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In deze 
presentatie

▪ Waarom is het belangrijk je 
online accounts goed te 
beveiligen?

▪ “ Wachtwoorden zijn niet meer 
van deze tijd ” 
▪ Waarom zijn ook sterke 

wachtwoorden niet voldoende om 
je online accounts goed te 
beveiligen?

▪ Hoe bescherm ik mijn accounts 
wél voldoende?
▪ Gebruik tweestapsverificatie (2FA) 

waar mogelijk

▪ Gebruik een wachtwoordkluis



Waarom is het belangrijk je online accounts goed te 
beveiligen?
Internetcriminelen die toegang hebben tot je accounts:

• Kunnen je financiële nachtmerries bezorgen
• toegang tot jouw online betaalaccounts, 

• aankopen in jouw naam, 

• fraude in jouw naam

• Kunnen je online identiteit overnemen
• Reputatieschade

• Vrienden en familie oplichten in jouw naam

• Toegang tot persoonlijke informatie



Getuigenis

• F. noteerde haar wachtwoorden op een 

papiertje dat ze bewaarde bij haar thuis. 

• Haar wachtwoorden kwamen in verkeerde 

handen terecht. Een persoon met kwade 

bedoelingen kon toegang krijgen tot haar e-

mail, Facebookprofiel, haar 

webwinkelaccounts, printer, wifi-netwerk, 

enz…  

• De kwaadwillige bestelde pakjes en liet die op 

haar adres leveren, stuurde e-mails naar 

advocaten in haar naam en veranderde haar 

Facebookprofiel. En het ging van kwaad tot 

erger.  F. heeft geen toegang meer tot haar e-

mailbox of haar Facebookpagina en kan ze ook 

niet meer terugkrijgen.



“ Wachtwoorden zijn niet meer van deze tijd ”

• Wachtwoorden zijn 
frustrerend

• We blijven zwakke 
wachtwoorden 
gebruiken

• Maar ook sterke 
wachtwoorden zijn 
niet veilig… 

BRON: Scattered Secrets



Ook sterke wachtwoorden zijn niet helemaal veilig



Een sterk wachtwoord dat gestolen wordt, beschermt 
je account niet

Hackers hebben verschillende manieren om je wachtwoord te 
stelen.

• Ze stelen je wachtwoord via phishing of valse berichten

• Een datalek bij een bedrijf online dienst kan je 
wachtwoord te grabbel gooien op het internet

• Met virussen die wachtwoorden stelen



Soms maken we het hackers 
heel makkelijk:

• Schrijven wachtwoorden 
op post-it

• We geven wachtwoorden 
prijs aan de telefoon

• Je geeft je wachtwoord op 
bij een valse wedstrijd 
online



Hoe bescherm ik het best mijn accounts 

• Gebruik tweestapsverificatie (2FA) waar mogelijk

• Gebruik een wachtwoordkluis



Wat is tweestapsverificatie?



• Een wachtwoordkluis houdt al 
je accounts en wachtwoorden 
veilig bij.

• De wachtwoordkluis zelf 
beveilig je met een sterk 
wachtwoord. Je moet dus nog 
maar één sterk wachtwoord 
onthouden.

• De wachtwoordkluis helpt je 
om sterke wachtwoorden te 
maken. Je geeft aan hoe veel 
en welke karakters je wenst en 
je wachtwoordkluis stelt een 
volledig willekeurig 
wachtwoord voor.





Meer weten over 
accountbeveiliging?

• www.safeonweb.be

• Volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/Safeonweb.be/

• Volg ons op Twitter: 
https://twitter.com/safeonweb_be

• Volg ons op YouTube: Safeonweb.be 

http://www.safeonweb.be/
https://www.facebook.com/Safeonweb.be/
https://twitter.com/safeonweb_be

