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Bijblijven
Een gids om gewoon bij te blijven. Zo 
omschreef de eerste hoofdredacteur 
in september 2001 in haar redactio-
neel de Digitale Consument, zoals de 
Digitaalgids toen nog heette. En dat is 
20 jaar de rode draad gebleven. Als we 
het lezers vroegen, was dat ook wat 
we steeds weer hoorden: ‘Al die ont-
wikkelingen gaan zo snel, ik wil 
gewoon op de hoogte blijven, alles 
blijven begrijpen’. Datzelfde geldt net 
zo goed voor ons. Er gebeurt zo veel, 
dat het ons ook nu nog geen enkele 
moeite kost het blad te vullen. 

De eerste jaren sloeg ‘bijblijven’ 
vooral op de technische ontwikkelin-
gen. Telkens weer nieuwe apparaten, 
kleiner en krachtiger. Van grijze bak-
beesten tot minilaptopjes, van PDA 
tot smartphone, van cd-branders tot 
streaming en van 64k-inbelmodems 
tot gigabit-internet. Het waren de 
jaren waarin we allemaal ‘de digitale 
snelweg’ opgingen.

Toen we daar allemaal op zaten, 
bleek internet ook een donkere kant te 
hebben. Bijblijven betekent nu ook: 
weten hoe je online veilig blijft en je 
privacy beschermt. 

Wat al die jaren onveranderd is 
gebleven, zijn de praktische tips. Vanaf 
de start was de rubriek Tips & trucs 
uw favoriet, 118 nummers lang. In het 
verlengde daarvan hebben we daarom 
voor u, als trouwe abonnee, een han-
dige sneltoetsenkaart voor naast de 
pc. En een prijspuzzel waarin u uw 
computerkennis kunt testen. Succes!

16 Maak Google veilig

Bijna iedereen heeft een Google-
account, vaak bomvol persoonlijke 
gegevens. Zaak dus om je account 
goed te beschermen. Zo hou je in 9 
stappen hackers buiten de deur.

26 QR-fraude

Die leuke zwart-witblokjes zijn 
handig om snel naar websites te 
gaan. Maar criminelen hebben ze 
ook ontdekt. Hoe onderscheid je een 
goede QR-code van een foute?

10  
DigitaalGids 20 jaar

We bestaan deze maand 20 jaar. 
Een goede reden voor een reis 
door de tijd langs een aantal 
hoogtepunten. En een prijspuzzel 
mag natuurlijk niet ontbreken.

40 Office voor nop

Er is zo veel meer dan Microsoft 
Office. We probeerden 6 
alternatieven uit. Veel ervan zijn 
prima, en nog gratis ook.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur
vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen
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 EN VERDER 

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND Wij zijn er voor consumenten.  
En we zijn ván consumenten. Samen maken we kiezen makkelijker, kopen veiliger 
en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en 
onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële 
belangen. Het belang van de consument staat bij ons voorop.

Meer Digitaalgids:   
 Gratis nieuwsbrief

schrijf je in op  
www.digitaalgids.nl 

 Phishingchecker 
stuur ons je verdachte mail  
...en nog veel meer  
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51 Service
Extra’s voor abonnees

20 Zeg ja tegen 2FA

Huh, 2FA? Dat staat voor 
tweefactorauthenticatie, ook zo’n 
lastig woord. We bedoelen inloggen 
met wachtwoord plus een extra 

code. Waarom is het belangrijk 
en hoe stel je het in?

29 Dossier
Internetbrowsers

De browser is het belangrijkste 
programma op de pc. Welke moet je 
hebben en hoe gebruik je hem optimaal? 

30 TEST internetbrowsers
34 Tips voor beter browsen
36 18 handige extensies

38 Mac-trucjes

MacOS heeft een aantal aardige 
handigheidjes die je maar net 
moeten weten, omdat ze onder 
de oppervlakte liggen. We doen er 
negen uit de doeken.
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enter
In Enter praten we je bij over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten.

MICROSOFT

Windows 11 niet voor iedereen
Windows 11 verschijnt waarschijnlijk al in oktober. Dat 
is dus al over een maand. De upgrade is gratis voor 
Windows 10-gebruikers en wordt automatisch aange-
boden, maar nog steeds is niet duidelijk welke compu-
ters kunnen upgraden. Microsoft stelt als eis dat een 
pc is voorzien van een moderne beveiligingschip (TPM 
2.0). Veel computers van voor 2018 hebben die niet. 
Hoe streng zal Microsoft hiermee omgaan? Dat moet 
nu snel gaan blijken. Of je computer geschikt is voor 
Windows 11 kun je testen met de PC Health Check-app 
van Microsoft. De app is binnenkort te downloaden op 
tinyurl.com/dg-w11check.

Intussen gingen wij aan de slag met de testversie van 
Windows 11. De update is vooral visueel ingrijpend, de 
werking van Windows verandert nauwelijks. De iconen 
op de taakbalk staan voortaan in het midden en de 
knoppen en iconen zijn opgefrist. Er is nu een centrale 
plek voor de instellingen, waarbij het hoofdmenu zicht-
baar blijft. Zo raak je minder snel de weg kwijt dan in 
Windows 10. Nieuw is dat je Android-apps kunt instal-
leren, maar dat konden wij nog niet testen. 
Kan of wil je de overstap niet maken? Geen probleem. 
Windows 10 krijgt tot en met 2025 updates, dus je 
kunt voorlopig nog even vooruit.

Windows 11 ziet 
er anders uit, maar 
werkt hetzelfde als 

Windows 10
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KORT

Vrije modemkeuze 
in 2022

Vanaf begin 2022 mag 
je zelf kiezen welke 

modem(router) je thuis 
gebruikt. Je provider kan 

je niet langer dwingen een 
apparaat te kiezen dat hij 

levert en ondersteunt.

Alexa,  
ik klaag je aan

Ouders van kinderen met de 
naam Alexa roepen Amazon 
op de naam van hun slimme 
speaker te veranderen. Die 

speaker roep je aan met 
Alexa, doe dit of dat. Echte 

Alexa’s worden ermee 
gepest.

RECHTSZAAK

€150 voor blokkeren cartridges
Onze Belgische zusterorganisatie Test Aankoop is een rechtszaak gestart tegen printer-
fabrikant HP. De reden is dat HP het gebruik van ‘vreemde’ inktpatronen verhindert. Door 

firmware-updates is het niet meer mogelijk om goedkopere cartridges van huismerken 
te gebruiken. De consumentenorganisaties in Italië, Spanje, Portugal en Brazilië  

doen mee. Zij eisen dat de eigenaren van zo’n printer een schadevergoeding krij-
gen van €150. De eisers wijzen erop dat HP na een soortgelijke klacht 

een schadevergoeding van $1,5 miljoen dollar heeft betaald aan 
Amerikaanse consumenten, wat neerkwam op $100 tot $150 
dollar per persoon. Wij volgen de zaak uiteraard met belangstelling. 

30 JAAR

‘WWW toe aan vervanging’
Ook het wereldwijde web (www) is jarig, 
en het is maar 10 jaar ouder dan de Digi-
taalgids. De Britse wetenschapper Tim 
Berners-Lee publiceerde op 6 augustus 
1991 de allereerste website: info.cern.
ch. Als het aan hem ligt komt er een 
nieuwe versie van het www. Berners-
Lee, directeur van het World Wide Web 

Consortium (W3C), werkt met zijn 
nieuwe bedrijf Inrupt aan een volgende 
versie van internet. Net als wij wil hij een 
nieuw web waarin techbedrijven je niet 
langer op de voet volgen en bepalen wat 
je te zien krijgt. Gebruikers moeten weer 
de volledige controle krijgen over hun 
eigen data.

NR. 5 SEPTEMBER 2002

‘Gratis internet’
In 2002 bestonden er nog 
gratis internetabonnementen. 
Je had aanbieders als Freeler, 
TMF Web, RaketNet, 
Wanadoo en Zonnet. Natuur-
lijk waren ze niet echt gratis: 
internet ging via de telefoon 
(inbellen) en de telefoontikken 
moest je wel gewoon betalen. 
De snelheid was doorgaans 
belabberd, net als de service 
van de helpdesk.

TEGEN KINDERMISBRUIK 

Apple gaat je  
foto’s scannen
Apple start deze maand met het scannen 
van foto’s op kindermisbruik. Als een 
gebruiker een foto naar iCloud Photos wil 
uploaden, wordt de afbeelding op het 
apparaat vergeleken met bekend mis-
bruikmateriaal. Als blijkt dat het inderdaad 
gaat om misbruik, sluit Apple het account 
en doet aangifte. Vooralsnog gaat het 
alleen om de iPhones, iPads en Macs van 
Amerikaanse gebruikers. Beveiligings- en 

privacyexperts maken zich zorgen, en met 
recht. Zij vrezen dat Apple zo een kwets-
baarheid creëert in de beveiliging van al zijn 
toestellen. Daarnaast lopen gebruikers het 
risico onterecht uit hun account te worden 
gezet. Dit zagen we bij Microsoft, dat zulke 
scans al langer doet, en waarover we schre-
ven in de Digitaalgids van maart 2021.
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ENTER

FOTO’S EN VIDEO’S

Nieuwe fotofunctie in WhatsApp
WhatsApp krijgt steeds meer mogelijkhe-
den. Je kunt nu foto’s en video’s appen die 
de ontvanger maar één keer kan bekijken. 
Daarna verdwijnen ze. De functie is een-
voudig aan te zetten: als je een foto of 
video aan een bericht toevoegt, verschijnt 
er een knop (een cirkeltje met het getal 1) 
in het tekstvak. Hiermee voorkom je dat 
de ontvanger de foto of video door-
stuurt of opslaat. Vertrouw er niet op: 
de ontvanger kan nog wel een 
schermafbeelding maken. Er 
komen meer functies aan. Zo 

kun je binnenkort ook de resolutie van 
video’s en foto’s instellen.

KORT

Internet in  
VK niet duurder

Na de Brexit mogen 
telecomaanbieders 

extra geld vragen aan 
Nederlanders die mobiel 

internetten in het VK. 
Gelukkig hebben KPN en 
Vodafone toegezegd dat 
voorlopig niet te zullen 

doen. 

WhatsApp mee 
naar Android

WhatsApp gaat het eindelijk 
mogelijk maken om de 

chatgeschiedenis van een 
iPhone over te zetten op 

een Android-toestel. Eerst 
zijn Samsung-telefoons aan 

de beurt, andere merken 
komen later.

Facebook 
verbetert data-

export
Facebook heeft de tool 
verbeterd waarmee je 
je foto’s en data kunt 

downloaden of overzetten 
naar een andere dienst. 

De tool kan nu ook 
‘Events’ exporteren en 

een koppeling maken met 
Google Agenda.

Apple maakt apps 
goedkoper

Apple heeft de prijzen van 
apps en in-app-aankopen 

in Europa over de hele linie 
iets verlaagd. Apps die eerst 

€1,09 kostten, zijn nu 10 
cent goedkoper. Een app 
van €2,29 kost nu €1,99.

FIREFOX

Beste browser minder populair
Firefox komt weer als beste uit onze brow-
sertest (lees onze nieuwe test op pagina 
30). Toch is de beste browser niet de popu-
lairste. Integendeel: het marktaandeel van 
Firefox op de computer en mobiel daalt en is 
wereldwijd nog slechts 3,5%. Chrome is 

veruit de grootste met een aandeel van 65%.  
Redenen om te kiezen voor Firefox: het 
beschermt je privacy beter dan Chrome, is 
volledig open source en geen eigendom van 
‘Big Tech’. De vele mogelijkheden maken het 
bovendien een complete browser. 

BUITENGEBIEDEN

Glasvezel in dorpen 
Goed nieuws voor wie thuis geen snel inter-
net kan krijgen. De van oorsprong Zeeuwse 
provider Delta gaat de komende jaren meer 

dan een miljoen woningen en bedrijven 
aansluiten op glasvezel. En dan vooral die in 
de kleinere dorpen en steden. Delta heeft al 
900.000 aansluitingen. Daarmee gaat het 
bedrijf de strijd aan met KPN en Ziggo, die 
samen marktleider zijn. De nummer drie is 
T-Mobile. Afgelopen voorjaar waren onge-
veer 3,9 miljoen huishoudens aangesloten 
op glasvezel. Meer over glasvezel op  
consumentenbond.nl/glasvezel.
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KORT

ONDERZOEK

Slimme spullen weer onveilig
Veel slimme apparaten zijn nog altijd onveilig, blijkt uit een nieuwe test van onze Belgi-
sche collega’s. Zij lieten hackers los op 16 toestellen, waaronder robotstofzuigers, alarm-

systemen, deurbellen en babyfoons. Liefst 10 van de 16 kampten 
met een ernstige kwetsbaarheid. Zo waren 2 alarmsystemen 

op afstand te manipuleren en een deurslot bleek binnen 
een paar minuten te openen. Vooral de vage Chinese 
‘Aliexpress-merken’ schieten tekort. Extra zorgwekkend 
is dat maar weinig fabrikanten actie ondernemen. Som-
mige reageerden helemaal niet. 

SPIONAGE

‘Pas op met Chinese telefoons’
Chinese smartphones zijn een spionagerisi-
co, zegt de Belgische inlichtingendienst. De 
Chinese staat mag gebruikersgegevens 
inzien die door Chinese bedrijven worden 
beheerd. Het risico van staatsspionage dat 
zo ontstaat, geldt dus ook voor telefoons 
van merken als Oppo, Huawei, OnePlus en 

Xiaomi. De dienst zegt erbij dat het nog 
geen spionage heeft vastgesteld. De Natio-
naal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid wil desgevraagd niet eenzelfde 
waarschuwing afgeven. De NCTV verwijst 
slechts naar een rapport waar niet wordt 
ingegaan op spionage door telefoons.

TWh (terawattuur) – meer dan het 
stroomverbruik van heel Oekraïne

Het ‘delven’ van 
bitcoins kost bijna150
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DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

Datalekken: wat 
moet je doen?
Nog dagelijks komen er grote en kleine 
datalekken aan het licht. Of blijken ze 
erger dan gedacht, zoals bij de GGD. Wij 
hebben uitgezocht wat de risico’s zijn 
en hoe je de schade beperkt als het 
jouw data overkomt.
• Handige app: EmailThis 
• Paradijs voor verzamelaars
• Hoe download je foto’s uit Google 
Foto’s?
• Nederlands internet is duur
• Eind voor analoge radio van Ziggo
Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.nl 
of ontvang hem maandelijks in je mail-
box. Meld je aan: digitaalgids.nl/
nieuwsbrief

NR. 17 NOVEMBER 2004

Illegale 
muziekdownloads
Muziek downloaden doen we 
bijna niet meer, tegenwoordig 
streamen we alles. Dat was in 
2004 heel anders. We testten toen 
12 websites waar je tegen betaling 
muziek kon downloaden. Een 
nummer kostte €0,70 tot €1,30, 
behalve bij het Russische Allof-
MP3 en MP3Search. Daar kon je 
de muziek al voor €0,03 ophalen. 
Hartstikke illegaal. En die twee 
scoorden ook nog eens hoog. 
Onze test was tegen het zere been 
van de muziekindustrie.


