dossier

WACHTWOORDMANAGERS
Nog steeds gebruiken 5 op de 6 Nederlanders
geen wachtwoordmanager. Terwijl die zo veilig
én makkelijk is. Met dit dossier krijgt u alles in
handen om de sprong te wagen.
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Aan de slag met het gratis
Bitwarden

Illustraties Erik Flokstra
maart/april 2020 DigitaalGids

29

INLEIDING WACHTWOORDMANAGERS
Behoor je ook tot de 85% die nog steeds geen
wachtwoordmanager gebruikt? Wacht niet langer.
Het is minder gedoe dan je denkt.

WACHT NIET LANGER

Gebruik een
wachtwoordmanager
I

k zal er niet omheen draaien. Dit
artikel is bedoeld om weifelaars over
de streep te trekken. Mensen die zeggen: overstappen op een wachtwoordmanager lijkt me een enorm gedoe.
Ik ken de gedachte maar al te goed. Ik
dacht namelijk precies hetzelfde. Het
heeft bij mij dan ook lang geduurd
voordat ik ‘om’ was. Nu ben ik blij dat
ik de stap heb gezet en wil ik nooit meer
terug naar de oude situatie.
De truc van een soepele overstap is om
het in stappen te doen. Als je 'm eenmaal gebruikt, is het ontzettend praktisch dat je nooit meer een wachtwoord
hoeft te onthouden. En inloggen gaat
veel sneller, alles wordt voor je ingevuld.
In dit artikel ontzenuwen we twee andere argumenten om geen wachtwoordmanager te gebruiken: ‘wachtwoorden
in de cloud zijn niet veilig’ en ‘niet
nodig, mijn browser slaat ze al op’. Ook
daar valt het nodige op af te dingen.
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Tekst Vincent van Amerongen

Het is niet zo veel
gedoe (als je denkt)

De gedachte die mij lang weerhield van
de overstap: ik zou vele tientallen wachtwoorden moeten invullen in een database, en ze dan ook nog eens vervangen
door betere. Want veel wachtwoorden
waren ronduit zwak. Bij mij hielp het dat
ik mezelf niet had opgelegd om alle
wachtwoorden in één keer in de wachtwoordmanager te zetten. Ik zal mijn
werkwijze (strategie is een groot woord)
uit de doeken doen waarmee ik in een
paar maanden tijd en zonder veel moeite
al mijn wachtwoorden in de wachtwoordmanager heb gekregen.

Stap 1

De eerste klap was een daalder
waard. Je hoeft eigenlijk alleen een
browserextensie te installeren om te
kunnen starten. Ik koos LastPass als
wachtwoordmanager. Na het toevoegen
van de LastPass-extensie aan Firefox
bood LastPass aan om de pc en browsers
te scannen op wachtwoorden en die te
importeren. De wachtwoorden die ik
tot dan toe in Chrome opsloeg, werden
meteen overgezet.

Stap 2

Bij elke site met een wachtwoord
dat de wachtwoordmanager nog niet
kende, zocht ik dat wachtwoord op en
vulde dat in. Zo, weer een wachtwoord
toegevoegd aan de manager. Heel rustig,
site voor site. Zonder al die wachtwoorden meteen sterker te willen maken. En
de volgende keer vult het programma dat
wachtwoord voor je in, dus je hebt er
meteen profijt van. Kwam ik op een site

waar ik nog geen account had, dan bood
LastPass zelf aan een sterk wachtwoord
aan te maken. Wel zo makkelijk. Na een
paar weken stonden zo de belangrijkste
wachtwoorden in de kluis.

Stap 3

Met de meeste wachtwoorden
in LastPass werd het tijd om mijn zwakke wachtwoorden sterker te maken.
Ik nam me voor om elke keer als ik
ergens inlogde met een zwak wachtwoord, eerst even te zoeken naar 'wachtwoord aanpassen'. Even LastPass een
sterk wachtwoord laten bedenken, kopiëren, klaar.

Stap 4

Er bleven nu alleen nog sites
over die ik wel had geïmporteerd uit
Chrome, maar nog niet had bezocht. Die
hadden nog steeds een zwak wachtwoord. Een kluifje voor een spreekwoordelijke regenachtige zondagmiddag
om die eens langs te lopen. LastPass
helpt daar ook bij door je te laten zien
welke wachtwoorden zwak zijn en beter
kunnen.

cloud is niet
2. nee De
onveilig

Wachtwoorden online? Brrr. Die gedachte is begrijpelijk. Je leest bijna dagelijks
over een datalek of een hack. 100% veiligheid bestaat niet, maar de onlinewachtwoordkluizen die wij in dit dossier
bespreken, zijn beveiligd met een zeer
sterke versleuteling. Ook de bedrijven
zelf kunnen niet bij jouw wachtwoorden.
Alleen jij hebt de sleutel in de vorm van
een hoofdwachtwoord. Het is in elk geval
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1. nee

een stuk veiliger dan als alternatief
zwakkere wachtwoorden gebruiken
omdat je die kunt onthouden. Daarnaast wordt de beveiliging van bekende wachtwoordmanagers continu op
de proef gesteld, waardoor kwetsbaarheden snel opgelost worden. Wil
je toch niets online hebben staan,
kies dan een wachtwoordmanager als
KeePass die alles op je computer
opslaat. Je levert dan wel in op
gemak.

browser is
3. nee De
geen alternatief

Wat nog steeds veel mensen doen, is
wachtwoorden door de webbrowser
laten onthouden. Dat is begrijpelijk,
want de browser biedt dat uit zichzelf
ook aan. Ik heb dat zelf ook lange tijd
gedaan. Toch is een aparte wachtwoordmanager beter. Sowieso is het
al niet handig dat je de wachtwoorden alleen kunt gebruiken in die ene
browser. Maar er is een belangrijker
bezwaar. In browsers als Edge en
Chrome (die ik lang heb gebruikt)
zijn alle wachtwoorden gewoon met
een paar klikken zichtbaar. Dus ook
voor malware of ongewenste pc-gebruikers. Bij Firefox en Safari
(iCloud-sleutelhanger) kun je je
wachtwoorden trouwens wél afschermen met een hoofdwachtwoord.
Kort en goed: hoog tijd om te beginnen met een wachtwoordmanager.
Op de volgende pagina's lees je welke
de beste is.
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TEST WACHTWOORDMANAGERS
Wachtwoordstress verdwijnt met een wachtwoordm anager. De beste gratis varianten van de
12 geteste managers zorgen al voor veel veiliger en
makkelijker wachtwoordbeheer.

test

Gratis Bitwarden
verslaat LastPass
Is LastPass
veilig?

LastPass was in de afgelopen jaren enkele keren in
het nieuws vanwege
kwetsbaarheden. Beveiligingsonderzoekers rapporteerden die, onder meer in
een browserextensie. Is
dat een reden om het te
mijden? Nee, de populariteit van LastPass zorgt
ervoor dat het bedrijf
onder een vergrootglas ligt
bij onderzoekers. Het
bedrijf repareert gevonden
beveiligingsproblemen
snel. Voor zover bekend
zijn er nooit wachtwoorden
bij kwaadwillenden beland
door een andere reden dan
een zwak gekozen
hoofdwachtwoord. Dit
geldt overigens ook voor
andere wachtwoord
managers.
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V

oor iedere website een uniek sterk
wachtwoord bedenken en onthouden, is bijna niet te doen. Je kunt
alles opschrijven en ergens veilig bewaren,
maar dan heb je je wachtwoorden weer
niet overal bij de hand.
Goede wachtwoordmanagers lossen dat
probleem op. We testten er 12 op veiligheid, gebruiksgemak en veelzijdigheid. De
managers werken met een veilige, sterk
versleutelde wachtwoordenkluis, waarvoor
je nog maar één hoofdwachtwoord hoeft
te onthouden. Zelf intypen van je inloggegevens hoeft niet meer; de wachtwoordmanager vult ze in op websites en in apps.
En dat kan op je computer(s) én mobiel,
waar je ook bent. Bovendien hoeft het je
geen cent te kosten.

Bitwarden
Er zijn twee gratis wachtwoordmanagers
die er bovenuit steken: LastPass Free –
een oude bekende – en nieuwkomer in
onze test Bitwarden. Meestal geldt dat
meer veiligheid ten koste gaat van
gebruiksgemak, maar beide programma’s
hebben hiertussen een goede balans
gevonden. LastPass heeft net iets meer
opties, maar Bitwarden kent het voordeel

dat het ‘open source’ is. Dat betekent
onder meer dat anderen kunnen controleren of er geen ‘achterdeurtjes’ in zitten
en kunnen meedenken om het programma veiliger te maken. Daarmee heeft
Bitwarden een streepje voor op LastPass
en neemt het ons predicaat Beste Koop
over van LastPass. Deze laatste is in het
verleden in het nieuws geweest met
kwetsbaarheden, maar die zijn geen
reden om het nu te mijden. Zie ook het
kader Is LastPass veilig?
Net zoals de meeste andere wachtwoordmanagers vereisen Bitwarden en
LastPass geen technische kennis om
ermee aan te slag te gaan. Voor een beetje hulp met Bitwarden kun je het stappenplan op pagina 36 gebruiken. Bovendien: je kunt ze altijd uitproberen met
een paar wachtwoorden. Mocht je al een
andere wachtwoordmanager gebruiken
en willen overstappen, dan kun je je
wachtwoorden vrij eenvoudig verhuizen.

Overal gebruiken
De wachtwoordmanagers in deze test
kun je gebruiken op bijna ieder systeem,
door diverse browseruitbreidingen en
apps voor Android en iOS (Apple). Zo

Tekst Ronald Kamp

Betalen voor extra’s
Zijn er dan nog wel redenen om voor
een betaalde manager te kiezen? Ja, één
ervan is dat je meestal nog wat beter
gepolijste software krijgt. 1Password en
het betaalde Dashlane zien er mooi uit
en menu-items en instellingen hebben
duidelijke termen. In Bitwarden en
vooral LastPass kom je nog wel eens
een slecht of niet vertaalde term tegen.
Een andere reden om toch de portemonnee te trekken, is dat je er extra
functionaliteit voor terugkrijgt. Zo bieden onder andere 1Password, Keeper
en LastPass Premium noodtoegang.
Mocht er iets met je gebeuren, dan
kunnen vooraf ingestelde contactpersonen (onder voorwaarden) toch toegang
krijgen tot je wachtwoordenkluis.
Een andere extra van veel betaalde
managers is versleutelde opslag van
belangrijke documenten, denk aan scans
van contracten en kopieën van identiteitsbewijzen. Ook interessant is het
familie-account in betaalde wachtwoord-
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kun je zonder probleem inloggegevens
voor een nieuwe webwinkel invoeren op
je Windows-pc met Chrome en later op
je iPhone met Safari automatisch inloggen bij die webshop voor de status van je
bestelde product. Uitzonderingen zijn
Dashlane, F-Secure en Keeper, waarvan
je de gratis versie maar mag gebruiken
op één systeem.
Behalve soms wat functionele beperkingen hebben de gratis wachtwoordmanagers (in tegenstelling tot veel andere
gratis producten) geen irritante reclame
en pop-ups. De makers verdienen hun
geld met de betaalde versies die ze verkopen aan consumenten en bedrijven.

managers. Daarmee kun je specifieke
wachtwoorden met gezinsleden delen.

1Password de beste
Kijken we naar alle aspecten, dus zowel
functionaliteiten, gebruiksgemak als
veiligheid, dan krijgt 1Password de hoogste score en wordt daarmee Beste uit de
Test. Heb je liever geen Engelstalig pakket, dan is Dashlane de betere keus. Op
veiligheidsgebied heeft 1Password een
belangrijke pre in vergelijking met de
betaalde managers van Dashlane,
Keeper en LastPass: je kunt zelf kiezen
waar de wachtwoordenkluis moet staan.
Standaard slaan de meeste managers de
versleutelde kluis op in hun eigen
cloudopslag. Maar vertrouw je liever niet
op zo’n clouddienst, dan kun je bij
1Password de wachtenwoordenkluis van
een andere clouddienst gebruiken zoals
Dropbox of iCloud.
Dat 1Password net bovenaan eindigt

Tips voor wachtwoorden

••Uiteraard: gebruik een wachtwoordmanager. Er zijn wel strategieën om sterke wachtwoorden toch
te kunnen onthouden, maar deze zijn
behoorlijk lastig.
••Gebruik een sterk hoofdwachtwoord voor de wachtwoordmanager.
••Schakel tweefactorauthenticatie
in; extra veiligheid door een tweede
inlogmiddel, zoals een code via sms
of een app. Doe dit zowel bij de
wachtwoordmanager als bij je

belangrijkste websites.
••Vervang je zwakke wachtwoorden
door sterkere; als je een wachtwoordmanager gebruikt, hoef je ze
toch niet meer te kunnen onthouden.
••Check af en toe of slechte beveiligde of gehackte websites geen
wachtwoorden van je hebben gelekt.
Dat kan op haveibeenpwned.com of
met de soortgelijke functie die in veel
wachtwoordmanagers zit ingebouwd.
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TEST WACHTWOORDMANAGERS

aanraders

betekent niet per se dat je meteen moet
overstappen. Alle wachtwoordmanagers
met een score van 7 zitten goed in elkaar
en raden we zonder meer aan.

KeePass

1Password

€38,50 per jaar
Testoordeel 8,1
Kent een goede
balans tussen veiligheid en gebruiksgemak. Ten opzichte
van gratis aanraders
krijg je onder meer
noodtoegang (voor
gekozen contactpersonen), een documentenkluis, meer
gepolijste apps en
extensies en clouddienstkeuze voor de
wachtwoordenkluis.
Nadeel: Engelstalig.

Bitwarden

Gratis
Testoordeel 7,7
No-nonsense wachtwoordmanager met
voldoende mogelijkheden. Eenvoudig in
gebruik en veel aandacht voor veiligheid.
Extra pluspunt is dat
de software 'open
source' is, waarbij de
beveiliging ook door
externe experts is
gecontroleerd.

LastPass
Free

Gratis
Testoordeel 7,1
Lastpass is qua
gebruiksgemak vergelijkbaar met Bitwarden.
Sommige zaken werken zelfs iets makkelijker, zoals het importeren van wachtwoorden
uit browsers bij ingebruikname. Op andere
punten is LastPass
juist weer minder overzichtelijk door extra
instelmogelijkheden.

Wat maakt een wachtwoord sterk?
Een wachtwoordmanager genereert met
een druk op de knop sterke wachtwoorden. Voor veilige toegang tot je wachtwoordenkluis moet je nog wel een heel
sterk hoofdwachtwoord kiezen. Waar
moet een veilig wachtwoord tegenwoordig aan voldoen? Het moet zo uniek zijn
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dat het niet te raden is door hackers of
computers. Dat kan door een combinatie
van willekeurige letters, cijfers en speciale karakters, van minimaal 12 tekens,
maar liever langer. Ook veilig én makkelijker te onthouden is een wachtzin van
minimaal 4 woorden. Kies dan geen

Wil je je nog meer controle en wil je alle
wachtwoorden alleen op je eigen computer, dan moet je bij KeePass zijn. Dat
betekent wel dat je er niet bij kunt vanaf
andere apparaten. Wil je je wachtwoorden
toch overal kunnen gebruiken, dan zul je
dat zelf via een clouddienst moeten regelen. Daardoor is het gebruiksgemak wat
minder. Dat wordt nog eens versterkt
doordat er verschillende Android-apps,
iOS-apps en browserplugins voor
KeePass zijn, die net allemaal weer wat
anders werken. Al met al maakt dat
KeePass vooral geschikt voor de wat meer
technisch onderlegde gebruiker.
Ook andere managers hebben hier en

bestaand spreekwoord of makkelijk te
raden zin. Een voorbeeld van een goede
wachtzin: BroekPaarsTafelToets. Met
extra cijfer(s) en speciaal teken maak je
hem nog sterker. Onthoud het wachtwoord goed of noteer het en leg het
briefje op een veilige plaats.

Meer informatie:
www.consumentenbond.nl/wachtwoordmanagers
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daar tekortkomingen. Zo kan McAfee
True Key inloggegevens op iPhones
niet invullen in je standaardbrowser.
Dan moet je de browser van True Key
gebruiken of gegevens handmatig kopiëren uit de app. En bij F-Secure Key
ontbreekt een browserextensie voor
Safari, net als tweefactorauthenticatie
voor extra veiligheid.

inlogt op een nieuw apparaat of nieuwe locatie, je dat moet bevestigen met
een tweede inlogmiddel. Dat is vaak
een code die verschijnt in een speciale
authenticatorapp op je smartphone.
Het is overigens aan te raden ook
tweefactorauthenticatie in te stellen
voor je belangrijke websites en diensten met wachtwoorden, zoals bij je
e-mail of de PayPal-betaalwebsite.
Mocht op een of andere manier een
wachtwoord in verkeerde handen vallen, dan kan diegene er niets mee zonder je smartphone.
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Voor nóg meer zekerheid bieden veel
managers tweefactorauthenticatie
(2FA), waaronder 1Password, Bitwarden en LastPass. Dat betekent dat als je

35% 50% 15%
1. 1Password

€38,50 p.j.

8,1

7,8

8,0

9,2

2. Bitwarden

Gratis**

7,7

8,4

7,1

8,0

3. Dashlane Premium*

€40 p.j.

7,7

6,0

8,6

8,4

4. Keeper Security Unlimited*

€36 p.j.

7,6

7,2

7,9

8,1

5. LastPass Premium

€40 p.j.

7,3

6,9

7,1

9,1

6. LastPass Free

Gratis

7,1

6,9

7,1

7,7

7. KeePass

Gratis

6,9

7,7

5,8

8,5

✓
✓

8. Kaspersky Password Manager*

€13 p.j.

6,8

4,9

7,9

7,7

✓

9. Enpass Premium*

€11 p.j.

6,7

6,2

6,7

7,7

✓
✓

10. SafeInCloud

€4,29 per app

6,3

5,4

6,8

7,0

11. McAfee True Key Premium*

€20 p.j.

6,0

6,0

6,1

5,5

12. F-Secure Key Premium*

€30 p.j.

5,5

5,4

5,6

5,2

Beste uit de test

Beste koop

Selectie: bekende wachtwoordmanagers voor gebruik op meerdere apparaten zonder limiet op
aantal wachtwoorden.
Prijspeiling: februari 2020; soms
is de dollarprijs omgerekend.
* Heeft ook een gratis versie met
beperkingen. Dashlane, F-Secure,
Keeper: max. 1 apparaat; er geldt

5,5 of lager

✓
✓

C
✓

nvt

✓

CP

✓

CP

✓

C

✓

nvt

✓

✓

✓

nvt
CIP

✓
✓

✓

CIP

✓

CIP
C
CIP

8,0 of hoger

een max. aantal wachtwoorden
bij Dashlane (50), EnPass (25),
Kaspersky (15), McAfee (15).
** Bitwarden heeft ook een Premium-versie (€9 p.j.) met o.a. een
documentenkluis.
Methode: gebruiksgemak, vei
ligheid en mogelijkheden zijn
beoordeeld op verschillende bes-

turingssystemen.
Platform: alle managers hebben
apps voor Windows, macOS, iOS
en Android en browserextensies
voor Chome en Firefox.
Taal: alle managers behalve
1Password zijn Nederlandstalig,
documentatie is vaak Engelstalig.
KeePass: getest zijn versie 2.4.3

( Windows/macOS), Keepass2Android (Android) en KeePassTouch
(iOS).
Noodtoegang: voorziening die
bekenden onder voorwaarden
toegang geeft.
Kluislocatie te kiezen: kun je de
wachtwoordenkluis ook op een
andere plek opslaan?
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PRAKTIJK BITWARDEN
Het gratis Bitwarden biedt een veilige
en gebruiksvriendelijke manier om je
wachtwoorden te onthouden. We beschrijven
hoe dit werkt voor Windows en MacOS.

Beginnen met
Bitwarden
STAP 1

Downloaden en installeren
1 Ga naar bitwarden.com.
2 Klik op Install Now - It's Free.
3 Klik op de browser die je gebruikt.
N.B. Je hebt alleen de browserextensies nodig. De aparte Windows- of
Mac-software is meer een extra.
Ga nu naar Firefox (deze gebruiken als
voorbeeld. Je kunt dit stappenplan ook

volgen voor andere browsers).
4 Klik op +Toevoegen aan Firefox >
Toevoegen > Oké, begrepen.
Nu zie je het Bitwarden-schildje
rechtsboven in het browserscherm bij
de andere extensies, en er verschijnt
een webpagina waarop je nog een
instructievideo kunt bekijken.

STAP 2

Account aanmaken
1 Klik in de browser op het
Bitwarden-icoon.
2 Klik op Account aanmaken.
3 Vul je e-mailadres in en kies een
sterk wachtwoord (twee keer invullen). Je kunt een hint toevoegen die
alleen jij begrijpt.
4 Klik rechtsboven op Versturen.

STAP 3

Inloggen bij Bitwarden
Als je de browser start, moet je ook
inloggen bij Bitwarden. Dat gaat zo:
1 Klik op het grijze schildje > Inloggen.
2 Vul je inloggegevens in en klik op
Enter. Het schildje kleurt nu blauw.
De keren hierna zie je als de browser
start, een schildje met een rood slotje.
1 Klik op het blauwe schildje.
2 Vul het hoofdwachtwoord in en klik
op Enter. Het slotje verdwijnt.
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Inloggen op sites
met Bitwarden
Bezoek je een site waarvan Bitwarden de inloggegevens heeft, dan zie je
een getal in het blauwe schildje. Dat
getal (meestal 1) is het aantal
accounts dat Bitwarden kent voor
deze site.
Op de inlogpagina kun je op drie
manieren je gegevens laten invullen:
••Klik op het blauwe schildje > klik in
het venster op het juiste inlogaccount.
••Sneller is: rechtsklik in een inlogveld
> Bitwarden > Auto-invullen…
••Het snelste is je gegevens te laten
invullen met de toetscombinatie
Ctrl+Shift+L (Apple: Cmd+Shift+L).
Mislukt het automatisch invullen?
Knip en plak dan handmatig gebruikersnaam en wachtwoord: klik op het
blauwe schildje en klik achter het
account op het poppetje om de
gebruikersnaam te kopiëren. Met een
klik op het slotje kopieer je het
wachtwoord. Ga in het juiste veld
staan en kies Plakken of typ Ctrl+V.
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STAP 4

STAP 5

Wachtwoord toevoegen aan Bitwarden
Bekende site
Ben je op een site die nog niet in
Bitwarden staat en waar je al een
account hebt?
1 Log in op de website.
2 Bovenin het browserscherm verschijnt een balk waarin Bitwarden
aanbiedt het wachtwoord op te slaan.
Kies Ja, nu opslaan. De volgende keer
kun je Bitwarden laten inloggen.
Nieuwe site
Ben je op een site waar je nog geen
account hebt en een account wilt
aanmaken?
1 Ga naar de pagina waar je een
gebruikersnaam en wachtwoord moet
aanmaken.

TIP

2 Als je een wachtwoord moet kiezen:
laat Bitwarden een sterk wachtwoord
voor je genereren: klik op het schildje
en klik onderin de pop-up op de knop
Generator.
3 Je ziet het wachtwoord dat Bitwarden voorstelt. Je kunt eventueel nog
criteria toevoegen omdat sommige
sites bepaalde tekens wel of niet toestaan. Klik op Opslaan als die optie er
is (onderin zie je een groen balkje), klik
anders op Wachtwoord kopiëren en
plak het wachtwoord in het betreffende veld (Ctrl+V).
4 Na registratie op de site, biedt Bitwarden aan om deze inloggegevens
op te slaan. Kies Ja, nu opslaan.

Onlinebeheer In de online kluis en beheer
omgeving kun je van alles instellen. Kijk op
vault.bitwarden.com

STAP 6

Extra beveiliging inschakelen
Deze stap is niet noodzakelijk, maar
wel aan te raden voor extra veiligheid.
Je moet dan een extra zescijferige code
invullen bij het inloggen.
1 Ga naar vault.bitwarden.com en log
in.
2 Ga naar het tabblad Instellingen >
Tweestapsaanmelding.
3 Kies Authenticatie-app.
4 Download een authenticator-app op
je mobiel als je die nog niet hebt, bijvoorbeeld Authy.
5 Scan met de foto-app de QR-code
op het scherm. Vul in de authentica-

tie-app de zescijferige code in.
6 Klik op Herstelcode weergeven >
vul het hoofdwachtwoord in. Bewaar
deze code goed. Je hebt hem nodig in
het geval de tweestapsmethode niet
meer werkt, bijvoorbeeld omdat je je
mobiel kwijt bent.
7 Iets minder veilig maar veel gebruiksvriendelijker is om alleen de code in te
voeren als je inlogt vanaf een nieuw
apparaat of andere browser. Zet dan bij
het invullen van de zescijferige code een
vinkje bij Mijn gegevens onthouden.
Vanaf nu hoef je de code niet meer in te
voeren bij deze browser.
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Alle foto’s
in de cloud
Je dierbare fotoverzameling verdient een veilig
onderkomen. Een interessante mogelijkheid hiervoor
is het gebruik van een onlinefoto-opslagdienst. Welke
van deze zes aanbieders zijn de moeite waard?
Tekst Maikel Dijkhuizen

B

ij veel mensen is het
back-uppen van foto’s een
ondergeschoven kindje.
Riskant, want waardevolle
kiekjes wil niemand kwijtraken. Helaas gaat een lokale
harde schijf op den duur
altijd kapot. Het is dus onveilig om de
bestanden uitsluitend op een pc, computer of externe schijf te bewaren.
Daarnaast mogen we rampscenario’s als
diefstal, brand en waterschade natuurlijk
ook niet uitsluiten. Het is dus slim om je
fotoverzameling niet alleen thuis maar óók
buitenshuis op te slaan.
Je kunt kiezen voor een algemene
opslagdienst als Microsoft Onedrive,
Google Drive of Dropbox. Een betere
keus is een speciale foto-opslagdienst. Je
krijgt er dan specifieke fotofuncties bij,
zoals het indelen in albums, mogelijkheden om bestanden makkelijker terug te
vinden en foto’s te bewerken (zie het
kader op de volgende pagina).
In deze keuzehulp helpen we je met het
vinden van een geschikte foto-opslagdienst. We namen er zes onder de loep.
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FLICKR: BESTE KEUS BIJ GROTE COLLECTIE
Flickr is een sociaal platform waarop
je foto’s met andere gebruikers kunt
delen. Je gebruikt deze dienst desgewenst ook alleen als online-
opslagplaats voor fotobestanden.

Pluspunten

+ Gratis 1000 foto’s (of video’s) in
hoge resolutie opslaan.
+ Je kunt handmatig tags en beschrijvingen aan foto’s toevoegen.
+ De website en mobiele app bevatten een uitgebreide fotobewerker.
+ Bevat veel opties voor het organiseren van foto’s.
+ Toont standaard volledige (exif-)
informatie van iedere afbeelding.
+ Ondersteunt veel videoformaten,
zoals mp4, wmv, mov en m2ts.
+ Gebruikers passen de rechten van
hun foto’s naar eigen wens aan.

Minpunten

– Gratis gebruikers krijgen reclame in
de gebruikersomgeving.

– Voor nieuwe gebruikers is de drukke webinterface wennen.
– Ondersteunt geen weergave van
raw-bestanden.
– Laat met de standaardinstellingen
foto’s aan alle Flickr-leden zien. Wijzig
de privacy-opties om de bestanden
louter voor privégebruik op te slaan.
– De desktopapplicatie met automatische back-upfunctie is alleen
beschikbaar voor betalende gebruikers.
– De toekomst van Flickr is onzeker.
Eigenaar SmugMug gaf onlangs aan
dat er meer betalende gebruikers
nodig zijn om het platform rendabel
te houden.

Eindoordeel

Flickr heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding wanneer je een grote fotocollectie hebt die je in de oorspronkelijke resolutie wilt opslaan. Voor
waarde is wel dat je foto’s niet in
raw-formaat bewaart.

online foto-opslag Keuzehulp

AMAZON PHOTOS: ALS JE AL KLANT BENT
Amazon Photos is een dienst voor klanten
van webwinkel Amazon (5 GB gratis). Heb
je al Amazon Prime (€6 per maand), dan
krijg je onbeperkte opslagruimte. Zonder
Prime betaal je per jaar (omgerekend)
€18,50 voor 100 GB of €55 voor 1000 GB.

Pluspunten

+ Gratis 5 GB opslaan.
+ Stelt na het uploaden van foto’s voor

om ze in een aparte map te bewaren.
Hierdoor houd je overzicht.
+ Deelt rechtstreeks bestanden met
meerdere personen via het aanmaken van
een fotogroep.
+ Eenvoudige fotocorrecties mogelijk, zoals
het maken van een uitsnede en het verhogen of verlagen van de contrastwaarde.
+ Maakt met het pc-programma en de
mobiele app automatisch back-ups.
+ Ondersteunt de weergave van veel
raw-formaten.
+ Ondersteunt veel videoformaten,

waaronder mp4, avi, mts en mpg.
+ Tagt foto’s van Prime-abonnees
automatisch.

Minpunten

– Voor bezoekers uit Nederland is het
zoeken naar de juiste website. Ga naar
amazon.de/photos en stel de taal in op
Nederlands.
– De desktopapplicatie en mobiele app
zijn niet in het Nederlands.
– Alle applicaties (web, desktop en
mobiel) missen bij gebruik van een gratis
account basisfunctionaliteit, zoals het
toevoegen van tags en bijschriften. Ook is
er geen zoekfunctie.
– Geen fotobeheer in de desktopapplicatie.

Eindoordeel

Amazon Photos is alleen een interessante
optie voor mensen die al een Prime-abonnement hebben. Voor gratis foto-opslag
bestaan er betere alternatieven.

Waarom
speciale onlinefoto-opslag?
Onlinefoto-opslag heeft een
paar belangrijke voordelen
ten opzichte van ‘gewone’
cloudopslag:
••Smartphone-apps voor
toegang tot je foto’s vanaf je
tablet en smartphone.
••Je kunt fotoalbums aanmaken en delen met anderen.
••Tijdlijnfunctie om door je
fotocollectie te lopen.
••Sommige diensten kunnen
gezichten en objecten herkennen zodat je foto’s nog
makkelijker terugvindt.
••Je kunt foto’s voorzien van
tags om ze gemakkelijker
terug te vinden.
••Je kunt kleine fotocorrecties toepassen, zoals het
aanpassen van het contrast
en de helderheid.

SMUGMUG: BESTE VOOR FOTOSITES
SmugMug richt zich op (semi-)professionele fotografen en beeldbewerkers.
Daarom biedt de dienst uitsluitend
betaalde abonnementen aan. Opvallend
genoeg garandeert ieder abonnement
onbeperkte opslag van foto’s en video’s.
Wel zijn er verschillen in functionaliteit,
zoals de toegang tot verkoopkanalen,
het creëren van fotowebsites en het
gebruik van eigen watermerken.

sten/programma’s,
zoals Adobe Lightroom, Flickr en
Dropbox.
+ Bevat een prettige online fotobewerker met voldoende gereedschappen.

Pluspunten

– Geen gratis
opslag van foto’s.
Wel kun je een abonnement vrijblijvend
twee weken proberen.
– De moeilijkheidsgraad is vanwege alle
geavanceerde functies relatief hoog.
– Ondersteunt geen weergave van
RAW-bestanden.

+ Ongelimiteerde foto- en video-opslag.
+ De gebruikersomgeving van de websi-

te, het desktopprogramma en de mobiele
app is een lust voor het oog.
+ Nieuwe gebruikers ontvangen een
duidelijke uitleg, al is die wel Engelstalig.
+ Bevat koppelingen met externe dien-

Minpunten

Eindoordeel

SmugMug is een goede keus voor
(semi-)professionele fotografen met een
eigen fotosite. Bij een uitgebreid abonnement kun je via deze dienst ook foto’s
verkopen.
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GOOGLE FOTO’S: BESTE KEUS VOOR SERIEUZE FOTOGRAFEN
Google Foto’s is een broertje van onlineopslagdienst Google Drive. Iedereen met
een Google-account kan gratis gebruikmaken van deze uitgebreide fotodienst.

Pluspunten

+ Bevat een gebruiksvriendelijke Nederlandstalige gebruikersomgeving.
+ 15 GB gratis opslag, al deel je deze
ruimte wel met de diensten Google Drive
en Gmail.
+ Bepaal zelf of je foto’s in volledige
resolutie of gecomprimeerd (tot 16
megapixel) opslaat. In dat laatste geval
profiteer je van gratis onbeperkte opslag.
+ Ondersteunt de weergave van alle
gangbare raw-formaten.
+ Ondersteunt nagenoeg alle bekende
videoformaten.
+ Wijst op eigen houtje correcte tags aan
foto’s toe, zoals locaties, dieren en
objecten.
+ Herkent en groepeert automatisch
gezichten.
+ Heeft een uiterst slimme zoekfunctie

die onder meer objecten en personen op
foto’s herkent.
+ Stelt relevante fotocorrecties voor, zoals
het verbeteren van de belichting en het
draaien van de afbeelding. Dit werkt prima.
+ Je maakt vanuit de webapplicatie rechtstreeks een fotoboek aan, waarbij Google
het product binnen enkele dagen aflevert.
+ Bevat aan de rechterzijkant een tijdlijn
waarmee je vlot foto’s uit een bepaalde
periode opvraagt.

Breng je foto’s bij deze aanbieder onder,
dan komt het Amerikaanse bedrijf nóg
meer over je te weten. Google gebruikt de
profielen onder meer om persoonsgerichte advertenties te genereren.

Eindoordeel

Voor serieuze fotografen die graag in
raw-formaat fotograferen is Google Drive
de beste keus. Je profiteert ook van allerlei
slimme functies en 15 GB gratis opslag.

Minpunten

– Er is geen eigen
desktopapplicatie van
Google Foto’s. Wel
kun je voor het uploaden van fotobestanden het Google Drive-
programma Back-up
en synchronisatie
gebruiken.
– Google houdt
uitgebreide profielen
van gebruikers bij.

PHOTOBUCKET: GEEN AANRADER
Photobucket is al sinds 2003 een bekende
online-opslagplaats voor foto’s. Veel eigenaren van websites gebruiken de dienst
om afbeeldingen te hosten.

Pluspunten

+ Onlinefotobewerker.
+ Ondersteunt veel videoformaten.

Minpunten

– Met een gratis account bewaar je
slechts 250 afbeeldingen en verschijnt er
reclame.
– Ondersteunt geen weergave van
raw-bestanden.
– Voorheen had Photobucket een desk
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topapplicatie, maar die werkt niet meer.
– De webapplicatie opent foto’s vaak
traag en de gebruiksomgeving bevat diverse onduidelijkheden.
– Ophalen van Facebook-albums werkt niet.
– Buitenlandse printdienst.
– Duur vergeleken met concurrerende
aanbieders.
– Slaat foto’s online op in lagere resolutie.
Alleen met het duurste abonnement kun je
deze fotocompressie uitzetten.

Eindoordeel

Photobucket is geen aanrader. Hij is duur
en biedt voor (amateur)fotografen te weinig functionaliteit.

Mylio

Het Engelstalige Mylio is geen
clouddienst, maar toch het
vermelden waard. Met een
gratis account beheer je tot
25.000 foto’s op drie apparaten. Mylio zorgt via synchronisatie dat op ieder apparaat
dezelfde bestanden worden
bewaard. De dienst beschikt
verder over allerlei slimme
hulpmiddelen, zoals gezichtsdetectie en koppelingen met
externe fotobewerkers. Met
een betaald account bewaar
je een onbeperkt aantal foto’s
en bewerk je raw-bestanden.
Dit kost $10 per maand of
$99 per jaar.

online foto-opslag Keuzehulp

APPLE ICLOUD: VOOR IPHONE-FOTOGRAFEN

Amazon Photos

amazon.de/photos 5 GB

vanaf €18,50 per jaar (100 GB); inbegrepen bij
Amazon Prime (€6 p/m) met onbeperkte opslag

Apple iCloud

icloud.com

5 GB*

vanaf €12 p/j (50 GB)

Flickr

flickr.com

1000 foto's €66 p/j (onbeperkte opslag)

Google Foto's

google.com/drive

15 GB*

vanaf €20 p/j (100 GB)

Photobucket

photobucket.com

250 foto's

vanaf €50 p/j (25 GB)

SmugMug

smugmug.com

n.v.t.

vanaf €44 p/j (onbeperkte opslag)

Dollarprijzen zijn omgerekend naar euro’s.
N.B. Bij alle diensten kun je foto’s online bewerken en

delen en kun je ook video’s opslaan.
* Deelt opslagruimte met andere diensten
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Fotografeer je voornamelijk met een iPhone en vind je gebruiksgemak het belangrijkste? Dan is iCloud een goede keus.
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Kenmerken fotodiensten

Eindoordeel

RL

dus bezitters van een iPhone, iPad of Mac
hoeven niets te installeren.
+ Bespaart opslagruimte op mobiele
apparaten door gecomprimeerde foto’s
te bewaren. De oorspronkelijke bestanden kun je in hoge resolutie via iCloud
downloaden.
+ In Verkenner (Windows) en Finder
(MacOS) zit een uploadmap, zodat je
gemakkelijk foto’s van andere camera’s
kunt opslaan. Windows-gebruikers moeten wel eerst de iCloud-app installeren.
+ Tweestapsverificatie is standaard
ingeschakeld, waardoor je foto’s goed
zijn beschermd tegen hackers.
+ Ondersteunt de weergave van gangbare RAW-formaten als NEF en CR2.
+ Prima fotobewerker op een
iPhone, iPad en Mac.
+ Herkent en groepeert automatisch
gezichten.

DE

+ Nederlandstalig.
+ Bevindt zich al op Apple-apparatuur,

– Voornamelijk interessant voor
Apple-gebruikers. Zo bestaat er geen
officiële app voor Android.
– Deelt de opslag met andere data, zoals
bestanden, mail, berichten en reservekopieën van Apple-apparaten. Van de gratis
5 GB blijft er hierdoor weinig over voor
foto-opslag.
– De desktopapplicatie voor Windows
voelt soms stroperig aan. Zo verschijnen

T

Pluspunten

SK

Minpunten

er soms onverklaarbare waarschuwingen in beeld en sluit de toepassing overige programma’s af.
– Bevat geen fotobeheer in de desktopapplicatie.
– Bevat geen zoekfunctie in de
desktop- en webapplicatie.
– Met de Windows-software kun je
geen foto’s bewerken.

DE

+ Wijst automatisch relevante tags aan
foto’s toe.

NE

Maak je foto’s met je iPhone, dan ligt
iCloud voor de hand. Deze onlineopslagdienst is namelijk standaard op
Apple-apparaten aanwezig.
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Digitaal
bijblijven?
In de Digitaalgids vind je elke 2 maanden alles over digitale trends
en online dreigingen. Probeer nu met korting.

Bekijk de aanbieding

