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INHOUD

Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

‘Ben ik er toch ingetuind.’ Dit Herman 
Kuiphof-achtige zinnetje schoot door 
mĳ n hoofd toen ik doorhad dat het veri-
ficatiemailtje helemaal geen verificatie-
mailtje was. Het was een phishingmail, en 
ik was er met boter en suiker ingetrapt. 
Na de verbazing kwam de schaamte. Hoe 
kon het nou juist mĳ  gebeuren? Ik had 
nota bene net het artikel over phishing-
mails (pagina 14) meegelezen. 

Tot dat moment had ik eerlĳ k gezegd 
gedacht dat het mĳ  nooit zou overkomen. 
Die nepmailtjes, daaraan zie je toch al van 
een kilometer afstand dat die niet in de 
haak zĳ n? In mĳ n geval was het geen mail 
van een ‘usual suspect’ als de bank of de 
overheid, maar van een cryptobeurs. 
Toevallig net eentje (Litebit) waar ik uit 
nieuwsgierigheid ooit wat cryptomunten 
had gekocht, en die me eerder al eens 
om verificatie had gevraagd. Ik was ook 
half met iets anders bezig. Ik vulde – even 
snel-snel – mĳ n naam, e-mailadres en 
telefoonnummer in, en wachtte op 
de verificatiecode – die nooit kwam. 
Toen pas zag ik dat de weblink niet 
litebit.eu was, maar litebit.eu243543. 
Dom dom dom. 

En nu? Er is nog niets vreemds 
gebeurd, maar ik hou nu wel mĳ n 
telefoon angstvallig in de gaten.
Conclusie: iedereen kan in de 
phishingval lopen, onder de 
juiste condities. Ik zal het arti-
kel over phishing op pagina 14 
nog maar een keer lezen.
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Dossier
WACHTWOORDMANAGERS DOSSIER

30  10 antwoorden
Wat is een wachtwoordmanager 
en 9 andere vragen beantwoord 

36  Aan de slag
Zo installeer en gebruik je de 
Beste Koop Bitwarden Free

32  Test 20 managers
We hebben 20 programma's 
getest. Welke is Beste Koop?

Je bent online een stuk veiliger met een 
wachtwoordmanager. Lees welke je 
moet kiezen en hoe je die gebruikt.

Wachtwoordmanagers

TEKST RONALD KAMP 

Digitaalgids

 W8w00rdm@n@gers

Inkttrucs
Hoe printermakers hun

melkkoe beschermen

 Beeld op zwart

  Zo los je problemen met je

beeldscherm op  Phishingmails
Herken de kenmerken van 

dubieuze e-mails

NUMMER 5 • SEPTEMBER/OKTOBER 2022

Veilig en eenvoudig in gebruik

10  Eigen inkt eerst
Wat doen printerfabrikanten alle-
maal om maximaal te blĳ ven verdie-
nen aan inkt?

14  Nieuwe phishingmails
Welke phishingmails gaan er op dit 
moment rond en hoe herken je de 
verdachte kenmerken?

18  IP-adressen uitgelegd
Je IP-adres is je huisadres op inter-
net. Hoe werkt dat en wat heeft een 
crimineel eraan?  

24  Scan je rot
Documenten scan je eenvoudig met 
je telefoon. Daar is een handige app 
voor.

26  Schermproblemen
Je scherm blĳ ft zwart, geeft strepen 
of heeft andere rare kuren. Zo los je 
het op.

38  Tips voor Numbers
Werk je regelmatig met Mac Num-
bers? Met deze tips doe je dat nog 
eff iciënter.

40  Keuzehulp pc-dokters
Als je een computerprobleem hebt 
dat je niet kunt oplossen, bel je de 
pc-dokter. Maar welke kies je?

14 Phishingmails

 Lees de Digitaalgids ook online
via consumentenbond.nl/onlinelezen

W8woord
managers
Een wachtwoordmanager 
maakt je digitale leven een 
stuk veiliger en makkelĳ ker. 
Welke moet je gebruiken?

30 10 goede vragen 
32 20 managers getest
36 Aan de slag met 

Bitwarden Free

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 Schermproblemen

40 PC-dokters

29

02-03_DG0522_Inhoud.indd   3 19-08-2022   13:54



4 DIGITAALGIDS - SEPTEMBER/OKTOBER 2022

ENTER

Enter
Nieuwe producten en ontwikkelingen

Stap over

Zoeken met meer privacy 
Vind je privacy belangrĳ k én wil je de beste zoekresul-
taten, zoek dan op internet met DuckDuckGo, Ecosia 
of Startpage. Dit is de conclusie van een test door 
onze Belgische zusterorganisatie, TestAankoop. De 
onderzoekers keken hoe acht zoekmachines met je 
privacy omgaan. Google, Bing en Yahoo verzamelen je 
zoekopdrachten voor het tonen van passende adver-
tenties. De vĳ f alternatieven tonen die ook, maar dan 
alleen passend bĳ  je zoekopdracht. Dat is veel beter 

voor je privacy. DuckDuckGo, Ecosia en Startpage 
gebruiken wel de zoekindexen van Google en Bing, 
maar zonder dat die bedrĳ ven kunnen zien van wie de 
zoekopdrachten komen. Qwant en Brave Search zĳ n 
nog beter voor je privacy, omdat ze hun eigen zoek-
indexen gebruiken, maar de zoekresultaten vallen 
tegen. Op consumentenbond.nl/google-alternatief 
lees je hoe je een andere zoekmachine als de stan-
daard instelt in je browser.
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Nederlanders 
digitaal vaardig

Wĳ  en de Finnen zĳ n van alle 
Europeanen het meest digi-

taal vaardig, blĳ kt uit een 
Europees onderzoek. Dat is 
mooi, maar toch mist nog 
steeds ruim 20% van de 

Nederlanders de basiskennis 
die voor de meeste banen 

vereist is (in de hele EU 
gemiddeld 46%).

Fietsen met 
Google Maps

Goed nieuws voor fietsers. 
De app Google Maps krĳ gt 

een update waarmee je veel 
beter een route kunt plannen. 
Je krĳ gt dan informatie over 
o.a. de drukte en of je over 
fietspaden rĳ dt. De update 

zou in augustus komen, maar 
was er halverwege die maand 

nog niet.

Twitter heeft gelekt

Het is een hacker gelukt de 
gegevens van 6,7 miljoen 

Twitter-accounts met mail-
adressen en telefoonnum-
mers te stelen. Hĳ  bood ze 
online aan voor $30.000. 
Twitter heeft het lek na de 

ontdekking gedicht.

Per 10 januari 2023

Einde nadert voor Windows 8.1
Microsoft stopt op 10 januari 2023 met het 
ondersteunen van Windows 8.1. Vanaf die 
datum verschĳ nen er geen veiligheids-

updates meer. Als 
gaten in de bevei-
liging niet meer 
worden gedicht, 
is het onver-
standig om de 

pc nog langer online te gebruiken. Win-
dows 8.1 verscheen in 2013 als vervanger 
van 8.0, waarover veel gebruikers ontevre-
den waren. Wie 8.1 gebruikte, kon al eerder 
probleemloos en kosteloos upgraden op 
Windows 10. Zo’n optie is er nu niet: upgra-
den van 8.1 naar 11 is door de strengere 
eisen aan de hardware niet mogelĳ k. Veel 
slachtoff ers zal het besluit van Microsoft 
niet maken: nog geen 3% van de Windows- 
computers in Nederland draait op 8.1. 

Nieuwe functies

Update voor WhatsApp
Berichtendienst WhatsApp heeft sinds kort 
twee nieuwe functies die de moeite waard 
zĳ n. De eerste is dat je een verzonden 
be richt tot nog twee dagen later kunt ver-
wĳ deren. Dat was eerder een uur. Je kunt 
overigens alleen berichten wissen die nog 
niet gelezen zĳ n. De tweede interessante 
vernieuwing is dat je kunt afschermen of je 
op dat moment online bent. Het verbergen 

van de ‘laatst gezien’-status was al moge-
lĳ k, maar dan zagen anderen nog wel of je 
wel of niet actief was op WhatsApp. Je 
vindt de functie onder Instellingen > 
Account > Privacy.

Fraudetelefoontjes

Engelstalige telefoonterreur
Het Engelstalige telefoontje is de meest 
gemelde fraudevorm. In juli ontving de 
Fraudehelpdesk hierover ruim 1300 mel-
dingen. Bĳ  deze fraudevorm vertelt een 
Engelstalige computerstem, zogenaamd 
namens een autoriteit, dat je bsn wordt 

misbruikt of dat je betrokken bent bĳ  een 
misdrĳ f. Hierna word je doorverbonden 
met een ‘agent’ die je geld wil ‘veiligstel-
len’. In de eerste helft van 2022 hebben 
criminelen zo al zeker €1,7 miljoen afhandig 
weten te maken van Nederlanders.
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Slimme buitenlampen
Winkelketen Action verkoopt sinds kort een spotgoedkoop setje buitenlampen die je met 
een app kunt bedienen. Het zĳ n twee setjes van drie lampen van het merk LSC die elk €20 
kosten. Ze zĳ n bedoeld voor in de tuin of op het balkon. Wat kun je verwachten voor die 
prĳ s? Best veel. Het aansluiten is erg makkelĳ k. De twee sets (een met toortsen, een met 
spotjes) zĳ n klein, maar zorgen wel voor een sfeervolle verlichting in de late uurtjes. 
Het snoer is lang genoeg voor een balkon of kleine tuin – tussen de stekker en de eerste 
lamp ongeveer 4 meter lang en tussen de lampjes zit 2 meter snoer. De snoeren ogen wel 
wat dun en kwetsbaar. Er stroomt vanuit de meegeleverde transformator 24 volt gelĳ k-
stroom door de kabels. Dat geeft minder kans op gevaarlĳ ke kortsluiting. De stekker kan 
een regenbuitje hebben, mits hĳ  buiten op een echt buitenstopcontact is aangesloten. De 
drie lampen in een setje zĳ n niet individueel te bedienen. De toortslampjes zĳ n te koop bĳ  
de Action-filialen, de spotjes alleen in de webshop van Action.
consumentenbond.nl/buitenlampen-action.

Muziekspeler

WinAmp is terug
De muziekspeler WinAmp heeft na vele 
jaren weer een update gekregen. Als je de 
Windows Media Player in de jaren 90 te 
beperkt vond, zette je WinAmp op je com-
puter. Kenmerkend waren het opvallende 
uiterlĳ k en de abstracte beelden die mee-
bewogen op de muziek. De nieuwe update 
bevat vooral verborgen aanpassingen die 
de mediaspeler toekomstbestendig moet 

maken. Het programma bevat nog geen 
nieuwe functies – die komen in de vol-
gende update. De eerste update bevat 
volgens gebruikers nog wat bugs.

Nieuwe functies

Windows-updates op komst
In het najaar verschĳ nt de eerste grote 
update voor Windows 11, maar ook een 
voor Windows 10. Een verbetering in Win-
dows 11 is dat de Verkenner tabbladen 
krĳ gt. Hierdoor kun je meerdere mappen 
tegelĳ k geopend hebben, zoals dat in een 
browser kan. Verder krĳ gt Windows 11 
nieuwe functies die al jaren in Windows 10 
zitten. Zo kun je bestanden naar de Taak-
balk slepen, zodat daar een snelkoppeling 

staat. Nieuw is de app Clipchamp voor het 
bewerken van video’s. Ten slotte krĳ gt 
Windows 11 een verbeterde bescherming 
tegen ransomware. Welke nieuwe functies 
Windows 10 krĳ gt, was half augustus nog 
niet duidelĳ k.
Volgens insiders is Microsoft al begonnen 
aan het ontwikkelen van Windows 12. Het 
bedrĳ f zou ernaar streven elke 3 jaar een 
nieuwe versie uit te brengen.

Niet meer langs 
de kassa

Boodschappen doen en 
gewoon naar buiten lopen? 
In een Aldi-filiaal in Utrecht 
kan het. Sensoren en came-

ra’s registreren welke produc-
ten je in je winkelwagen legt. 
Bĳ  het verlaten van de winkel 

worden je boodschappen 
via een app automatisch 

afgerekend.

Kabinet wil in 
sms’jes kijken

Het kabinet wil dat providers 
de mogelĳ kheid krĳ gen om 

sms’jes van hun klanten in te 
zien. Dat zou helpen fraude en 

phishing tegen te gaan. Ook 
wil het kabinet af van de ano-
nieme prepaidkaarten, omdat 
die populair zĳ n bĳ  fraudeurs. 
Dit staat in een voorstel voor 

een wĳ ziging van de Telecom-
municatiewet.

Met betaalpas 
inchecken bij NS

De NS test met een groep 
treinreizigers of het handig is 
om in en uit te checken met 
een betaalpas of creditcard. 
Dit kan ook met een digitale 

pas op de smartphone. Als de 
proef slaagt, wordt het sys-
teem landelĳ k ingevoerd.
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Valse keurmerken

Veel webshops 
verdacht
Bĳ na 5% van de Nederlandse webwinkels 
is waarschĳ nlĳ k frauduleus. Onderzoekers 
van KPN Security trekken die conclusie op 
basis van een steekproef onder 1000 
Nederlandse webwinkels. Een vals webwin-
kelkeurmerk is een van de belangrĳ kste 
verdachte kenmerken. 27 webshops voer-
den een keurmerk zonder dat ze dit daad-
werkelĳ k hebben verdiend en 8 toonden 
een niet-bestaand keurmerk. Een keurmerk 
wekt vertrouwen bĳ  consumenten, maar 
dat blĳ kt lang niet altĳ d terecht, consta-
teert Siep van der Waal van KPN Security. 
‘De webshops zĳ n dan niet terug te vinden 
op de website van het keurmerk zelf. Ook is 
er vaak geen link onder het logo van het 
keurmerk geplaatst naar een pagina die de 
geldigheid bevestigt.’ Behalve de webwin-
kel moet je dus ook het webwinkelkeur-
merk checken. De Consumentenbond 
vindt dat Thuiswinkel Waarborg en Web-
shop Keurmerk de beste garantie bieden 
op een goede webwinkelervaring. 

betaalde een tandartsketen na een 
besmetting met ransomware

BRON: VOLKSKRANT

€2 miljoen

Voor leden

Help! Mĳ n 
kind is online
Internet is voor kinderen net het 
Wilde Westen. Hoe zorg je dat je kind 
of kleinkind veilig online opgroeit? 
Wĳ  kunnen daarbĳ  helpen. Wĳ  stu-
ren je desgewenst vier vrĳ dagen 
een e-mail met belangrĳ ke informa-
tie over verkoop trucs, algoritmen, 
influencers en filterbubbels. Elk 
weekend kun je kiezen uit een of 
meerdere acties om mee aan de slag 
te gaan. En we delen de leukste en 
interessantste filmpjes om samen te 
kĳ ken. Na afloop geef je de smart-
phone of tablet met een geruster 
gevoel uit handen. Lees meer en 
meld je aan op consumentenbond.
nl/mĳ n-kind-online.

AI

Kunstmatige 
kunstenaars

De mogelĳ khe-
den van kunst-
matige intelli-
gentie (AI) 
ontwikkelen 
zich razendsnel. 
Een bedrĳ f dat 
daar vol op 
in zet, is OpenAI. 

Eerder lukte het OpenAI al om de compu-
ter verhalen te laten schrĳ ven op basis van 
een beperkte input of een begin van het 
verhaal. Nu heeft dit bedrĳ f een manier 
ontwikkeld waarmee je een computer 
rea listische afbeeldingen en kunst kunt 
laten maken op basis van een korte 
be schrĳ ving. Het systeem is nog in ont-
wikkeling. Kĳ k op openai.com voor voor-
beelden. Een ander bedrĳ f dat hiermee 
bezig is, is Midjourney (midjourney.com). 
Ook hun systeem is nog niet klaar, maar 
kun je al wel testen. Daarvoor moet je een 
account aanmaken en je aanmelden als 
tester. De AI maakte bĳ gaand plaatje van 
op basis van de zin ’Mona Lisa using a 
smartphone’.

DIGITAALGIDS  NIEUWSBRIEF

Verdachte webshops 

Bĳ na 5% van de Nederlandse web-
shops vertoont verdachte kenmer-
ken. Een deel ervan plaatst niet 
bestaande keurmerken of plaatst ze 
ten onrechte. Dat blĳ kt uit onder-
zoek van KPN.

 Check de links in WhatsApp
 Lees 10.000 kranten online
 Nieuwe laptop met Windows 10?
 ‘Neem een slimme deurbel’

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