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Omgaan met wachtwoorden 

 

Voor de meeste internetdiensten hebt u een wachtwoord nodig. Deze gebruikt u in combinatie 

met een gebruikersnaam om in te loggen. Vaak kunt u die zelf kiezen, soms krijgt u van de 

site een wachtwoord toegewezen. Het is erg belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw 

wachtwoorden. U wilt immers niet dat iemand anders uw gegevens onder ogen krijgt. 

Waarom een wachtwoord? 

Een wachtwoord is een combinatie van cijfers en letters en soms ook andere 

leestekens, waarmee op internet uw gegevens worden beveiligd. Het is de 'sleutel' tot uw 

gegevens. Het kan het wachtwoord zijn van uw e-mail, van uw gegevens bij het 

energiebedrijf, uw internetabonnement, maar ook van internetbankieren.  

Een wachtwoord zorgt ervoor dat alleen u bij uw gegevens kunt. Het is zeer belangrijk om een 

wachtwoord te hebben dat 'veilig' is. Als iemand anders uw wachtwoord zou raden, 

bijvoorbeeld een hacker , dan kan hij bij uw gegevens en van alles wijzigen. Dat moet u zien 

te voorkomen.  

Bij veel sites krijgt u als u een account aanmaakt, een wachtwoord toegewezen. Het is 

verstandig dit daarna te wijzigen. Soms mag u er zelf direct eentje kiezen. Doe dat verstandig, 

in dit artikel leest u hoe dat moet.  

Valkuil 1: makkelijk wachtwoord 

Veel mensen houden niet zo van wachtwoorden, en daarom kiezen ze een heel gemakkelijke. 

Denk aan de naam van een huisdier, kind of partner. Of een geboortedatum of eenvoudige 

cijferreeks. Elk jaar houden deskundigen bij welke wachtwoorden het gemakkelijkst te raden 

zijn door een ander en welke wachtwoorden mensen zelf het vaakst uitkiezen. In 2011 waren 

de slechtste wachtwoorden woorden en combinaties als 'wachtwoord', '123456', 'abc123', 

'11111' en '123123'. Het is logisch dat mensen dit soort wachtwoorden kiezen want ze zijn 

gemakkelijk te onthouden. Maar veilig is het niet. Een computercrimineel die probeert in 

accounts van andere mensen binnen te komen, zal altijd eerst de veelgebruikte wachtwoorden 

proberen.    

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/h/hacker
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/a/account
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Valkuil 2: maar één wachtwoord 

Het is verleidelijk om voor zo veel mogelijk websites en diensten hetzelfde wachtwoord te 

kiezen. U hoeft dan niet zo veel te onthouden. Toch is het niet verstandig: mocht uw ene 

wachtwoord bekend raken, dan kunnen andere mensen ook bij uw andere accounts 

inbreken. Kwaadwillenden zetten wel eens nep-websites op met als enige doel om u te 

verleiden een wachtwoord in te geven. Dan weten ze vaak meteen uw toegangscodes tot veel 

meer sites 

Valkuil 3: wachtwoord laten opslaan 

De meeste internetprogramma's bieden de mogelijkheid om wachtwoorden op te slaan. Dat 

lijkt handig, maar is het niet altijd. Het betekent namelijk dat iedereen die met uw computer 

deze sites bezoekt, meteen 'als u' wordt ingelogd. Ook vergeten veel mensen uit te loggen als 

ze een dienst of site hebben gebruikt. De gebruiker na u zou dan 'als u' de site kunnen 

gebruiken. Log dus altijd uit. Op elke site waar u bent ingelogd is wel een knopje 'uitloggen' 

of 'log out' te vinden.   

Uw wachtwoord opslaan is alleen handig als u de enige gebruiker van de computer bent. Als 

er meer mensen van een computer gebruikmaken, is dit alleen verstandig om te doen wanneer 

elke gebruiker een eigen gebruikersaccount heeft.  

Valkuil 4: wachtwoord elders invullen 

Is het u weleens overkomen? U krijgt zogenaamd van een bekende een bericht waarin staat 

dat hij uw foto of profiel ergens heeft gezien en er een cijfer aan heeft gegeven. Om bij het 

profiel te komen moet u dan wel even uw wachtwoord invullen. Ga nooit op zo'n e-mail in en 

klik zeker niet op een link in de mail. Breng wel de afzender ervan op de hoogte dat er vanuit 

haar of zijn e-mailadres een vreemde mail is verstuurd. Deze persoon kan het best zo snel 

mogelijk het wachtwoord van de e-mail account wijzigen. Vaak is dit nog mogelijk. Maar 

heeft de persoon geen toegang meer tot zijn e-mail, dan moet zo snel mogelijk contact worden 

opgenomen met de provider of de online e-maildienst om aan te geven dat hij/zij slachtoffer is 

geworden van een hacker. 

Of u krijgt een mailtje van uw bank, met een verhaal over onderhoud en beveiliging en een 

link erin waarop u moet klikken om in te loggen. Als u op de link klikt in het bericht, gaat u 

naar een site waar u uw inlognaam en wachtwoord van uw mail moet invullen. Die site lijkt 

sprekend op bijvoorbeeld de site van uw bank, maar het is een nep-website. Wie zijn 

gegevens invult, geeft zijn wachtwoord door aan computercriminelen of dubieuze sites. Die 

gebruiken het wachtwoord om mails te sturen aan mensen die u kent, of om spamberichten te 

versturen. 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/g/gebruikersaccount
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Deze manieren van wachtwoorden ontfutselen heet 'phishing'. Trap er niet in! In onze rubriek 

'Spam en phishing' vindt u interessante artikelen over omgaan met deze vormen van 

criminaliteit. 

Een goed wachtwoord kiezen 

Een sterk wachtwoord bestaat uit een reeks van 6 tot 8 willekeurige letters en cijfers, en vaak 

bent u ook verplicht leestekens te gebruiken. Alles over het maken van een sterk wachtwoord 

leest u in de tip ' Maak een sterk wachtwoord '. Als u eenmaal een sterk wachtwoord hebt 

bedacht, dan bent u er nog niet. Het is aan te raden uw wachtwoord periodiek te wijzigen, 

bijvoorbeeld elk kwartaal.  

Wachtwoorden bewaren 

Er zijn verschillende manieren om uw wachtwoorden te bewaren op de computer. U kunt ze 

bewaren in een Word-bestand en dat bestand beveiligen met een wachtwoord. Om de lijst te 

raadplegen, hoeft u dan nog maar één wachtwoord te onthouden, in plaats van allemaal. 

Nieuwe wachtwoorden voegt u dan eenvoudig toe aan de lijst. Lees hoe u een word-document 

beveiligt in de tip 'Word-document beveiligen met een wachtwoord'. 

U kunt ook een wachtwoordprogramma gebruiken. Dat is een programma waarin u een lijst 

bijhoudt van alle wachtwoorden die u gebruikt. U voert ze eenmalig in, kiest een 

hoofdwachtwoord om het programma mee te beveiligen, en u kunt ze voortaan allemaal 

opzoeken in het programma. Een voorbeeld daarvan is LastPass. Lees er meer over in het 

artikel 'LastPass gebruiken'. 

 

Tip: maak een sterk wachtwoord 

Wachtwoorden zijn uw toegang tot uw accounts op internet, of het nu gaat 

om e-mail of betaaldiensten. Ze zijn dan ook een geliefd doelwit van 

criminelen. Het maken van een sterk wachtwoord is daarom belangrijk. Maar 

hoe doet u dat nu? 

Voor de hand liggende wachtwoorden zijn makkelijk te kraken. Een cijferreeks (123456), een 

woord (Geheim) of een combinatie van uw voornaam en geboortedatum (Rita1957) is door 

een computerprogramma dat hackers inzetten snel geraden. In de video ' Hoe kraakt iemand 

een wachtwoord' https://www.youtube.com/watch?v=sCMotoEV3TY ziet u hoe het kraken 

van een wachtwoord in zijn werk gaat. Geen overbodige luxe om ook uw wachtwoordgebruik 

onder de loep te nemen. 

https://www.seniorweb.nl/onderwerp/spam-en-phishing
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-maak-een-sterk-wachtwoord
https://www.seniorweb.nl/tip/computertip-word-document-beveiligen-met-een-wachtwoord
https://www.seniorweb.nl/artikel/lastpass-gebruiken
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/h/hacker
https://www.youtube.com/watch?v=sCMotoEV3TY
https://www.youtube.com/watch?v=sCMotoEV3TY
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Basiswachtwoord bedenken 

Een handige truc voor een veilig basiswachtwoord is om een zin te kiezen die u makkelijk 

kunt onthouden. Daarvan pakt u dan de eerste letter van elk woord. Denk bijvoorbeeld aan de 

zin 'in de winter is het koud, in de zomer is het warm'. Het wachtwoord wordt dan: 

idwihkidzihw 

Vaak bent u verplicht ook cijfers, hoofdletters en leestekens in een wachtwoord te gebruiken. 

Begin het wachtwoord met uw favoriete cijfer, maak van de laatste letter een hoofdletter, en 

vervang een 'i' bijvoorbeeld door een uitroepteken. Het wachtwoord wordt dan: 

4!dw!hk!dz!hW 

Overal een ander wachtwoord 

Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord. De veiligheid van de gegevens die u invoert bij 

verschillende internetdiensten (groot of klein) is niet 100 procent gegarandeerd. Wordt het 

wachtwoord dat u nauwkeurig hebt samengesteld bij een van de diensten gehackt, dan moet u 

overal uw wachtwoord veranderen voordat er misbruik van wordt gemaakt. 

Voeg dus voor elke dienst die u gebruikt nog iets unieks toe aan uw basiswachtwoord. 

Probeer daar een kort zinnetje voor te bedenken waar u ook weer de eerste letter van elk 

woord gebruikt. Bijvoorbeeld de zin 'Gmail is handig' bij Gmail of 'Facebook is gezellig' bij 

Facebook. Bij Gmail wordt uw uiteindelijke wachtwoord dan: 4!dw!hk!dz!hWGih 

Hulpmiddelen 

Hoe langer het wachtwoord, hoe minder makkelijk het te kraken is. Vandaar dat u het advies 

om de hele zin te gebruiken ook tegen kunt komen. Maar op veel websites zit u aan een 

maximaal aantal tekens vast en is de zin al snel te lang. Test uw wachtwoord eens met de 

volgende wachtwoordtester. Hoe hoger de score, hoe veiliger uw wachtwoord. 

 

Wachtwoorden bewaren 

Veel mensen worden tureluurs van alle wachtwoorden die ze moeten aanmaken 

en vervolgens onthouden. Gelukkig zijn er hulpmiddelen voor het opslaan en 

bewaren van wachtwoorden.  

Slim aanmaken = makkelijk onthouden 

Uw wachtwoorden gemakkelijk onthouden, begint al bij het aanmaken ervan. U moet er even 

op broeden, maar er zijn trucjes waarmee u goed te onthouden wachtwoorden maakt die ook 

nog eens sterk zijn. Dat betekent: niet makkelijk te kraken door kwaadwillenden. 

http://www.wifiwijs.nl/images/stories/password%20meter/pwdmeter.htm
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Eén keer inloggen 

Bij websites waar u in moet loggen (bijvoorbeeld Facebook of bij SeniorWeb als u lid bent) 

krijgt u vaak de optie te zien om ingelogd te blijven. U vinkt dan bijvoorbeeld Laat mij 

aangemeld blijven of Ingelogd blijven aan. De website onthoudt dat u ingelogd bent en u 

hoeft daarna geen gebruikersgegevens meer in te vullen. Dit werkt via een cookie. 

Het voordeel is dat u eenmalig inlogt. Het nadeel is dat als andere mensen uw computer ook 

gebruiken, zij meteen uw account zien als ze de betreffende website openen. Doe dit dus 

alleen op uw eigen computer die u hebt vergrendeld met een toegangswachtwoord. Verwijdert 

u de cookie, bijvoorbeeld tijdens het opschonen van uw internetprogramma, dan moet u de 

volgende keer weer uw inloggegevens invullen. 

Wachtwoord laten onthouden 

Veel browsers  bieden de mogelijkheid om uw wachtwoord op te slaan. De volgende keer dat 

u op uw computer met die browser de website bezoekt, staat uw wachtwoord al voor u 

ingevuld. Dit is natuurlijk erg gemakkelijk, maar veiliger is het om gebruik te maken van een 

zogenaamde wachtwoordmanager.  

Een wachtwoordmanager gebruiken 

Een wachtwoordmanager werkt als een kluis. In die kluis bewaart u uw, uiteraard sterke, 

wachtwoorden. Deze kluis is digitaal. Toegang tot de kluis krijgt u met een 'sleutel'. Deze 

digitale sleutel is het enige wachtwoord dat u echt nog moet onthouden. Hiermee krijgt u 

toegang tot al uw bewaarde wachtwoorden in de kluis. De wachtwoordmanager vult 

automatisch uw wachtwoord in na de eerste keer inloggen op een site. Na gebruik zet u de 

manager uit, en om hem weer te gebruiken hebt u alleen uw 'sleutel' nodig om op alle sites 

automatisch ingelogd te worden.  

LastPass 

Een goede Nederlandstalig wachtwoordmanager is LastPass. Dit programma is zowel op 

Windows, als de Mac en mobiele apparaten (tablets en smartphones) te gebruiken. U 

installeert het programma en zet een invoegtoepassing in uw browser. Dit is eigenlijk een 

extra knop waarmee u toegang hebt tot verschillende functies van LastPass terwijl u aan het 

surfen bent. 

Logt u in op een website, dan vraagt LastPass of het uw wachtwoord moet opslaan. Doet u 

dit, dan wordt het wachtwoord door LastPass bewaard en hoeft u de volgende keer uw 

wachtwoord niet meer in te vullen. En moet u ergens een nieuw wachtwoord aanmaken, dan 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/c/cookie
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/b/browser
https://lastpass.com/
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kan LastPass dat wachtwoord ook voor u bedenken. Een sterker wachtwoord kunt u zelf bijna 

niet maken. Het nadeel hiervan is wel dat u dan écht afhankelijk bent van het programma. 

De gratis versie van LastPass kunt u op meerdere computers gebruiken. U kunt het 

programma op verschillende computers installeren. Wilt u ook op uw smartphone of tablet 

toegang tot de wachtwoorden die u in LastPass hebt opgeslagen, dan betaalt u hier negen euro 

per jaar voor met LastPass Premium. U kunt dan een LastPass app downloaden waarmee u het 

internet op gaat. Surft u via deze app, dan worden uw wachtwoorden ingevuld door LastPass. 

Hoe u de gratis versie van het programma gebruikt leest u in 'Last Pass gebruiken'. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/lastpass-gebruiken 

Apple 

Gebruikt u alleen Apple-producten, dan kunt u ook de wachtwoordmanager van Apple zelf 

gebruiken. Dat is de sleutelhanger (keychain in het Engels). Die is bedoeld voor het bewaren 

van wachtwoorden op uw iPad, iPhone en/of Mac. Deze kunnen zowel lokaal, op uw 

computer, worden opgeslagen als in de cloud . Meer informatie daarover vindt u op de 

website van Apple .  

Tip: is een wachtwoord opslaan in de 

browser veilig? 

Wachtwoorden onthouden is soms lastig. Uw internetprogramma kan het 

voor u doen, maar is dat wel veilig? 

De browser waarmee u het internet op gaat wil u elke keer wanneer u ergens 

inlogt, een dienst bewijzen. De browser vraagt dan of het wachtwoord moet 

worden onthouden. Als u dat wilt, wordt het wachtwoord automatisch ingevuld wanneer u de 

volgende keer op de site komt. Handig. Maar als u met meerdere personen een computer 

gebruikt of als anderen toegang hebben tot de computer, kunnen zij uw wachtwoord 

achterhalen via de instellingen van de browser.  

Beveilig de computer 

Sla wachtwoorden dus alleen op in de browser als u de enige gebruiker bent en de computer 

hebt vergrendeld met een toegangswachtwoord. Is er binnen uw huishouden nog iemand die 

de computer gebruikt, maak daar dan een ander gebruikersaccount voor aan. Hij of zij werkt 

dan in zijn eigen omgeving op de computer en kan niet bij de opgeslagen wachtwoorden. 

https://lastpass.com/go-premium/
https://www.seniorweb.nl/artikel/lastpass-gebruiken
https://www.seniorweb.nl/artikel/lastpass-gebruiken
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/c/cloud
http://support.apple.com/kb/HT5813?viewlocale=nl_NL
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/b/browser


Omgaan met wachtwoorden               Uit: SeniorWeb 7 

Update antivirussoftware 

Een ander risico loopt u wanneer de computer is getroffen door malware. Kwaadwillenden 

zouden bij de opgeslagen wachtwoorden in de browser kunnen komen. Zorg daarom altijd dat 

het antivirusprogramma op de computer is bijgewerkt naar de laatste versie. 

Tip: opgeslagen wachtwoorden wissen 

Automatisch inloggen op websites doordat het internetprogramma het 

wachtwoord onthoudt, is makkelijk. Maar het is niet altijd slim. Verwijder 

daarom alle automatisch ingestelde wachtwoorden uit de browser. 

Uit oogpunt van veiligheid en privacy is het niet verstandig uw 

internetprogramma de wachtwoorden van websites te laten onthouden. Elke keer als u inlogt 

op een nieuwe site, krijgt u de vraag of het wachtwoord onthouden moet worden. Klik daar 

dus op 'Nee', zeker als u niet de enige gebruiker van de computer bent. 

 

Maar wat als u wachtwoorden tot nu toe wel liet onthouden? Dan kunt u die gegevens wissen. 

Zorg dat u alle wachtwoorden zelf wel weet, anders wordt inloggen wat lastig. 

Opgeslagen wachtwoorden wissen in Internet Explorer 11 

 Klik rechtsboven op de knop met het tandwiel. 

 Klik op Internetopties. 

 Een venster met instellingen opent. U bent op het tabblad 'Algemeen'. Dat is goed. Klik 

onder het kopje 'Browsegeschiedenis' op Verwijderen. 

 Zet een vinkje voor Wachtwoorden en haal desgewenst de vinkjes voor de andere opties 

weg. 

 Klik op Verwijderen.  

 Klik op OK. 

Opgeslagen wachtwoorden wissen in Chrome 

 Klik rechtsboven op de knop met de drie streepjes. 

 Klik op Instellingen. 

 Blader naar onderen en klik op de blauwe link Geavanceerde instellingen weergeven. 

 Klik onder het kopje 'Privacy' op Browsegegevens wissen. 

 In het nieuwe venster staat een rijtje met zaken die verwijderd kunnen worden. Zet een 

vinkje voor Wachtwoorden en haal desgewenst de vinkjes voor de andere opties weg. 

 Klik op Browsegegevens wissen.  

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/m/malware
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Opgeslagen wachtwoorden wissen in Firefox 

 Klik rechtsboven op de knop met de drie streepjes. 

 Klik op Opties. 

 Klik op het tabblad Beveiliging. 

 Klik op Opgeslagen Aanmeldingen. 

 Klik op Alle verwijderen. 

 Klik op Ja. 

 Klik op Sluiten. 

 

Opgeslagen wachtwoorden wissen in Edge 

 Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. 

 Klik op Instellingen. 

 Klik onder 'Browsegegevens wissen' op Kies wat u wilt wissen. 

 Zet een vinkje in het vakje voor Wachtwoorden. 

 Klik op Wissen. 

 


