Al uw bestanden 
worden versleuteld en u krijgt pas weer toegang als er een 
bedrag aan ‘losgeld’ betaald is. Voorkomen is dus altijd 
beter dan genezen. Zeker in het geval van ransomware. 
Deze malware is namelijk erg lastig te verwijderen en 
kan binnen korte tijd grote schade aanrichten. Hieronder 
vindt u bruikbare tips om er eenvoudig voor te zorgen dat 
een ransomware dreiging niet uw informatievoorziening 
infecteert. 

Klikgedrag
Klik niet meteen op elke link
Indien u een mail ontvangt met een link, verifieert u deze eerst 
door met uw muis eroverheen te bewegen om te zien waar 
deze link echt vandaan komt. 

Surf verantwoord
Cybercriminelen worden steeds vindingrijker. Bestaande 
websites worden vaak op identieke wijze nagebouwd. Verifieer 
dus altijd of u zich op de juiste website bevindt, door de link in 
de browser te controleren.

Weersta de verleiding
Let goed op bij verdachte e-mails, sms’jes en websites die u 
een onwaarschijnlijk aantrekkelijk aanbod doen of om andere 
redenen verdacht lijken. Klik niet zonder te verifiëren wie de 
afzender is. 

Omgaan met wachtwoorden
Uw wachtwoord is persoonlijk bezit
Deel uw wachtwoord nooit met anderen. Er mag niet zomaar 
via telefonisch- of via mailcontact worden gevraagd naar uw 
wachtwoord.

Maak uw wachtwoord niet persoonlijk
Cybercriminelen weten vaak meer van u dan u denkt. Vaak zijn 
deze persoonlijke gegevens openbaar bekend op internet en/
of sociale media. Probeer dit te beperken en gebruik nooit 
persoonlijke informatie in uw wachtwoorden. 

Opslaan van wachtwoorden
Slaat u uw wachtwoorden lokaal op in een document of 
in de notities van uw mobiel? Slecht plan, sla deze op in 
een “wachtwoordenkluis” welke is beveiligd met 2-factor-
authenticatie. 

Verander tijdig uw wachtwoord
Door uw wachtwoord regelmatig te veranderen blijft het 
moeilijker voor cybercriminelen om deze te achterhalen. 
Denkt u dat iemand uw wachtwoord weet? Verander deze 
direct. Tip: gebruik niet hetzelfde wachtwoord met een 
ander cijfer/teken en vermijd standaard wachtwoorden 
(welkom2021 of uw favoriete voetbalclub).

Identiteitsfraude
Controleer de afzender
Cybercriminelen doen zich vaker voor als een voor u bekend 
persoon. Ga dus niet, zonder te verifiëren wie de afzender is, 
in op deze verzoeken. 

Omgaan met email
Spam blijft spam
U herkent vaak meteen de welbekende spam e-mail. 
Deze mogen dan ook zonder te bekijken meteen worden 
verwijderd. 
 
Telewerken
Openbaar netwerk
Verbind uw laptop of mobiel niet met onbeveiligde openbare 
netwerken. Is er geen andere optie? Gebruik dan een  
VPN-verbinding.

Onbekende opslagmedia
Sluit nooit USB-sticks of andere 
opslagmedia aan op uw computer 
als u niet weet waar deze vandaan 
komen. Cybercriminelen kunnen het 
opslagmedium geïnfecteerd hebben 
en op een openbare plek geplaatst 
hebben om iemand ertoe te verleiden 
het te gebruiken.

Verdachte situaties
Direct melden!
Signaleert u verdachte situaties? Neem dan meteen contact 
op met de IT-afdeling binnen het bedrijf. Verbreek hierbij 
direct de verbinding met het internet.
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