
MALWARE, afkorting voor malafide software, is elk 
programma dat is ontworpen om ongewenste 
handelingen op je apparaat uit te voeren. Voorbeelden 
van malware zijn onder andere:
● computervirussen;
● programma's die je wachtwoorden stelen;
● programma's die je stiekem opnemen;
● programma's die je gegevens in het geheim 

wissen.

MALWARE middels PHISHING

Phishing is wanneer een aanvaller een bericht, 
e-mail of link stuurt die er onschuldig uitziet, 
maar eigenlijk kwaadaardig is. Phishing houdt 
vaak in dat de aanvaller zich voordoet als 
iemand die je kent of zich voordoet als een 
platform dat je vertrouwt.

Opmerking: Niet alle phishing omvat malware. Soms wil een 
aanvaller wachtwoorden voor een dienst stelen en doet hij dat 
misschien door zich voor te doen als een website, zonder 
malware op het apparaat van de gebruiker te installeren.

MALWARE & PHISHING

VEELVOORKOMENDE MANIEREN WAAROP 
MALWARE WORDT GEÏNSTALLEERD

HET DELEN VAN USB-APPARATEN
Een laadstation of USB poort kan worden 
gebruikt om malware te downloaden.

AUTOMATISCH DOWNLOADEN VAN INHOUD
Aanvallers kunnen door automatisch ophalen 
van inhoud (foto’s, films, etc.) toegang krijgen tot 
een netwerk en zo malware verspreiden.

HET BEZOEKEN VAN BESMETTE WEBSITES
Soms worden websites overgenomen en 
gebruikt voor het hosten van kwaadaardige 
inhoud.

DOWNLOADEN VAN ILLEGALE SOFTWARE
Illegale software of software die geen 
beveiligingsupdates kan ontvangen, verhogen 
het risico (bijvoorbeeld buiten de officiële app 
stores om gedownload).

HET OPENEN VAN EEN KWAADAARDIGE 
BIJLAGE OF BESTAND
Een kwaadaardige bijlage wordt vaak gedeeld 
middels phishingberichten.

KLIKKEN OP EEN KWAADAARDIGE LINK
Een kwaadaardige link wordt vaak gedeeld 
middels phishingberichten.

VOORBEELDEN VAN MALWARE

Deze kwaadaardige software probeert meestal reclame 
aan de gebruiker te tonen via pop-ups of andere 
methoden. Sommige Adware houdt informatie bij over 
de gebruiker of haalt persoonlijke informatie op. Adware 
kan, net als andere malware, worden gebundeld met 
andere software, die vaak wordt gedownload van 
schadelijke bronnen, zoals buiten de officiële app stores 
om of van een kwaadwillende softwareontwikkelaar.

Stalkerware draait onmerkbaar op de achtergrond en 
geeft de aanvaller volledige controle over je apparaat.  
Stalkerware kan worden geïnstalleerd wanneer iemand 
fysiek toegang heeft tot je apparaat (zoals een familielid 
of partner, "laat me je telefoon even gebruiken") en een 
Stalkerware-app installeert of wanneer een gebruiker 
wordt verleid tot het downloaden van de app.

Wanneer de Trojaanse software wordt gedownload, kan 
het zijn dat het werkt zoals de beoogde legitieme 
toepassing, maar het doet in feite kwaadaardige dingen 
op de achtergrond. Dit wordt vaak aangetroffen in 
illegale of "gekraakte" software of nep-antivirussoftware. 

Wanneer deze kwaadaardige software wordt 
gedownload, gijzelt deze gegevens van een bedrijf, 
organisatie of individu voor losgeld. RansomWare is de 
afgelopen tien jaar populairder geworden en is nu een 
miljoenenzaak voor aanvallers over de hele wereld.

Een A.P.T.-aanval is malware van een tegenstander met 
zeer geavanceerde mogelijkheden en aanzienlijke 
middelen om hun doelen te bereiken: het 
compromitteren van je systeem. A.P.T.-aanvallen worden 
vaak gebruikt door statelijke actoren die proberen om 
"persistentie", of langdurige toegang, te behouden tot 
het systeem waarop ze zich richten.

KWAADAARDIGE ADWARE
overal reclameboodschappen

STALKERWARE
wanneer je apparaat je stalker helpt

TROJAN
als een geschenk, maar een vermomde 
aanval

RANSOMWARE
software die je apparaat gegijzeld 
houdt

A.P.T. ATTACK
Advanced Persistent Threat



BESCHERM JEZELF 

TIP #1: WERK JE SOFTWARE BIJ (EN CONTROLEER OF 
JE GEBRUIK MAAKT VAN LEGALE SOFTWARE)

De meeste malware maakt gebruik van bekende 
kwetsbaarheden. De softwarebedrijven zelf verhelpen deze 
kwetsbaarheden vaak en bieden die aan de gebruikers aan 
door middel van updates of “patches”. 

Software-updates zijn daarom cruciaal voor de 
veiligheid van al je apparaten. Ze zijn de meest 
zekere manier zijn om er voor te zorgen dat 
aanvallers bekende (en ge-patchte) 
kwetsbaarheden niet kunnen gebruiken.

TIP #2: MAAK BACK-UPS

Maak een back-up van je gegevens nu en in de toekomst – je 
zult daar ooit nog eens dankbaar voor zijn. Als je je apparaat 
verliest (of het nu gaat om malware, diefstal of het apparaat 
gaat kapot) dan gaat niet alles verloren: je bestanden komen 
in je back-ups terecht en daar kun je ze dan terughalen. 
Bescherm back-ups met een sterk wachtwoord en encryptie. 

TIP #3: WACHT MET KLIKKEN

Het delen van links en bestanden is een veel 
voorkomende praktijk, maar blijf waakzaam bij de 
interactie met of het delen van links. Wacht even 
en vraag voor het klikken: “voelt dit vreemd aan”?

IK DENK DAT IK MALWARE HEB… 
WAT MOET IK DOEN?

Gebeurt er iets vreemds op je apparaat? Is 
het een specifiek account dat is gehackt 
(zoals sociale media), of is ‘t het hele 
apparaat?  Als het lijkt op malware, wees 
dan voorzichtig met hoe je dat 

geïnfecteerde apparaat in de toekomst gebruikt, en 
gebruik dan een ander apparaat* om contact op te 
nemen met een specialist voor hulp. 
*Het andere apparaat mag geen verbinding hebben 
met het apparaat dat door de malware is getroffen. Dit 
kan bijvoorbeeld een bibliotheekcomputer zijn of de 
telefoon / computer van een vertrouwde vriend.

NEEM CONTACT OP MET EEN VETROUWDE 
TECHNICUS
Houd een logboek bij, met daarin bijvoorbeeld de 
vreemde berichten zoals je die in hun originele vorm 
hebt ontvangen (bijvoorbeeld, als het een e-mail is, 
stuur dan de originele e-mail door met de header-
metadata, niet met een screenshot). Voeg details toe: 
datum, tijd en beschrijving. Stuur deze naar een 
vertrouwde technicus.

STEL DE SCHADE VAST
Welke gevoelige informatie kan zijn gecompro-
mitteerd? Moet je een van je wachtwoorden of 
accounts wijzigen? 
Voor bedrijven: Plan de volgende stappen voor de 
veiligheid door een risico-evaluatie uit te voeren (ook 
wel "dreigingsmodellering" genoemd).

WIL JE MEER WETEN?

Lees meer op https://hackblock.nl

TIP #4: WEES OP JE HOEDE VOOR FYSIEKE 
TOEGANG 

Soms zijn de aanvallers mensen die we 
kennen, of mensen die toegang hebben tot 
onze apparaten als we niet opletten. 
Door gebruik te maken van full-disk 
encryptie en een sterk wachtwoord om je 

apparaat te beschermen, kun je het helpen beschermen 
tegen ongewenste fysieke toegang. Wees voorzichtig 
wanneer je je ontgrendelde apparaat uitleent. 

TIP #5: GEBRUIK ANTIVIRUS SOFTWARE

Niet alle antivirus software is veilig; 
sommige software die als antivirus op de 
markt wordt gebracht kan vermomde 
malware zijn. 

Mogelijk wil je de eigen antivirus van de fabrikant van je 
apparaat gebruiken. Als je de voorkeur geeft aan 
antivirussoftware van derden, controleer dan op:
o onafhankelijke beoordelingen van de software;
o hoe vaak de software is gedownload;
o hoe lang de software bestaat.

PAS OP VOOR…

VERKORTE (SHORTENED) & AFGEKAPTE LINKS
Koppelingen en e-mail adressen kunnen bij het bekijken op een 
telefoon in tegenstelling tot op een computer afgekort 
weergegeven worden. Je ziet dan niet het volledige domein.
○ Verkorte koppelingen zoals die van bit.ly en soortgelijke 

diensten kunnen naar kwaadaardige sites zijn omgeleid.
○ Tip: Probeer een service zoals https://unshorten.it om de 

volledige uitgebreide URL te zien!

IMITATIE, DE GROOTSTE VORM VAN BEDROG
Typefouten, gelijkaardige karakters en gekopieerde merken zijn 
erop uit om je te misleiden. Controleer of het de echte site of 
service is. 
○ Tip: Als je op een authentieke site zit, maak dan een 

bladwijzer: zo wordt het gemakkelijker om authentieke links 
terug te vinden.

○ Tip: Sla de juiste link op in je wachtwoordkluis: een 
wachtwoordkluis kan aangewezen sites onthouden en je 
wachtwoord voor je invullen. 

Pas op voor "social engineering", zoals het ontvangen van een 
bericht van iemand die zich voordoet als een bekende. 
○ Tip: Neem via een ander medium -b.v. telefonisch- contact 

met deze persoon op en controleer of het bericht echt is.

PER ONGELUK TIKKEN OF KLIKKEN
Bij het onderzoeken van links op je apparaat kan één tik of klik 
per ongeluk de link openen! 
○ Tip: Als je een muis gebruikt, maak dan gebruik van het 

zweven om de volledige link te zien.

5 TIPS VOOR VERDEDIGING TEGEN MALWARE

https://hackblock.nl/

