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Eerst een kleine enquete…

• Wie heeft thuis een computer met internetverbinding?

• Wie gebruikt een tablet?

• Wie heeft een smartphone?

• Wie heeft nu een smartphone bij zich, waarvan de WiFi verbinding actief is?

• Wie doet aan internetbankieren op de computer?

• Wie doet aan internetbankieren op de smartphone?
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https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I


5



6

http://nieuws.vtm.be/binnenland/113037-telefacts-hackers-op-school
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San Bernardino Shooting (2015)

http://www.wired.com/2016/02/apples-fbi-battle-is-complicated-heres-whats-really-going-on/


UK Cyber Security Breaches Survey 2016
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UK Cyber Security Breaches Survey 2018

2016

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/702074/Cyber_Security_Breaches_Survey_2018_-_Main_Report.pdf


UK Cyber Security Breaches Survey 2018
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• “Hangt aan” ander bestand
• Verspreidt zich passief

• mail, documenten, …
• Worm: verspreidt zich actief
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Trojan horse:

• Lijkt legitiem

• Backdoor 
(“achterdeur”)

Starkus1
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https://youtu.be/Gz2kmmsMpMI?t=4m30s
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root     xc3511
root     vizxv
root     admin
admin    admin
root     888888
root     xmhdipc
root     default
root     juantech
root     123456
root     54321
support  support
root     (none)
admin    password
root     root
root     12345
user     user
admin    (none)
root     pass
admin    admin1234
root     1111
admin    smcadmin
admin    1111
root     666666

root     password
root     1234
root     klv123
Administrator admin
service  service
supervisor supervisor
guest    guest
guest    12345
guest    12345
admin1   password
administrator 1234
666666   666666
888888   888888
ubnt ubnt
root     klv1234
root     Zte521
root     hi3518
root     jvbzd
root     anko
root     zlxx.
root     7ujMko0vizxv
root     7ujMko0admin
root     system

root     ikwb
root     dreambox
root     user
root     realtek
root     00000000
admin    1111111
admin    1234
admin    12345
admin    54321
admin    123456
admin    7ujMko0admin
admin    1234
admin    pass
admin    meinsm
tech     tech

https://www.incapsula.com/blog/malware-
analysis-mirai-ddos-botnet.html

https://www.incapsula.com/blog/malware-analysis-mirai-ddos-botnet.html
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Control Pedro

https://www.insecam.org/en/bycountry/BE/
https://youtu.be/WukQKeJTOyo?t=892
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https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181125_03985499/gaf-code-in-en-was-4-984-euro-kwijt

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181125_03985499/gaf-code-in-en-was-4-984-euro-kwijt
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https://youtu.be/Ild3q8YlS-A
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Privacy in het digitale tijdperk
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https://www.youtube.com/watch?v=2GpNhYy2l08
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https://www.uhasselt.be/UH/Nieuws/2017/Smartphonegebruikers-zijn-zich-niet-bewust-van-privacy-en-veiligheidsrisico-s.html
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4439846/reconstructie-hoe-de-aanval-van-de-russische-spionnen-op
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https://www.vier.be/control-pedro/wis-je-harde-schijf-permanent-met-deze-programmas
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Welke maatregelen?



Maatregelen?

• Back-ups!
• Software updates!
• Antivirus!
• Firewall
• Voorzichtigheid!
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Antivirus

51



52

Firewall

Internet
Hacker

Web server



Allerbelangrijkste: wees voorzichtig!
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Gebruik overal een uniek en sterk wachtwoord

• Waarom uniek?

– Inbraken in gebruikersdatabanken (zie ook bv. Playstation netwerk)

–  extra kwetsbaar als je wachtwoord hergebruikt

–  verschillend voor LinkedIn, Facebook, Gmail, …

• Waarom sterk?

– Hackers vinden eenvoudige paswoorden supersnel

• namen, eenvoudige woorden, eenvoudige cijfercombinaties, …

• Wat is een sterk wachtwoord?

– Hoe langer, hoe beter! (bv. een wachtzin is beter dan een wachtwoord)

– Niets dat aan jou kan gekoppeld worden (naam kinderen/huisdieren, data, …)

– Letters, hoofdletters, cijfers, leestekens combineren

• Kies regelmatig een nieuw wachtwoord
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https://www.safeonweb.be/nl/tips/wat-je-moet-weten-over-het-veiliger-maken-van-wachtwoorden


Hoe deze vele wachtwoorden onthouden??

• Gebruik een paswoord manager (en zet hier een heel sterk paswoord op)
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“Info BCC Corporate: For your
security the card ending with 7645, 
is locked in this country. To
unlock, make a cash withdrawal. 
More info www.bcc-corporate.be”

– (15 Sept 2012)

http://www.bcc-corporate.be/


Activeer eventueel 2-staps authenticatie
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Vergrendel je scherm als je hem niet meer gebruikt
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Installeer geen illegale software
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Wil je niet “gevolgd” worden op het web?
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Wees voorzichtig met persoonlijke informatie
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Nuttige bronnen
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https://www.safeonweb.be/nl
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https://nieuws.vtm.be/binnenland/surf-jij-wel-veilig-test-het-hier
https://cybersimpel.be/
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https://safeinternetbanking.be/
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https://kiosk.decorrespondent.nl/products/je-hebt-wel-iets-te-verbergen-boek
https://kiosk.decorrespondent.nl/products/je-hebt-wel-iets-te-verbergen-boek


Vragen?
Contact: wim.lamotte@uhasselt.be

Met dank aan Prof. dr. Peter Quax en dr. Bram Bonné
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