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Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

Wie de sprong naar Windows 11 wil ma-
ken helpen we graag. Op pagina 14 heb-
ben we daarom een uitgebreid stappen-
plan voor de overstap. Maar daar gaan 
natuurlijk belangrijke vragen aan vooraf: 
kán het en wíl ik het? bij de eerste vraag 
valt op dit moment al 80% af. Veel pc’s 
zijn door Microsoft ongeschikt verklaard. 
Geen zorgen: doorwerken met Windows 
10 kan nog tot oktober 2025. 

Minstens zo belangrijk is de vraag of je 
wilt overstappen. ik heb dat zelf wel ge-
daan, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben 
en kinderziektes accepteer. Maar eerlijk 
gezegd: zoveel is er niet veranderd. 

ben je op dit moment prima tevre-
den met Windows 10, dan moet je je 
serieus afvragen of je nu al de overstap 
wilt maken. Zeker als je je nu aanmeldt 
zonder een Microsoft-account. Het was al 
lastig om Windows te gebruiken zonder 
zo’n account. Maar in Windows 11 is een 
Microsoft-account zelfs verplicht. je kunt 
het achteraf wel weer uitzetten, maar het 
is een hoop gedoe. 

Daarnaast heeft een nieuw systeem 
altijd kinderziektes. ik kon een tijdje die 
handige kniptool niet gebruiken vanwe-
ge een vreemde bug. en bepaalde 
printers werkten niet. O ja, en dan 
is er nog de nieuwe taakbalk. ik 
ben er nog niet over uit of die nu 
beter is.

Kortom: ben je nu tevreden, 
blijf dan voorlopig gewoon 
Windows 10 gebruiken.

04  Enter
Digitale nieuwtjes en producten  

08  Back-up
updates over onze acties  

20  Helpdesk
Digitale problemen opgelost  

44  Tips & trucs
De beste tips en gratis software  

50  Woordenlijst
Technische termen uitgelegd  

50  Colofon
Contact- en abonnementsgegevens  

51  Service
extra’s voor de abonnees

Handige functies voor 
het chatten

 ► pag. 24

Nieuw in macOS 
Monterey

 ► pag. 38

10 Telefonische oplichting

Vincent van Amerongen
Hoofdredacteur

vvanamerongen@
consumentenbond.nl 

Over op 11?



3januari/februari 2022 - DIGITAALGIDS

INHOUD

29

Artikelen

10  Telefonische oplichting
Oplichters bellen je namens de po-
litie,  belastingdienst en webwinkels. 
Pas op voor de ‘robocalls’. 

14  Over op Windows 11
is je computer geschikt voor Win-
dows 11? Volg ons stappenplan 
voor een probleemloze overstap.  

24  WhatsApp en Signal
Chatapps geven je steeds meer 
controle. We lopen de interessant-
ste functies langs.   

26  Los usb-problemen op
Met een usb-poort kan meer mis-
gaan dan je denkt. Wij geven de 
oplossing voor 6 problemen.  

38  macOS Monterey
Wij zetten de vernieuwingen in het 
nieuwe Monterey op een rij. aan 
welke heb je echt iets?  

40  Podcasts luisteren
Luister je nog geen podcasts? Ons 
stappenplan wijst de weg naar de 
juiste apps en beste podcasts.  

14 Over op Windows 11

 Lees de Digitaalgids ook online
via consumentenbond.nl/cb-reader

Oude 
mobiel
Laat je oude smartphone niet 
verstoffen. Geef hem weg, 
verkoop hem of geef hem 
een tweede leven. We zetten 
de opties op een rij.

30 is het echt over en uit?
32 Wat kun je er nog mee?
34 Zes opkopers getest
36 Tweede leven

Onafhankelijk 
en advertentievrij

Wij zijn er voor consumenten. 
en we zijn ván consumenten. 

Samen maken we kiezen 
makkelijker, kopen veiliger 

en markten eerlijker. We be-
waken bij alles wat we doen 

onze objectiviteit en onafhan-
kelijkheid. We laten ons niet 

beïnvloeden door politieke en 
commerciële belangen. Het 
belang van de consument 

staat bij ons voorop.

26 Usb-problemen

40 Keuzehulp podcasts
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Enter
Nieuwe producten en ontwikkelingen

Sterke groei

Veel meer nepshops in 2021
In januari tot en met november 2021 deden ruim 
15.000 mensen aangifte van oplichting door een web-
winkel. In heel 2019 ging het nog om ongeveer 3000 
gevallen. Oplichters spelen handig in op gedwongen 
winkelsluitingen door corona, meldt de politie. Verre-
weg de meeste aangiftes zijn gedaan tegen webwin-
kels die helemaal niet bestonden. In één weekend 
kwamen er 600 aangiftes binnen over een nepwinkel 

die stuntte met een espressomachine voor €59. Dat 
bleek te mooi om waar te zijn. 
Zoek op internet (zoals op klachtenkompas.nl) altijd 
even naar gebruikerservaringen met de webwinkel 
voordat je gaat bestellen. En kijk op de website van de 
politie of er aangiften zijn gedaan tegen de webshop. 
Ga naar politie.nl en typ in het zoekvak ‘handelspartij’.
Lees meer tips op consumentenbond.nl/nepshops.
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Repareer  
je Apple zelf 

Apple gaat reserveonder-
delen voor iPhones en Macs 

direct aan consumenten 
verkopen. Dat moet het 

repareren van een apparaat 
makkelijker maken. De ver-

koop start in de VS. Het is nog 
niet bekend of en wanneer de 
dienst naar Nederland komt.

Schadeclaim  
om GGD-lek

Door een datalek bij de GGD 
kwamen veel persoonsgege-
vens op straat te liggen. Ie-

dereen wiens gegevens in de 
systemen zaten – 6,5 miljoen 

mensen – moet €500 schade-
vergoeding krijgen. Die claim 
is ingediend door de stichting 

ICAM (datalek-ggd.nl).

Roaming tot  
2032 gratis

Tot zeker 2032 kun je binnen 
de EU bellen, sms’en en inter-

netten zonder dat dit extra 
geld kost. Daarover hebben 
de EU-landen een akkoord 

bereikt. Goed nieuws, want 
het in 2017 gesloten akkoord 
over gratis roaming loopt op 

1 juli van dit jaar af.

Privacy en veiligheid

De beste VPN
Wil je internetten via een VPn? Kies dan 
iVPn, Mozilla VPn of Mullvad. Dat adviseren 
onze amerikaanse collega’s van Consumer 
reports na een test van 16 VPn-aanbieders. 
De 3 winnaars beschermen de veiligheid 
en privacy van hun klanten het best. Mozilla 
VPn (€5 per maand) kun je eenvoudig 
integreren in firefox. Op digitaalgids.nl/
weblinks staat de link naar de testuit-
slagen. in de test zaten alleen betaalde 

diensten en ontbraken veel in nederland 
actieve aanbieders. Door een VPn (virtueel 
privénetwerk) te gebruiken, kun je veilig 
en min of meer anoniem internetten. al 
het internetverkeer gaat dan versleuteld 
via een tussenstation. Lees onze tips op 
consumentenbond.nl/vpn.

Schade

Helpdeskfraude blijft groeien
De schade door phishing en helpdeskfrau-
de bedroeg in de eerste 6 maanden van 
2021 in totaal €22,5 miljoen. 
Dit meldt de nederlandse 
Vereniging van banken. 
Vooral de schade door 
bankhelpdeskfraude lijkt 
toe te nemen. Die bedroeg 
€16,5 miljoen in het eerste 
halfjaar. in heel 2020 was de 

schade €26,7 miljoen. We lijken dus af te 
stevenen op een nieuw jaarrecord van naar 

schatting €44 miljoen. Vaak wordt 
het telefoonnummer van de bank 
‘gespooft’: met een trucje bren-
gen criminelen het nummer van 
de bank in beeld op het moment 
dat zij bellen. Lees ook ons artikel 
op pagina 8 over wat de banken 
volgens ons moeten doen.

Windows 10 en 11

Minder vaak grote updates
Windows krijgt voortaan nog maar een-
maal per jaar een grote ‘onderdelenup-
date’. Sinds de introductie van Windows 10 
verschenen zulke updates meestal twee 
keer per jaar – in de lente en in de herfst. 
Ze gaven Windows nieuwe en verbeterde 

functies, maar vaak ook softwareproble-
men. De volgende onderdelenupdate komt 
pas eind 2022. inmiddels is die van herfst 
2021 (versie 21H2) voor Windows 10 ver-
schenen. Deze bevat geen noemenswaar-
dige verbeteringen of uitbreidingen. 
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KPN gaat van  
koper naar glas
KPn gaat de komende tijd veel woningen een glasvezelaansluiting 
geven. Die komt dan naast de internetverbinding van koper. Vanaf  
1 januari 2023 wil KPn de koperlijn uitschakelen op meer dan twee mil-
joen adressen waar dan ook glasvezel ligt. Het onderhouden van twee 
netwerken is te kostbaar en glasvezel toekomstbestendiger, zegt KPn. 
Voor T-Mobile, dat internet levert via het kopernetwerk van KPn, komt 
het uitzetten van ‘koper’ te vroeg. De provider vroeg daarom uitstel via 
de rechter, maar die bepaalde dat KPn zijn plannen mag doorzetten. 
Vanaf volgend jaar gaat de koperlijn dus ‘uit’. Consumenten kunnen 
dan kiezen tussen vast internet via glasvezel of via de ‘kabel’. 

Van-voor-prijzen

Alleen nog eerlijk stunten
‘Van €700 voor €600’. We zijn allemaal 
gevoelig voor spectaculaire aanbiedingen. 
Maar te vaak word je op het verkeerde 
been gezet. Daarom komen er 
medio 2022 nieuwe europese 
regels voor aanbiedingen. 
De autoriteit Consument & 
Markt (aCM) hield vorig jaar 
25 webshops in de gaten 

en zag dat ze geregeld nepaanbiedingen 
deden. Soms waren aanbiedingen niet echt 
omdat ze maandenlang golden, soms was 

het product nooit voor de ‘van’-prijs 
verkocht. Volgens de  nieuwe re-

gels moet de ‘van’-prijs de prijs 
zijn die de webshop 30 dagen 
voorafgaand aan de aanbieding 
heeft gevoerd.

Antivirus

Bitdefender niet meer gratis
De gratis versie van bitdefender antivirus 
is niet langer te downloaden. Vanaf 1 juli zal 
de virusscanner niet meer worden geüp-
datet en daardoor geen bescherming meer 
bieden. Volgens de antivirusmaker voldoet 
de gratis software niet aan de eigen 
strenge eisen. bitdefender antivirus free 
edition behaalde een hoge testscore (7,9) 
in onze antivirustest. een goed alternatief is 
de gratis virusscanner van Kaspersky (8,1). 

binnenkort publiceren we een nieuwe test 
op consumentenbond.nl/virusscanner.

Microsoft  
teruggefloten

Microsoft moet de familie van 
een overleden man toegang 

geven tot zijn Hotmail- 
account. Dat heeft de rechter 
bepaald. Microsoft zei eerder 
niet mee te willen werken om 
de privacy van de overledene 

te beschermen.

Meer digihulp  
in de bieb

De overheid maakt extra geld 
vrij voor persoonlijke digitale 
hulp in bibliotheken. De bieb 
biedt hulp bij het gebruik van 
DigiD, de CoronaCheck-app 

en andere overheidsdiensten. 
Op dit moment zijn er al zo’n 
400 locaties waar hulp wordt 

aangeboden.

Viaplay van start

Op 1 maart start Viaplay met 
het aanbieden van streaming 

video voor €14 per maand. 
De nieuwe dienst gaat sport, 

series, films en eigen produc-
ties uitzenden. De komst van 
de zoveelste dienst is vooral 

interessant voor de snel 
groeiende schare Formule 

1-fans. Viaplay neemt de uit-
zendrechten over van Ziggo.
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Veilig inloggen

Google  
verplicht 2FA
Google maakt tweefactorauthenticatie 
(2fa) verplicht voor een deel van zijn 
gebruikers. Om bij Google te kunnen 
inloggen, heb je behalve je wachtwoord 
een tweede code nodig. De code komt 
per sms, Gmail of een authenticator-app. 
Zo is je account veel beter beveiligd tegen 
hackers. 
Google verplicht 2fa alleen voor accounts 
waarvoor de gebruikers een alternatieve 
contactmogelijkheid hebben opgegeven, 
zoals een telefoonnummer of tweede 
e-mailadres. Wie ervoor in aanmerking 
komt, kreeg of krijgt een e-mail. Het is 
sowieso verstandig om 2fa in te schake-
len. in de Digitaalgids van september 2021 
lieten we zien hoe je dat doet.

van de Nederlanders vindt dat sociale media  
socialer moeten worden

BRON: NETWERK MEDIAWIJSHEID

82%

Apparaten

Huizen  
steeds slimmer
bijna driekwart (72%) van de ne-
derlandse huishoudens heeft een 
of meer slimme apparaten die met 
internet zijn verbonden. Daarmee is 
nederland koploper in europa. Dit 
blijkt uit onderzoek van het CbS. Het 
beeld is echter wel vertekend, want 
ook slimme elektriciteits-, gas- en 
watermeters tellen mee (aanwezig in 
59% van de woningen). Op twee staat 
de slimme thermostaat: 27% van de 
nederlanders gebruikt er een. Zo’n 
14% heeft verlichting of stekkers in 
huis die met internet verbonden zijn. 
Slimme huishoudelijke apparaten, 
zoals een slimme robotstofzuiger, 
koelkast of koffiezetapparaat, zijn 
nauwelijks in trek: slechts 6% is in het 
bezit van zo'n slimme huishoudhulp. 

EU-regels

‘0000’ mag 
straks niet meer
fabrikanten mogen vanaf medio 2024 
geen standaardwachtwoord meer opgeven 
bij apparaten die met internet zijn verbon-
den. Zij moeten de gebruiker dan verplich-
ten om zelf direct een sterk wachtwoord te 
kiezen om het apparaat te beveiligen. Dat is 
een van de strengere veiligheidseisen die 
de europese Commissie gaat stellen aan 
producten die in europa worden verkocht. 
Ook moeten fabrikanten hun apparaten 
met software-updates veilig houden. appa-
raten die hier niet aan voldoen, kunnen 
van de markt geweerd of gehaald worden. 
De Consumentenbond heeft zich hier in 
europees verband jarenlang hard voor 
gemaakt.

DIGITAALGIDS  NIEUWSBRIEF

Printer weigert  
door Windows 11

Veel printers werken niet meer 
(goed) na de overstap op Windows 
11. Het probleem treft printers van 
alle grote merken. Wij hebben de 
beste oplossingen verzameld.

 Ben je besmet met emotet?
 Test Amazon Fire TV Stick
 Helpdesk: is mijn telefoon 

 beschermd?
 Veilig online opgroeien

Lees het op digitaalgids.nl of 
ontvang onze nieuwsbrief maande-
lijks in je mailbox. Meld je aan op: 
 digitaalgids.nl/nieuwsbrief




