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Digitale veiligheid 
 
Wat zijn nu eigenlijk hoaxes, virussen, wormen en Trojaanse paarden? 
 
Hoax 
Een hoax is een nepwaarschuwing. Vaak is het een e-mail waarin wordt 
gewaarschuwd voor een gevaarlijk virus. Ook staat erin dat de ontvanger het bericht 
aan zoveel mogelijk mensen moet doorsturen. Aanbevolen wordt dan om op de 
meegestuurde link te klikken en een herstelprogramma te downloaden. Dat 
�herstelprogramma� is een virus. 
Sommige hoaxes zijn onschadelijk, maar ze zorgen wel voor extra dataverkeer 
omdat mensen ze doorsturen. Soms moet je op een link klikken om besmet te raken, 
maar soms is alleen het openen van de e-mail al voldoende om het virus te 
activeren. 
 
Virus 
Een virus is een klein programmaatje dat zich in je computer nestelt en zich 
vermenigvuldigt. Het verspreidt zich graag naar andere computers, bijvoorbeeld via 
e-mail of uitgewisselde bestanden. Een virus kan zich richten op het wissen van de 
harde schijf, het laten vastlopen van de computer, het versturen van duizenden e-
mails of het zoeken naar privacygevoelige informatie.  
 
Worm 
Een worm is ook een programmaatje dat zich vermenigvuldigt. Het verschil met een 
virus zit hierin dat een worm een ander programma moet infecteren om zich te 
verspreiden. Sommige leggen een heel netwerk plat, andere vertragen alleen het 
netwerk.  
 
Trojaans paard 
Een Trojaans paard verstopt zich in een onschuldig uitziend programma. Van daaruit 
gaat hij op zoek naar allerlei gevoelige gegevens. Het houten paard van Troje was 
ook niet wat het leek; Griekse krijgers hadden zich erin verstopt, en eenmaal in de 
stad Troje vernietigden zij de stad van binnenuit.  
 
 
Hoe loop je een hoax, een virus, een worm of een Trojaans paard op? 
 
E-mail 

• De bijlage bij een e-mail openen. Met name bijlagen met de extensie .exe zijn 
verdacht. Maar let op: dit wil niet zeggen dat alle andere extensies altijd 
veilig zijn!  
Ook als de afzender van de mail je bekend is, wil dat niet zeggen dat de 
bijlage veilig is. Het e-mailadres van de afzender kan namelijk gekaapt zijn.  

• Een e-mail openen. 
• Op een link in een e-mail klikken. 
• Outlook of Outlook Express gebruiken. Deze programma�s zijn vatbaar voor 

virussen. 
 
Internet 

• Internet Explorer gebruiken. Virusmakers maken graag gebruik van deze 
browser. 

• Bestanden downloaden via internet. 
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• Bepaalde websites bezoeken. 
• Muziek en films downloaden via uitwisselingsprogramma�s. Deze sites 

bevatten ook onbetrouwbare bestanden. 
• Thuis gedownloade bestanden op de kantoor-pc zetten. 
• Online chatten. 

 
Draadloos internet en draadloze netwerken 
De radiogolven van draadloos internet kunnen door anderen worden opgevangen. Zij 
kunnen dan je gegevens achterhalen waarna ze zich voor jou kunnen uitgeven. 
 
 
(bewerkt naar bron: TaalAnker 62, Veiligheid op het werk) 
 
 
 
Computervirussen via e-mail voorkomen 
Hoe kom ik van spam af? 
Hoe kun je spam voorkomen? 
 
Training: Office 2007 voor de secretaresse 

http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=397
http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=faq&id=1778
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=faq&id=1442
http://opleidingen.managementsupport.nl/opleidingen/home/trainingdetail.html?searchtext=office&opleidinggroep_id=1&type_id=0&opleiding_id=50&aditional_id=0

