
Help mijn computer wordt aangevallen HuH digitale indringers 
 

 

 

 

 

Waar willen we het over hebben: 

1-over welke apparatuur gaat het 

Indringers vinden we op onze PC met windows(10), op onze 
smartphones(IOS,ANDROID) en IPADS. Hier behandelen we uitsluitend de 
gevaren voor een PC onder Windows10. Het meeste geldt ook voor de 
andere apparatuur. 

2-welke vormen van indringers hebben we 
 Ongewenste reclame op websites of APS op SmartPhone. 
 Spam, ongewenste emails b.v. reclame, sex. 
 Pishing mail/website, valse websites b.v. MIJN ING  nagemaakt. 



 Geld vragende mail/Randsomeware, nooit op ingaan!!! Backup terug zetten. 
 Malware, virus scanner gebruiken of MS malware scanner 
 Telefoon kontakt b.v. Microsoft die opbelt uit India?. 
 Uitnodiging voor een test van iets (er hangt dan een prijsvraag aan die al uw gegevens 

vraagt!!) NIET INTRAPPEN !! kan u vaak veel geld kosten via SMS!! 
 

3-wat kunnen we er aan doen: 
 Het hele internet downloaden en dan de WIFI uitschakelen en de ethernet stekker er uit 

trekken en dan maar surfen…. 
 Uw PC met een aparte router afschermen van uw kabel  of internet modem. 
 Sterke wachtwoorden gebruiken, simpel  voor onbelangrijke sites sterk voor belangrijke sites 

zoals internet bankieren en koop-sites.gebruik als het kan een volledige zin als wachtwoord 
b.v. “Benjenietvergetenbiefstuktehalenop$1234” 

 Dubbele authenticatie instellen. 
 PC goed instellen, virus scanner,firewall. 
 Maak regelmatig backups.(op extern harde schijf en disk images ,gratis  Macrium Reflex). 
 Email versleutelen via SSL/FLS 
 Kijk uit met sociale media zoals Facebook, Instagram en vele andere. 
 Gebruik nooi openbare WIFI voor internetbankieren. GSM net werk is veiliger. 
 Geen verdachte emails of attachments openen. 
 SPAM box aanmaken bij provider.  
 Bij internet bankieren goed kijken of de URL die van de bank is en “secure..HTTPS” is. 
 Gezond verstand gebruiken. De bank vraagt nooit om inlog gegevens 
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