
Op verzoek van de hoofdredacteur schrijf ik mijn onaf-
hankelijke en alternatieve visie op bescherming tegen 
ransomware en virussen, die de laatste tijd zeer in het 
nieuws zijn.

In analogie met de tien geboden van Mozes heb ik ge-
tracht voor een zo breed mogelijk publiek tien geboden 
tegen IT-besmetting te formuleren. Toevallig net terug van 
een wandelvakantie in Oostenrijk, dus ook afdalend van 
de berg. Ik bekijk de problematiek vanuit een heel breed 
perspectief, voor zowel de bedrijfssituatie als voor de  
privé-omgeving van de lezers. 

Er staan zeker aanbevelingen in die niet zomaar voor  
iedereen zijn op te volgen, en er is uiteraard geen garantie 
dat bij het volledig volgen van deze geboden u niet door 
deze ziekten getroffen kan worden. Ik adviseer ook be-
paalde merken, niet omdat ik aandelen of belangen heb 
in de andere omgevingen, maar gewoon omdat ik objec-
tief in mijn omgeving en contacten ervaar dat genoemde  
alternatieven gewoon beter zijn. 

Verder zijn er door mij een aantal open deuren benoemd, 
maar ik vind ze wel belangrijk. Daarnaast zijn er overigens 
veel meer maatregelen te benoemen, maar ik heb getracht 
een aantal – in mijn ogen belangrijke – maatregelen aan 
te stippen. De algemene conclusie is dat een (1) ding  
zeker is: naleven van deze richtlijnen verkleint de kans  
op besmetting aanmerkelijk, maar de kans op besmetting 
wordt nooit nul.

GEBOD 1 
GEBRUIK UW GEZONDE VERSTAND
Heel vaak komen besmettingen binnen via aantrekkelijke en 
vaak ook gratis aanbiedingen, die digitaal tot u komen. Er is 
een oude wet ‘There are NO free lunches’. Dus iedereen die 
denkt dat iemand u zomaar iets gratis gaat geven trapt in de 
val van de gratis aantrekkelijke aanbieding. Iets wat te mooi 
is om waar te zijn is dat bijna altijd. Zonder mee te doen heeft 
u de hoofdprijs gewonnen, en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Deze stelling kan ook doorgetrokken worden 
op de een of andere super aantrekkelijke man of vrouw die  
ineens zonder aanleiding vrienden met u zou willen worden! 
Zelfs het Israëlische leger, dat toch bekend staat als zeer 
weerbaar, werd door deze verleidingen gehackt. Diverse sol-
daten konden de verleiding van vriendschap met een mooie 
vrouw niet weerstaan. Het devies is dus, ga er niet op in, klik 
het niet aan en negeer de buitenkans.

GEBOD 2 
GEBRUIK EEN COMPUTERPLATFORM DAT NIET OF 
NAUWELIJKS BEVATTELIJK IS VOOR VIRUSSEN 
Defensie doet dit al jaren met bij voorbeeld de telestick met 
zijn volledig customized linux platform, en ook in de privé 
omgeving is dit toepasbaar. Gebruik allereerst geen oudere 
Windowsomgevingen. Bijna alle bekende aanvallen vinden 
plaats op dit platform. De allernieuwste Windows (360) om-
gevingen zijn overigens bewezen een stuk veiliger, maar u 
kunt beter, als u geld heeft, een Apple/IOS omgeving ge- 
bruiken. Het is bekend dat virussen veel minder gemakkelijk 
op de IOS omgeving komen, hoewel je ook daar nooit 100% 
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zijn is de bescherming vele malen beter 
dan een willekeurige gratis hotspot van 
een restaurant/vereniging, hotel, etc. 
Als u toch wifi wil of moet gebruiken zet 
dan de tethering functie van uw mobiele 
telefoon aan omdat u dan uw eigen wifi 
accesspoint creëert, zolang u het nodig 
heeft. 

GEBOD 4
GEBRUIK TWO FACTOR 
AUTHENTICATIE
Veel bedrijven zoals banken en defensie 
zelf gebruiken dit al jaren, maar het is nu 
ook betaalbaar voor de massa in privé-
gebruik. Met name de FIDO alliance on-
der aanvoering van Google, Facebook 
en Microsoft maken zich hier sterk voor 
en doen goed werk. Voor een paar euro 
is een eigen hardware token te bestel-

veilig bent. Voor de minder bedeelden 
onder de bedrijven en  lezers adviseer 
ik de Chromebook, een webbased lap-
top (te koop vanaf ca 200 euro) die in 
inmiddels 80 verschillende hardware-
modellen te koop is (vnl. via internet) 
en waarvan het complete ecosysteem 
wordt beheerst door Google. Iedereen 
die in staat is een hack aan te leveren 
aan Google op dit systeem kan 100.000 
dollar op zijn bankrekening verwachten. 
Aangezien Google een enorm team op 
de beveiliging heeft zitten is er overigens 
de laatste 1,5 jaar geen geld uitgekeerd. 
Scholen, politie, diverse multinationals  
en recent de Rijkswerkplek hebben dit 
ook ontdekt en stappen massaal over 
op deze computers. (waarbij men vaak 
nog wel de centrale citrix omgevingen 
blijft gebruiken). Recent heb ik diverse 
70-plussers geadviseerd zo’n systeem 
aan te schaffen en ik heb uitsluitend po-
sitieve reacties gekregen. 
Naast deze breed verkrijgbare systemen 
kunt u ook de diverse linux distributies 
gebruiken, zoals bij voorbeeld Ubuntu, 
die gratis te downloaden zijn, maar deze 
vergt meer zelfwerkzaamheid. Ook hier 
zijn weinig virussen bekend. 

GEBOD 3 
GEBRUIK GEEN OPENBARE GRATIS
WIFI NETWERKEN
Heel bekend is de man in the middle 
attack via openbare wifi hotspots. Aan-
gezien de kosten van een unlimited 4G 

abonnement inmiddels zijn gedaald naar 
25 euro per maand bij Tele2 en 35 euro 
per maand bij T-Mobile is het gebruik 
van wifi bij dergelijke abonnementen 
niet meer nodig. De prijzen die betaald 
worden bij recente grote overheidsten-
ders (bijv. KING) liggen overigens hier 
per gebruiker nog vele factoren onder.  

De kwaliteit van de 4G netwerken is 
recent weer onderzocht door P3 en 
Open Signal (https://opensignal.com/
reports/2017/06/state-of-lte) en de Ne-
derlandse netwerken behoren alle vier 
tot de top in de wereld, dus zeker hier 
in Nederland heb je dan eigenlijk geen 
wifi meer nodig. De 4G-netwerken zijn 
daarnaast vele malen veiliger dan een 
willekeurig wifi accesspoint. Hoewel 
ook de 4G-netwerken niet 100% veilig 

“De 4G-

netwerken zijn 

daarnaast vele 

malen veiliger dan 

een willekeurig 

wifi accesspoint.”
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gratis of worden tegen lage kosten ter beschikking gesteld. 
Voor bedrijven kosten deze omgevingen ca. 40 euro per jaar 
per werknemer met gebruik van alle applicaties en onbeperkte 
dataopslag in de cloud. Als u om wat voor reden dan ook niet 
web based kunt werken, gebruik dan alleen apps uit de offici-
ele appstores van de leveranciers.

GEBOD 7
GEBRUIK BIJ AFSCHERMING VAN (LAN)  NETWERKEN
GEEN STANDAARD FIREWALLS, MAAR OP ISOLATIE 
GEBASEERDE FIREWALLS, DIE GEEN OPEN IP CON-
NECTIE HEBBEN MET INTERNET
Defensie gebruikt dit principe met het zelf ontworpen IODW al 
meer dan tien jaar, en recent is er ook een startup, ontstaan 
uit de stal van Elon Musk (Space X, Tesla, .. ),  genaamd ISLA 
met een product op de markt gekomen dat zero day exploits 
weerstaat. Men hanteert het principe alles terug te brengen tot 
een pixelbeeld dat vervolgens via een browser naar de werk-
plek wordt ontsloten. De performance uitdaging met het snel 
real time omzetten van video’s en andere bestanden wordt 
opgelost door speciale hardened hardware appliances geba-
seerd op SE linux. Ook Gartner ziet dit als een veelbelovende 
ontwikkeling. Men brengt de oplossing op de markt als cloud 
oplossing en ook via appliances die in eigen beheer op het ei-
gen netwerk geïnstalleerd kunnen worden. Vele extra logging- 
en beheerfaciliteiten worden standaard meegeleverd.

GEBOD 8
GEBRUIK BIOMETRISCHE AUTHENTICATIE 
ALS DAT MOGELIJK IS
Vingerafdruk scanners zitten tegenwoordig in elke smart- 
phone en hiermee is de identiteitscontrole naast wachtwoor-
den en pincodes een stuk sterker geworden. Het toevoegen 
van een extra controle op gebruikersnaam en wachtwoord, 
wat vanouds de toegangscontrole regelt, maakt het systeem 
vele malen veiliger. 
Ultiem beter is de eerder genoemde two factor authenticatie, 
maar ook toevoegen van bijv. vingerafdruk, gezichtsherken-
ning, irisscan etc. maakt een systeem al veel veiliger. 

len, maar recent heeft men ook de mogelijkheid van eenmalige 
software tokens in applicaties gestandaardiseerd, waardoor 
de identiteit/afkomst van de end user en de applicatie veel be-
ter vastgesteld kan worden. Een virus zal nooit een goed cer-
tificaat kunnen produceren. Volgens de security experts van 
Google is bewezen dat gebruik van two factor authenticatie 
de veiligheid met een factor 10.000 verbetert. Dus als het kan, 
gebruik dit dan (https://www.google.com/landing/2step/).

GEBOD 5 
ZORG ER ALTIJD VOOR DAT UW SYSTEEM UP TO DATE 
IS MET DE LAATSTE PATCHES 
Sommige platformen als IOS en ChromeOS doen dit zeer ge-
bruikersvriendelijk volledig automatisch, waarbij het systeem 
op de Chromebook in mijn ogen wel het mooiste is. Elke zes 
weken een nieuw OS, dat zonder dat de eindgebruiker dat ziet 
geïnstalleerd wordt en tussentijds worden kleinere patches on 
the flight aangebracht. Er is zelfs geen antivirus systeem meer 
aanwezig, omdat men het principe van defense in depth toe-
past. Op vele lagen worden beveiligingsmaatregelen getroffen. 
Opstarten binnen tien seconden en tien uur batterijgebruik is 
de norm. Overigens doen de allernieuwste Microsoftsystemen 
ook veel automatisch, maar de veel aanwezige oudere moeten 
(langdurig) handmatig geüpdatet worden. 

GEBOD 6
GEBRUIK ZOVEEL MOGELIJK WEB BASED (HTML5) 
APPLICATIES UIT DE BEKENDE CLOUD OMGEVINGEN
VAN APPLE, GOOGLE EN MICROSOFT
Deze firma’s hebben enorme teams van security experts om 
deze omgevingen up to date en beveiligd te houden. Voor 
weinig geld of gratis kunt u als particulier deze omgevingen 
gebruiken. Zo is het gebruik bij Google voor alle applicaties tot 
15 gig gratis en voor 100 gig betaald u ca. 20 euro per jaar. 
Apple en Microsoft hebben vergelijkbare oplossingen, die vaak 
wel iets duurder zijn. U hoeft zelf nooit back-ups te maken 
want alles zit in de cloud en wordt beschermd op een manier 
die u zelf nooit kunt evenaren. Voor Not For Profit instellin-
gen (ANBI), verenigingen, scholen etc. zijn bijna alle diensten 
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GEBOD 9
GEBRUIK GEEN SMARTPHONES 
MET OUDE ANDROID VERSIES 
IOS is onmiskenbaar veiliger dan An- 
droid, maar met iedere Android release 
wordt ook Android veiliger. Zeker re-
lease 7 in combinatie met bijvoorbeeld 
Samsung KNOX is vele malen veiliger 
dan oudere versies. De berichten zijn 
dat Google in de toekomst veel stren-
ger gaat toezien op het tijdig patchen 
van het OS door de mobiele operators 
en fabrikanten van smartphones. Aan-
gezien Android een open systeem is 
kan iedere leverancier tot nu toe min 
of meer zelf beslissen wat hij doet. Dit 
in tegenstelling tot het zeer streng ge-
reguleerde en gesloten Apple systeem. 
Voordat een Appletelefoon wordt toege-
laten door Apple op een mobiel netwerk 
moet bijvoorbeeld de mobiele operator 
tot vervelens toe eindeloos veel testen 
doen en garanties afgeven. Bij de vaak 
veel goedkopere Androidsmartphones, 
die je tegenwoordig al kunt aanschaffen 
onder de 100 euro is dat een heel ander 
verhaal. Bij de premium Androidtele-
foons moet men ook veel testen en pro-
cedures ondergaan alvorens het toestel 
op een netwerk is gecertificeerd. 

GEBOD 10
GEBRUIK GOEDE WACHT-
WOORDEN DIE NIET MAKKELIJK
TE RADEN ZIJN
Op internet zijn voldoende instructies te 
vinden waaraan een goed wachtwoord 
moet voldoen. Nog beter is het gebruik 
van systemen waarbij men geen wacht-
woord meer nodig heeft. In toenemende 
mate komen er systemen op de markt 
waarbij dat mogelijk is. Het gebruik van 
wachtwoorden is al vele jaren een pro-
bleem en alles wat je kunt verzinnen op 
dit vlak is al een aantal keren fout ge-
gaan. Maar als je er dan toch een nodig 
hebt denk er dan goed over na welk je 
gebruikt zodat een willekeurige hacker 
er niet snel achter komt 

Zoals gezegd er zijn meer maatregelen 
te bedenken, maar om bij de titel van de 
column te blijven dit was de KEUS van 
ingenieur TEUS.

Oostenrijk is een van de meest voor-

uitstrevende netwerklanden in Europa 

en scoort heel hoog in de performance 

van hun mobiele netwerken. Zo is 4G 

wijd verbreid en is meer dan 30% van 

het dataverbruik in de bergachtige ge-

bieden bestemd voor draadloze inter-

nettoegang door middel van een kast-

je dat enerzijds een simkaart bevat en 

anderzijds vier ethernetpoorten en een 

wifi access point bevat. (Voor 19 euro 

per maand 20 gig was een van de aan-

biedingen). Doordat het problematisch 

is kabels aan te leggen in de bergen is 

men daar al heel snel begonnen vast te 

vervangen door draadloos. Op de plek 

waar ik mijn onderkomen had beweren 

alle drie de Oostenrijkse operators 2G, 

3G en 4G dekking te hebben, althans 

als ik de netzabdeckung kaartjes van de 

operators moest geloven. 

Wij op vakantie en met onze inmid-

dels dikke Nederlandse databundels (5 

gig, 10 gig en unlimited) dachten een 

ongestoord internetverkeer te kunnen 

ervaren. De praktijk was echter een 

lichte tot forse deceptie. De Nederland-

se operators hebben geen of slechts 

beperkt 4G roaming. Alleen KPN had 

met een netwerk 4G roaming en af en 

toe hadden we 4G. E.e.a. hing sterk 

van het weer af. Als het regenachtig/

vochtig was werden we veroordeeld tot 

EDGE en vaak alleen GPRS. Soms was 

er 3G en er ging een hoera op als we 

4G hadden. Overigens verschilt alles 

per telefoon (Samsung en verschillende  

iPhone modellen) en per operator 

(T-Mobile, KPN en Tele2). 

Op de momenten dat één van ons 4G 

had werd onmiddellijk tethering inge-

steld zodat vervolgens iedereen via een 

wifi hotspot kon genieten van de 4G 

snelheden, die het echter niet halen bij 

de snelheden die we in Nederland ge-

wend zijn. 

Zodra je in de grotere steden bent is 

het allemaal wel wat beter en sneller, 

maar het was toch wel een deceptie 

want een ding is zeker, de term roam 

like home is beslist nog niet volledig ge-

implementeerd. 

Het lijkt erop dat Nederlandse opera-

tors bewust geen 4G roaming aanbie-

den omdat er dan veel meer gigabytes 

worden verstookt waarvoor ze moeten 

betalen. Bij drie weken vakantie met 

EDGE en soms 3G maak je met moei-

te 2 á 3 gig op, terwijl we in Nederland 

veel meer data verstoken in die tijd. Ik 

ben benieuwd naar de ervaringen van 

de Intercomlezers op dit gebied.

Roam 
(not) like 
home...

Bij het schrijven van deze column heb ik mijn jaarlijkse wandelvakantie 

in Oostenrijk er weer op zitten. Naast het fantastische gevoel om na  

een inspannende tocht weer een bergtop te bereiken mochten ik en mijn  

reisgenoten voor het eerst roam like home ervaren.


