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• Afsluiting (16:00 uur).
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Juist, hier gaat het dus om

Beeld: Account by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images



Wat is een account?

Wat is een account?

Relatie leverancier en een afnemer.
Bewijs: jij bent gerechtigd tot systeem of dienst. 

2 delen:
Algemeen (gebruikersnaam) 
Beveiliging (pin, wachtwoord, iris, gezicht, 
vinger, enz.)



Accounts
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Welke accounts heeft u allemaal?

Smartphone

Pc of Laptop

Bank

SeniorWeb

DigiD





Iets minder science-fiction



November 2022

Accountbeheer en -beveiliging

Wijzer op internet is veiliger op internet



De eerste verificatie. 

Zelfgekozen (gebruikers)naam 
meestal uw e-mail adres: uniek. 

Tevens: Nieuwsbrief, notities, 
bestelinformatie, etc.

 janenannie@hetnet.nl ?

Noot: publiek bekend en kunnen dus bij hacks worden gestolen. 

Maar met goede wachtwoorden voorkom je problemen.
 

Gebruikersnaam

https://www.seniorweb.nl/tip/wat-is-een-gebruikersnaam



Wat is een wachtwoord? sleutel/slot.

Met een account krijgt u toegang tot een systeem of een online dienst. 

Een wachtwoord



Wat is accountbeheer?

Werken met accounts is één.
Onbevoegd toegang
Persoonlijke informatie 

Accounts op een goede manier beheren kan 
op verschillende manieren. 

Wat is accountbeheer?



Een goed wachtwoord kiezen is heel belangrijk. En je moet er net zo zorgvuldig mee 
omgaan als met je huissleutels, paspoort of bankpas. 

Een eenvoudige sleutel past op heel veel sloten. 
Een eenvoudig wachtwoord is snel geraden. Dus altijd en overal af te raden!

Wat is een goed wachtwoord?

Je zou kunnen zeggen: een goed wachtwoord is lastig te onthouden . 

Maar wat nu als je heel veel accounts hebt? Hoe maak je dan veilige wachtwoorden? 
En, hoe onthoud je die allemaal … ?

Een goed wachtwoord



Verschillende wachtwoorden voor al uw accounts is een stuk veiliger dan 
hetzelfde wachtwoord voor meerder accounts te gebruiken. Ook al lijkt het 
aantrekkelijk vanwege het ‘gebruiksgemak’.. 

We gaan het hebben over:

o Wachtwoordzinnen
o Meerdere mailaccounts gebruiken
o Een wachtwoordenboekje
o Opslaan in de webbrowser
o Wachtwoord vergeten optie
o Opslaan in een wachtwoordmanager of wachtwoordkluis

Wachtwoordenbeheer



Een goed wachtwoord is lang en complex. 

@Rkq$A$AivpzNYRcy5PBHipr*vmPbB0dDxak!5%WCxRpos*wZ7vYA20Ke
%UXV6&AUSrS0n7%Lux8tHL30KQcu%$ZR8QokhtamDm
Makkelijk toch? Nee, natuurlijk niet!

Maar veilig? Zeker, dit wachtwoord is moeilijk te kraken.

En dan te bedenken dat je nog niet zo lang geleden websites tegenkwam met een 
maximaal toegestane wachtwoordlengte van 8 karakters …

Een wachtwoordzin 

Willekeurige woorden toch te onthouden.

Wachtwoorden(zinnen)



Een goede wachtwoordzin

jantje-zag-eens-pruimen-hangen-o!-als-eieren-zo-groot is al een prima 
wachtwoordzin

voetballes-bougiekabel-zonnebrand-haarkrultang-anti-roos!#99 is nòg beter 
omdat er geen logica in zit terwijl je het tòch kunt onthouden



Hacken van wachtwoorden gebeurt op drie niveau’s:

Raden

Dictionary attack

Brute force attack (de botte bijl)

Wachtwoorden kraken



Alle accounts met één mailprogramma.

Kan nog steeds, Overzichtelijk op smartphone?, lastig met webmail, beheer.
reserve e-mail adres

Ook wachtwoorden van mailaccounts periodiek veranderen.

Meerdere mailaccounts

Vroeger tegen spam
Je gebruikt je ‘echte’ mailadres voor belangrijke diensten, 
zoals DigiD.



‘spullen’ oftewel Internet of Things

slimme apparaten met internettoegang, de router, de printer met Wi-Fi verbinding, 
mesh-satellieten, de slimme deurbel, slimme thermostaat, etc. 

Het is verstandig om ook voor deze accounts complexe wachtwoorden in te stellen (ze 
zijn niet zelden standaard ingesteld op admin/admin) en zo mogelijk periodiek te 
wijzigen. (fabrieksinstellingen!)

Accounts van apparaten

KPN Box 12, Bron KPN



Een wachtwoordenboekje kan een prima ‘offline’ hulpmiddel zijn. 

De enige kans dat je wachtwoorden dán worden misbruikt is als iemand er met je 
boekje vandoor gaat.

Complexe wachtwoorden gebruiken en foutloos overnemen!
Lastig op een smartphone met automatisch correctie.

Laptop met allemaal stickers en geeltjes!!!!

Een wachtwoordenboekje



Webbrowser (Chrome, Edge, Firefox, etc.: wachtwoorden onthouden, met 
automatisch aanvullen?
Goed idee?

Het lijkt veilig

Onbeheerd achterlaten. 
Smartphone zonder adequate toegangsbeveiliging.

synchronisatie van uw browser.
Zelfde browser op verschillende apparaten!

Dus ideaal is dit (ook) niet.

De webbrowser



Chrome instellen

Gebruikt u een 
wachtwoordmanager, 
schakel dan de 
wachtwoordmanagerfunctie 
van uw webbrowser(s) uit.



Op heel veel plaatsen moet je een account aanmaken om toegang te krijgen. Soms is 
dat verplicht, soms kun je ook eenmalig een bestelling plaatsen zonder account. 
Gebruik je een account sporadisch, dan kun je ook kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’. 

Wachtwoord vergeten



Wachtwoordmanagers



LastPass

LastPass Free heeft de beperking van één apparaat type. Investeer dus in 
veiligheid!



Lastpass op de computer



Account aanmaken



Veilig wachtwoord kiezen

Hoofdwachtwoord
sleutel wachtwoordkluis. 
(niet herstelbaar)

Enige wachtwoord te onthouden. 

Kan zelf wachtwoorden genereren

Hoofdwachtwoord lange wachtwoordzin

 ‘Oogje’ 

0 en O?, maar l en I



Chrome melding



chrome web store In de chrome web store kan 
een browserextensie voor 
LastPass worden gedownload. 

Een browserextensie (een 
uitbreiding van de 
functionaliteit van de browser) 
maakt het mogelijk om 
automatisch wachtwoorden te 
laten opslaan. 

Ook helpt het bij het 
aanmaken van complexe 
nieuwe wachtwoorden.

Er is uiteraard ook een app 
beschikbaar voor LastPass om 
op de smartphone te 
installeren en te gebruiken. 



Extensie toevoegen



Lastpass kluis



Ambassade login



Wachtwoord genereren



Tweestapsverificatie (2FA). 

‘two factor authentication’.

Kan niet overal

Mens altijd de zwakste schakel. 
Vertrouwd apparaat bijvoorbeeld tablet, Laptop, telefoon
Vertrouwde dienst: app, mail, SMS Facebook, etc. 
Hackers niet genoeg aan gebruikersnaam en het wachtwoord 
frauderen wordt stuk lastiger.

Let op uw reserve informatie

Tweestapsverificatie



Banken hebben de hoogste beveilingseisen treffen. Kent u de oude TAN-codes op papier 
nog?

Nu zijn we een stuk verder en wordt veel geregeld in betaalapps op de smartphone. 
(verschillende soorten per bank)

Maar voor grote aanpassingen hebt u toch nog vaak dat apparaatje
van de bank nodig, zoals de e-identifier2 van de ABN-AMRO, de Raboscanner, ASN 
Digipass, etc..

QR-code?!?

Tweestapsverificatie





Wat is een authenticator?

Een authenticator is een app die tweestapsverificatie regelt.

Vergelijk het met bijvoorbeeld de e-dentifier van de ABN-AMRO bank.

Authenticator 

Zo heet de app bij Google, maar ook Microsoft heeft een Authenticator. 

Verder biedt LastPass ook een ingebouwde functie die dit klusje kan klaren. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/accounts-beveiligen-met-google-authenticator

 

Authenticator



Nieuws Leslocaties
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Een gratis lidmaatschap 
Speciale display voor 
cadeaubonnen

Een cursus volgen, zie folders of
www.seniorwebdenhaag.nl

Inloopspreekuur, Oefenochtend



https://www.seniorweb.nl/accounts 

de themapagina

https://veiliginternetten.nl/thema/basisbeveiliging/

https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/twee-keer-zoveel-geld-buitgemaakt-via-gehackte-accounts-webshops-leggen-verantwoord
elijkheid-bij-de-klant/

https://support.apple.com/nl-nl/HT204915 

(2FA bij AppleID)

https://support.microsoft.com/nl-nl/account-billing/verificatie-in-twee-stappen-gebruiken-met-uw-microsoft-account-c7910146-
672f-01e9-50a0-93b4585e7eb4
 

(2FA bij Microsoft account)

https://www.facebook.com/help/148233965247823 

(2FA Facebook)

Nuttige sites


