
Hackers zijn online inbrekers. Ze proberen binnen te breken op je computer, in je

mailbox of je social mediaprofiel om je gegevens te stelen.

Net zoals bij stelen, kan de politie ook hackers oppakken en bestraffen.

Je doet je fiets en je voordeur op slot tegen dieven. Maar hoe hou je hackers tegen?

5 tips:

1. Beste manier: tweestapsverificatie

Met tweestapsverificatie zijn jouw accounts dubbel beveiligd.

Als je inlogt, dan controleert jouw account op 2 verschillende manieren of jij echt

de persoon bent die probeert in te loggen.

Je combineert dan bijvoorbeeld:

Tweestapsverificatie is de beste manier om jouw account te beveiligen. Op die

manier hebben hackers met je gebruikersnaam en wachtwoord niet genoeg om in

te loggen op jouw account.

Hier vind je voor elke account hoe je tweestapsverificatie instelt:

2. Wachtwoordkluis of 'password manager'

Als je wachtwoorden moet gebruiken, is het best om overal een ander wachtwoord

in te stellen.

Dat is natuurlijk niet makkelijk te onthouden. Daarom is het handig om een

wachtwoordkluis of 'password manager' te gebruiken: een digitale 'kluis' waarin je

al je wachtwoorden en gebruikersnamen kunt opslaan.

Een password manager maakt voor jou unieke wachtwoorden aan voor elk account.

Je hoeft dan alleen het wachtwoord van je wachtwoordmanager te onthouden. En

bezoek je een website, dan vult de wachtwoordmanager automatisch je

gebruikersnaam en wachtwoord in.

Kies hier een password manager

3. Kies een veilig wachtwoord
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Wachtwoord en code via sms•

Pincode en vingerafdruk•

Whatsapp•

Snapchat•

Instagram•

Facebook•

TikTok•

Google•

https://safeonweb.be/nl/gebruik-verschillende-wachtwoorden-en-bewaar-ze-een-wachtwoordkluis
https://faq.whatsapp.com/general/verification/about-two-step-verification
https://support.snapchat.com/nl-NL/article/enable-login-verification
https://help.instagram.com/566810106808145
https://www.facebook.com/help/148233965247823
https://www.tiktok.com/safety/youth-portal/keep-your-account-secure?lang=en
https://www.google.com/landing/2step/


Een veilig wachtwoord heeft:

Handig truukje: verzin een unieke zin en vervang enkele letters door symbolen of

cijfers.

Bijvoorbeeld: MijnBr0erS@mIsGoedGek!

Hoe veilig is mijn wachtwoord?

4. Beveilig je toestel

Deel je een computer, tablet of smartphone met broers of zussen, klasgenoten,

andere bezoekers in de bib ...?

Ben jij de enige die die tablet, laptop of smartphone gebruikt?

5. Installeer altijd updates van apps

De apps op je smartphone of tablet vragen vaak of je de nieuwste versie van de

app wil installeren. Dat doe je het best altijd.

Die nieuwe versies beschermen je beter tegen de nieuwste virussen.

minstens 13 tekens•

hoofdletters én kleine letters•

minstens 1 cijfer•

een leesteken (zoals een uitroepteken of een vraagteken)•

geen betekenis (behalve voor jou)•

Check hoelang hackers erover doen om jouw wachtwoord te hacken•

Voor het voorbeeld-wachtwoord hierboven hebben ze meer dan 10.000

eeuwen nodig. Dat is vrij veilig ;-)

•

Check of jouw account-info ooit gestolen is, door bijvoorbeeld een datalek•

Is dat zo? Stel dan meteen een nieuw wachtwoord in via een password

manager.

•

Log altijd uit.•

Sla nooit wachtwoorden op.•

Of surf altijd incognito, dan ben je automatisch uitgelogd als je je browser

afsluit.

•

Dan mag je wel wachtwoorden opslaan.•

Beveilig je toestel wel met een wachtwoord of een pincode. Want raakt je

toestel verloren of wordt het gestolen? Dan is er minder kans dat iemand

anders jouw gegevens kan lezen.

•

https://password.kaspersky.com/
https://haveibeenpwned.com/

