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Beveiligen tegen malware en trojaanse paarden 
 

Malware - software die is gemaakt om privécomputers te infecteren en 

misdaden te plegen zoals fraude en identiteitsdiefstal - is een grote markt 
geworden in de cyberonderwereld. Als u dus zonder de juiste bescherming 

een computer gebruikt om te internetten, te winkelen, te bankieren, voor e-

mails, expresberichten en games, hebt u grote kans slachtoffer te worden.  
 

Door de zwakke punten in besturingssystemen en browsers uit te buiten, 

kan malware stiekem schadelijke trojaanse paarden op onbeveiligde pc's 

installeren. Het is ook mogelijk dat nietsvermoedende en onbeveiligde 
gebruikers trojaanse paarden downloaden, in de vooronderstelling dat het 

echte games, muziekspelers, films en wenskaartbestanden zijn. Trojaanse 

paarden kunnen bovendien verstopt zitten in bestanden die door vrienden, 
familie en collega's worden uitgewisseld met behulp van peer-to-peer-

bestandsdelingnetwerken.  

 

Trojaanse paarden zijn tot nu toe altijd in wormen en virussen verstopt die 
via e-mail worden verspreid, maar ze duiken ook steeds vaker op in 

expresberichten en op PDA's en mobiele telefoons. Bendes georganiseerde 

misdadigers hebben verraderlijke nieuwe manieren ontwikkeld om trojaanse 
paarden te leveren. Consumenten moeten daarom zorgen dat ze op de 

hoogte zijn van de nieuwste trucs. Bescherming tegen deze aanvallen met 

meerdere facetten vereist geïntegreerde antivirus-, firewall- en 
antispywaretechnologieën. Hieronder vindt u de 10 dingen die u het beste 

kunt doen om uzelf tegen malware en trojaanse paarden te beschermen. 

Wat doen trojaanse paarden? 

Trojaanse paarden beschadigen belangrijke bestanden en plaatsen adware, 

spyware, en programma’s die toetsaanslagen en schermafbeeldingen 
registreren en op die manier persoonlijke gegevens en uw online 

gedragingen stelen. Ze sturen u soms ook door naar valse phishing-

websites, zelfs wanneer u geldige webadressen (URL's) in de browser typt.  

 
Trojaanse programma's zijn het gevaarlijkst, omdat ze een back door in uw 

computer kunnen maken die kwaadwillende hackers rechtstreeks toegang 

geeft tot uw systeem. Eenmaal geïnstalleerd kunnen trojaanse paarden uw 
computer hacken en gebruikersnamen, wachtwoorden, creditcardnummers, 

sofinummers en bankrekeningnummers naar andere computers uploaden 

zolang ze onopgemerkt blijven.  

 
Hackers gebruiken chatruimten en peer-to-peer-bestandsdelingnetwerken 

om onbeveiligde pc's aan te vallen en te hacken. Wanneer het trojaanse 

paard een achterdeur heeft geopend, wordt de computer één van de talloze 
zombiecomputers die door de hacker op afstand worden bestuurd. De 

hacker kan DoS (Denial of Service)-aanvallen starten, advertentieverkeer 

genereren, geïnfecteerde software naar andere slechtbeveiligde computers 
versturen en spam verzenden.  
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Cyberbendes verhuren zelfs netwerken van deze zombiecomputers 

(oftewel bots) per uur aan andere criminelen voor afpersing en fraude. 
Gebruikers zijn zich er zelden bewust van dat hun machines zijn gehackt, 

omdat gehackte pc's alleen maar langzamer gaan werken. 

 

Een nieuwe malwaretrend is mensen geld afpersen. Deze "ransomware" is 
een trojaans paard dat de bestanden van een pc versleutelt of dreigt ze één 

voor één te verwijderen tenzij het slachtoffer betaalt. Als de persoon heeft 

betaald via een service voor geldoverdracht, stuurt de afperser hem een 
speciale decoderingscode of -toepassing. Hackers gebruiken ook trojaanse 

paarden om zwakke punten te vinden in het legitiem bankieren, het online 

betalen van facturen en van bedrijven die handelen via internet. 

Hoe komt mijn computer aan een trojaans paard? 

Tegenwoordig kunnen trojaanse paarden worden verspreid via 
browserdrive-by's, waarmee het programma op de achtergrond wordt 

gedownload wanneer u naar een website gaat die hiermee is uitgerust. 

Shellcode voert een trojaans paard uit dat ook nog andere code via HTTP 

downloadt, zoals diverse vormen van bots, spyware, achterdeuren en 
andere trojaanse programma's. Hackers versturen vervolgens phishing-e-

mails om gebruikers naar websites te lokken, waar nietsvermoedende 

slachtoffers worden verleid om persoonlijke gegevens te verstrekken. 
Verder misbruiken hackers soms de zwakke punten in de beveiliging van 

sites en laten zij hun trojaanse paarden meeliften op legitieme software die 

door consumenten te goeder trouw wordt gedownload. 
 

De 10 beste manieren om uzelf tegen malware en trojaanse paarden te 

beveiligen 

Hoewel hackers nooit zullen ophouden met het ontwikkelen van nieuwe 

trucs om fraude te plegen en identiteiten te stelen, kunnen consumenten 
stappen ondernemen om hun systemen te beveiligen. Het enige wat zij 

nodig hebben is een combinatie van krachtige beveiligingssoftware en het 

blijven opvolgen van elementaire veiligheidsregels. 

 
1. Beveilig uw computer met krachtige beveiligingssoftware en zorg 

dat deze altijd bijgewerkt is. De McAfee® SecurityCenter garandeert 

betrouwbare computerbeveiliging tegen onder andere trojaanse 
paarden, hackers en spyware. De geïntegreerde antivirus-, 

antispyware-, firewall-, antispam-, antiphishing- en back-

uptechnologieën werken samen in de strijd tegen de complexe 

aanvallen met meerdere facetten van tegenwoordig. De software 
doorzoekt e-mailbijlagen, van internet gedownloade bestanden en 

documenten die gemaakt zijn met tekstverwerkings- en 

spreadsheetprogramma's. 

2. Gebruik een beveiligde internetaanbieder (ISP) met krachtige 

antispam- en antiphishing-technologieën. AOL blokkeert bijvoorbeeld 
bekende phishing-sites zodat deze niet toegankelijk zijn voor klanten. 

De organisatie SpamHaus <www.spamhaus.org> houdt een lijst bij met 

de 10 ergste aanbieders in deze categorie van dit moment. Neem deze 

door voordat u een keuze maakt.  

3. Schakel de automatische Windows® Updates in of download 

regelmatig Microsoft®-updates om te zorgen dat het besturingssysteem 
is bijgewerkt en is beveiligd tegen bekende zwakke punten. Installeer 

patches van andere softwarefabrikanten zodra ze beschikbaar zijn. Een 
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volledig met patches bijgewerkte computer achter een firewall is de 

beste verdediging tegen trojaanse paarden en spyware. 

4. Wees extra voorzichtig bij het openen van bijlagen. Configureer uw 

antivirussoftware zodanig dat deze alle bijlagen van e-mails en 

expresberichten automatisch doorzoekt. Zorg ervoor dat uw e-
mailprogramma bijlagen niet automatisch opent of afbeeldingen 

automatisch genereert en dat het voorbeeldvenster is uitgeschakeld. 

Hierdoor voorkomt u dat er macro's worden uitgevoerd. Zie de 
veiligheidsopties van het programma of voorkeurenmenu voor 

instructies. Open nooit ongevraagde zakelijke e-mails of bijlagen die u 

niet verwacht, zelfs niet van bekenden. 

5. Wees voorzichtig bij het meedoen aan peer-to-peer-

bestandsdeling (P2P). Trojaanse paarden bevinden zich in 

programma's voor bestandsdeling die direct kunnen worden 
gedownload. Tref bij het downloaden van gedeelde bestanden dezelfde 

voorzorgsmaatregelen als die u bij e-mail en expresberichten treft. 

Download geen bestanden met de 
extensies .exe, .scr, .lnk, .bat, .vbs, .dll, .bin en .cmd. Antivirussoftware 

en een goede firewall beveiligen uw systeem tegen schadelijke 

bestanden. 

6. Download de nieuwste versie van uw browser om ervoor te zorgen 

dat deze ook volledig is bijgewerkt en de nieuwste technologieën 

gebruikt om phishing-sites die trojaanse paarden kunnen installeren, te 
identificeren en eruit te filteren.  

7. Gebruik veiligheidsmaatregelen voor uw PDA, mobiele telefoon en 
WiFi-apparaten. Trojaanse paarden komen binnen als bijlagen bij e-

mails/expresberichten, worden van internet gedownload of worden 

samen met andere gegevens vanaf een desktop geüpload. Virussen op 
mobiele telefoons staan nog in de kinderschoenen, maar worden 

steeds talrijker naarmate meer mensen telefoons met geavanceerde 

functies kopen. Er is ook antivirussoftware beschikbaar voor PDA's en 

mobiele telefoons. McAfee biedt ook betrouwbare 
beveiligingsoplossingen voor WiFi.  

8. Zorg dat uw toepassing voor expresberichten correct is 
geconfigureerd. Deze mag niet automatisch worden geopend wanneer 

u de computer opstart. Schakel de computer uit en koppel de DSL- of 

modemlijn los wanneer u deze niet gebruikt. Pas op voor op spam 
gebaseerde phishing-trucs. Klik niet op links in e-mails of 

expresberichten. 

9. Ga na of een website legitiem is voordat u deze bezoekt. Gebruik 
software die dit automatisch controleert, zoals AccountGuard van eBay 

en ScamBlocker van Earthlink. Het is ook mogelijk de geldigheid van 

afzonderlijke internetadressen (URL's) te controleren met een WHOIS-
zoekactie, zoals www.DNSstuff.com. 

10. Maak regelmatig reservekopieën van uw bestanden en bewaar deze 
buiten uw pc. Als u het slachtoffer wordt van een aanval met trojaanse 

paarden, kunt u uw foto's, muziek, films en persoonlijke informatie, 

zoals belastingaangiftes en bankafschriften, weer terughalen.  
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