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Inhoud
Van de redactie

‘Dat kan toch geen toeval zĳ n? Zat ik net 
te praten over een vakantie naar Noorwe-
gen, krĳ g ik nu ineens aanbiedingen van 
hotels in Noorwegen.’ Ik hoor dit soort 
uitspraken geregeld om me heen. De 
con clusie is dan altĳ d: de telefoon luistert 
de hele tĳ d stiekem mee om ons recla-
mes te laten zien. 

Dit verhaal doet al langer de ronde, en 
er is al meermalen grondig onderzoek 
naar gedaan. Bewĳ s voor deze praktĳ k is 
nooit gevonden. De microfoons in smart-
phones staan wel continu aan, maar 
luisteren alleen naar het commando om 
ze aan te zetten: ‘Hé Siri’ (iPhone) of ‘Hé 
Google’ (Android). Pas dan luisteren ze 
eventjes actief mee. 

Wat wél gebeurt, is dat die actieve 
opnames kunnen worden teruggeluisterd 
‘om de dienst te verbeteren’. En daar 
zit ten soms onbedoeld persoonlĳ ke 
ge sprekken bĳ  – omdat de telefoon 
abusievelĳ k dacht ‘Hé Google’ te horen.

Maar afluisteren voor reclamedoelein-
den: nee. En daar hebben ze die micro-
foon ook helemaal niet voor nodig. Jouw 
online zoekgedrag en appgebruik verra-
den al genoeg over je plannen en voor-
keuren. Zo weten ze allang dat je 
naar Noorwegen wilt. In ons artikel 
op pagina 8 lees je wat we vinden 
van die spraakhulpjes. 

En ben je nog steeds niet 
overtuigd? We vertellen ook 
hoe je ze het zwĳ gen oplegt.
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Artikelen

10  'Hé Google, hoor je me?'
We gebruiken het spraakhulpje in de 
telefoon maar weinig. Onterecht? 
Een verkenning.

14  404 Page not found
Wat kun je doen als webpagina's 
niet meer laden? Oplossingen voor 
deze en andere browserproblemen.  

18  Microsoft-account
Hoe weet je of je zo'n account hebt? 
En wat heb je eraan? De belangrĳ k-
ste vragen beantwoord.

24  Verken de Verkenner
We werken dagelĳ ks met de Win-
dows Verkenner. Met deze handig-
heidjes gaat dat nog soepeler.   

26  Mailen op je mobiel
De smartphone te beperkt om mee 
te mailen? Dat valt mee. Met deze 
tips kom je een heel eind. 

38  Accounts op de Mac
Wanneer gebruik je je lokale 
account en wanneer je Apple ID? 
We leggen het uit.

40  Laptop of desktop?
Nieuwe pc nodig? Kun je dan beter 
kiezen voor een laptop of een 
desktopcomputer? Een vergelĳ king. 

14 Browserproblemen

 Lees de Digitaalgids ook online
via consumentenbond.nl/onlinelezen

Opruimen!
Het nieuwe jaar is begonnen. 
Tĳ d om de bezem te halen 
door je pc, mobiel en online 
bestanden. Zo doe je dat.

30 Deel 1: Computer
33 Deel 2: Smartphone
36 Deel 3: Online opslag

Onafhankelijk
en advertentievrij

Wĳ  zĳ n er voor consumenten. 
En we zĳ n ván consumenten. 

Samen maken we kiezen 
makkelĳ ker, kopen veiliger 

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

onze objectiviteit en onafhan-
kelĳ kheid. We laten ons niet 

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

staat bĳ  ons voorop.

26 Mailen op de mobiel

40 Kies de ideale computer

29 Dossier
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Enter
Nieuwe producten en ontwikkelingen

Nieuwe schoonmaakapp

Microsoft PC Manager: 
snel, maar niet grondig
Microsoft heeft een nieuwe schoonmaakapp voor 
Windows 10 en 11: PC Manager. We hebben hem uitge-
probeerd. Met deze app brengt Microsoft een aantal 
al bestaande Windows-opruimtools onder in een 
nieuw jasje. Ook Microsofts antivirusapp, Windows 
Defender, heeft een plek gekregen binnen de app. Het 
programma – voorlopig alleen in het Engels – zit vrĳ  
overzichtelĳ k in elkaar. 
Met één druk op de knop (‘Boost’) ruim je overbodige 
bestanden op, maar niet alles. De liefhebber kan meer 
schoonmaakklusjes uitvoeren. In de app zitten ook 
een ‘Health check’ en ‘Deep cleanup’ waarmee je nog 

meer bestanden opruimt als je alles aanvinkt. Maar 
ook daarna kun je nog veel extra ruimte vrĳ maken. Zo 
laat PC Manager oude Windows-installaties onge-
moeid: op onze test-pc 28 GB! 
Een gratis tool als PrivaZer verwĳ dert meer dan deze 
app, maar is daar ook langer mee bezig. Voor een 
snelle opschoonactie kan Microsoft PC Manager dus 
handig zĳ n. Lees meer in het Dossier Schoonmaken 
op pagina 29.
Let op: de app is nog ‘in bèta’, dus nog niet o� icieel af. 
Het gebruik is daarom nog op eigen risico. Hĳ  is te 
downloaden op pcmanager.microsoft.com.
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Zipbestanden met 
ransomware

Criminelen gebruiken steeds 
vaker zip- en rar-bestanden 

om ransomware in te verstop-
pen. Dit blĳ kt uit onderzoek 
door HP. Door de malware 
‘gezipt’ (ingepakt) op nep-

websites aan te bieden, wordt 
die minder snel onderschept 

door virusscanners.

Netflix wordt 
lastiger te delen  

Streamingdienst Netflix heeft 
het lang getolereerd: het 

delen van een abonnement 
met familie en vrienden. Dit 
jaar gaat Netflix de IP-adres-
sen van kĳ kers controleren. 

Deel je je account met iemand 
buitenshuis, dan kan dat 

alleen nog tegen betaling.

Mastodon 
groeit als kool

Nadat Elon Musk in november 
Twitter overnam, is Mastodon 

flink gegroeid. Dit alterna-
tie ve sociale netwerk lĳ kt op 
Twitter, maar is niet commer-
cieel. Voor de overname had 
Mastodon 1 miljoen actieve 
gebruikers. Op 1 december 

waren dat er 2,4 miljoen. Zie 
ook: consumentenbond.nl/

mastodon

Datalek

Stevige boete voor Meta 
De Ierse privacywaakhond DPC heeft Meta 
(Facebook) een boete van €265 miljoen 
ge geven voor een groot datalek in 2021 dat 
het gevolg was van gebrekkige beveiliging. 
De gegevens van 533 miljoen Facebook-
gebruikers lekten, waaronder die van ruim 
5 miljoen Nederlanders. Het lek is volgens 
Meta inmiddels gedicht. Meta verklaarde 
destĳ ds dat het geen datalek was, omdat 
het ging om van Facebook ‘geschraapte’ 
openbare gegevens. Daarom wilde Meta 

de gebruikers ook niet waarschuwen. 
Wĳ  vinden, net als de DPC, dat het hier wel 
degelĳ k om een datalek ging, omdat aller-
lei persoonlĳ ke gegevens onbedoeld bĳ  
derden belandden. Bĳ  de Nederlandse 
gebruikers ging het om onder meer hun 
mobiele nummer, relatiestatus en werkge-
ver. Zulke informatie maakt je kwetsbaar 
voor phishing en WhatsAppfraude. Wil je 
weten of je bĳ  dit datalek zit, vul je mobiele 
nummer dan in op haveibeenpwnd.com.  

Nepshops

Minder aangiftes, meer schade
In 2022 kreeg de politie minder aangiften 
wegens oplichting door nepshops dan in 
2021: naar verwachting 13.000 tegen 
17.349 een jaar eerder. Die daling was al 
voorspeld in de vorige Digitaalgids. Tot 
zover het goede nieuws, want tegelĳ kertĳ d 
verdubbelde het gemiddelde schadebe-
drag van €156 naar €347. De politie ver-

moedt dat dit komt doordat slachtoff ers 
duurdere producten bestellen, zoals elek-
tronica. De totale schade bedroeg tot en 
met november €4 miljoen (in heel 2021 
€2,7 miljoen). De politie meldde tot decem-
ber ongeveer 350 nepshops uit de lucht te 
hebben gehaald. Zie ook consumenten-
bond.nl/nepshops. 

Geen 2fa

Providermail Ziggo niet veiliger
Onlangs meldde Ziggo dat je je e-mail kunt 
beveiligen met tweefactorauthenticatie 
(2fa). Dat verbaasde ons, want providermail 
(met bĳ voorbeeld @ziggo.nl- en kpn.nl- 
adressen) is technisch niet met 2fa te 
beveiligen tegen het lekken van wacht-
woorden. We probeerden het uit en wat 
bleek: alleen de webmail van Ziggo is met 

2fa te beveiligen, niet de providermail. Als 
een hacker het e-mailwachtwoord van 
iemand weet, kan hĳ  dat invullen in het 
e-mailprogramma op zĳ n computer. Ook 
als 2fa is ingeschakeld. Het is belangrĳ k om 
je mail te beveiligen, als het even kan met 
2fa. Lees ook de column van Peter Kulche 
op pagina 9.
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Volgcookies

Ghostery blokkeert cookiebanners
Met de adblocker Ghostery weiger je irri-
tante cookiemeldingen en volgcookies. Dat 
kon al op de iPhone en sinds kort kan het 
ook op de computer in de browsers 
Chrome, Edge, Firefox, Opera en Safari. En 
dat is fĳ n, want niemand zit te wachten op 
het gezeur van die banners. 
‘Privacybrowser’ Brave kreeg onlangs een 
eigen gezeuronderdrukker. Welke van de 
twee werkt het best? We namen de proef 
op de som bĳ  50 populaire websites. Met 
Ghostery kwam 4 keer toch een cookie-
melding in beeld. Met Brave 10 keer. Onze 

conclusie: Ghostery verwĳ dert cookiemel-
dingen beter. Opmerkelĳ k: de cookieban-
ners van Facebook en Instagram wisten 
beide adblockers niet te blokkeren. 

Onveilig

Update je HP-printer
In de loop van 2022 heeft HP belangrĳ ke 
veiligheidsupdates uitgebracht voor hon-
derden modellen printers. Van de 248 
net werkprinters die we sinds 2013 hebben 
ge test, zĳ n er minstens 154 kwetsbaar. De 
uitgebrachte veiligheidsupdates moeten 
voorkomen dat ze kunnen worden gehackt. 
Heb je een HP-printer aan je thuisnetwerk 

gekoppeld? Check dan of de update is 
geïnstalleerd, want dat gebeurt niet altĳ d 
automatisch. Lees de instructies op consu-
mentenbond.nl/hp-updaten. Criminelen 
zoeken regelmatig op internet naar kwets-
bare ‘smart’ apparaten. Ze kunnen ze opne-
men in zogeheten botnets, ransomware 
installeren of data stelen.

Naar glas of kabel

KPN zet kopernetwerk uit
KPN gaat het gehele kopernetwerk in 
Nederland vervangen door glasvezel. In 
2026 moet zo’n 80% van de Nederlandse 
huishoudens zo’n aansluiting hebben. Nu 
ligt er bĳ  ongeveer de helft van de huis-
houdens glasvezel. Op adressen waar al 
glasvezel ligt, gaat KPN vanaf 22 februari 
het kopernetwerk uitzetten, om te begin-

nen bĳ  zo’n 2 miljoen huishoudens. Consu-
menten moeten dan kiezen: overstappen 
op glasvezelinternet of internet via de 
kabel. We gaan erop toezien dat KPN dit 
soepel en netjes uitvoert. Op consumen-
tenbond.nl/internet kun je zien welke 
abonnementen op je adres mogelĳ k zĳ n.

Online aangifte van 
ransomware

Ben je slachtoff er van 
 ransomware, dan kun je 

 daarvan (binnenkort) online 
aangifte doen via politie.nl. 

Dit kon al voor onder andere 
online oplichting en phishing. 
Ransomware is een groeiend 
probleem, maar treft vooral 

bedrĳ ven.

Massaclaim tegen 
Twitter

Stichting Data Bescherming 
Nederland sleept Twitter voor 

de rechter. Vrĳ wel iedereen 
kan zich aanmelden als 

belanghebbende, je hoeft 
geen Twitteraccount te heb-
ben. De claim draait om de 

software MoPub van Twitter 
die ook in apps als Buienradar 

zit. MoPub verkocht gebrui-
kersgegevens aan de hoogste 

bieder. jestaattekoop.nl.

Stuur jezelf een 
appje

In WhatsApp kun je nu jezelf 
berichtjes sturen: handig om 

een boodschappenlĳ st of 
bioscoopkaartjes te bewaren. 
Open de app en ga naar het 

tabblad Chats. Start een 
nieuwe chat en kies jezelf in 

de contactenlĳ st.
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Einde voor 
Windows 10 21H1 
Windows 10 kan nog jaren mee, maar niet 
als je nog versie 21H1 op je pc hebt. Deze 
versie uit het voorjaar van 2021 kreeg in 
december zĳ n laatste veiligheidsupdate en 
is sindsdien niet meer veilig te gebruiken. 
Het is goed om te controleren of je compu-
ter bĳ  de tĳ d is. Klik op Start > Instel-
lingen > Systeem. Klik aan de linkerkant op 
Info. Hier staat welke Windowsversie je 
gebruikt. 22H2 is de nieuwste. Gebruik je 
een oude versie of zelfs nog 21H1, klik dan 
op Instellingen > Bĳ werken en beveili-
ging > Windows Update. Installeer de 
updates die klaar staan.

van de Nederlanders is verzekerd tegen cybercrime 

BRON: NATIONALE NEDERLANDEN

4,8%

XS4ALL

Homepages 
zĳ n erfgoed 
Bĳ  Unesco Werelderfgoed denk je 
aan de molens van Kinderdĳ k en de 
Waddenzee, zeker niet aan websites. 
Toch zĳ n enkele duizenden ‘home-
pages’ uit de jaren 90 van internet-
provider XS4ALL het geworden: 
‘documentair Unesco-werelderf-
goed’. XS4ALL was in 1994 een van 
de eerste Nederlandse providers 
die zĳ n klanten ruimte gaf voor een 
homepage (‘webstek’). De persoon-
lĳ ke websites laten zien hoe de 
Ne derlandse internetcultuur zich in 
die jaren heeft ontwikkeld. Een site 
die nog deels werkt, is ‘Het 3D-huisje 
van Liesbeth’ uit 1995: ziklies.home.
xs4all.nl/start.html. 
Nadat KPN in 2019 de stekker uit 
XS4ALL trok, zĳ n de beste sites 
be waard door de  Koninklĳ ke Biblio-
theek. Het KB-archief telt meer 
websites, ruim 20.000.

Valse telefoonnummers

Politie pakt 
spoofers aan
De politie heeft een grote internationale 
spoofingdienst (iSpoof) uit de lucht 
gehaald. Deze werd vanuit Nederland 
gecoördineerd. De dienst, waarmee crimi-
nelen hun eigen telefoonnummer kunnen 
laten vervangen door bĳ voorbeeld het 
telefoonnummer van de bank, werd onder 
andere gebruikt voor bankspoofing. Bĳ  
deze vorm van oplichting, waarover we al 
veel hebben geschreven, doen oplichters 
zich telefonisch voor als helpdeskmede-
werker van de bank. De politie heeft 142 
verdachten aangehouden, waaronder twee 
Nederlanders van 19 en 22 jaar oud.

DIGITAALGIDS  NIEUWSBRIEF

‘We hebben je gephisht’

Het is een drukke tĳ d voor pakketbe-
zorgers. Een e-mail of sms van een 
koerier komt dus niet onverwacht. 
Maar pas op: het berichtje ‘We heb-
ben je gemist’ kan net zo goed een 
poging tot phishing zĳ n.

 Vraag een second opinion
 Verdachte updatemelding
 Aankoopdruk in games
 Kooptips voor fotocamera

Lees het op digitaalgids.nl of ont-
vang onze nieuwsbrief maandelĳ ks 
in je mailbox. Meld je aan op: 
digitaalgids.nl/nieuwsbrief

Werelderfgoed: het 3D-huisje uit 1995
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