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Uw pc weer in topconditie 

Een pc is soms net een auto. Om alles soepel te laten lopen, is een regelmatige servicebeurt dan ook 

geen overbodige luxe.  

Windows XP staat erom bekend dat het na een langere tijd gebruik 

steeds langzamer wordt. De remedie die veel gebruikers daarop 

toepassen is simpelweg het formatteren van de C-schijf, uithuilen en 

opnieuw beginnen. Een érg drastische maatregel en vaak niet direct 

noodzakelijk. 

Windows 7 staat erom bekend zeer solide en stabiel te blijven draaien, 

ook na maanden en maanden gebruik. Toch ontstaan er ook hier wel 

degelijk gebruikssporen en ‘slijtage’ die na verloop van tijd wat 

ongemakken gaan opleveren. Niet zo dramatisch als bij XP en voorgangers, maar toch vaak onprettig. 

Denk bijvoorbeeld aan overgebleven en niet verwijderde snelkoppelingen na het de-installeren van een of 

ander programma, maar ook aan overbodige registerinstellingen die door allang niet meer geïnstalleerde 

software zijn achtergelaten. Veel programmeurs nemen het namelijk niet zo nauw met netjes verwijderen 

van hun producten! Ook zie je vaak dat er na verloop van tijd meer en meer programma’s op de 

achtergrond draaien, volautomatisch opgestart tijdens het starten van Windows. Veel van die programma’s 

hoeven helemaal niet alsmaar paraat te staan. Behalve dat ze het opstarten van de computer vertragen, 

snoepen ze ook geheugen en processortijd weg. En dan zijn er nog de bergen tijdelijke bestanden die – als u 

ze nooit hebt verwijderd – uiteindelijk tot soms gigabytes aan schijfruimte innemen. Schijfruimte die u veel 

beter voor nuttige zaken kunt gebruiken. 

Er zijn natuurlijk om dit te corrigeren allerlei programma’s op de markt. Om met al dat soort ongemakken 

in één klap af te rekenen is Glary Utilities een echt onmisbaar Zwitsers zakmes. De software is 

beschikbaar in een gratis en Pro-versie, waarbij de Pro-versie desgewenst uw pc volautomatisch op orde 

kan houden terwijl er ook nog een aantal extra tools beschikbaar zijn om bijvoorbeeld snel grote bestanden 

te vinden. De Pro-versie kostte op het moment van schrijven 27,95 dollar en is beslist de moeite van het 

overwegen waard. In de onderstaande stappen maken we dan ook gebruik van de Pro-versie, waarbij 

overigens wel geldt dat de getoonde opties ook in de kosteloze variant werken. 

U vindt Glary Utilities op www.glarysoft.com.

 

Na installeren start u de software; omdat de tool altijd administrator-bevoegdheden nodig heeft moet u na 

(bijvoorbeeld) een dubbelklik op het bureaubladpictogram even op Ja klikken om de software alle 

mogelijke bevoegdheden te geven.  

U kunt kiezen voor 1-klik onderhoud om alles automatisch te laten scannen en repareren, ik kies liever voor 

de stap-voor-stap modules. 
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 Opruimen bestanden! 

Om te beginnen gaan we overbodige tijdelijke bestanden verwijderen. Klik daarvoor op het verticale 

‘tabblad’ aan de linkerkant op Opschonen & Herstel en vervolgens aan de rechterkant op Schijf Opschoner. 

 

Systeemschijf 

Het is verstandig om – als u twee 

schijfpartities of meerdere harde 

schijven gebruikt – in eerste instantie 

alleen de systeemschijf C te kiezen. 

Daarmee voorkomt u dat per ongeluk 

documenten verwijderd worden. De 

kans is klein, maar u moet bij dit soort 

hulpprogramma’s altijd rekening 

houden met een onverwachte 

verrassing. Wilt u helemaal op zeker 

spelen, maak dan eventueel eerst nog 

een backup van al uw belangrijke 

bestanden! Klik na het selecteren van 

alleen de systeemschijf op Volgende. 

De gekozen schijf of partitie wordt nu 

gescand; bij een flink vol exemplaar 

kan dat even duren! Aan het eind van 

het scanproces krijgt u een overzicht 
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van gevonden tijdelijke bestanden te zien. 

Daar zit ook een onderdeel Nul-Byte 

bestanden bij. Om helemaal op veilig te 

spelen is het verstandig om deze optie 

qua verwijderen uit te laten staan. Het 

kán namelijk zijn dat dit bestandjes zijn 

die door al dan niet lopende programma’s 

zijn aangemaakt voor speciale 

doeleinden. 

Klik op Volgende om de wél 

geselecteerde onderdelen te verwijderen. 

In ons geval levert dat in één klap zo’n 

500 MB schijfruimte op. Bent u nog 

nooit aan het verwijderen geweest dan is 

de winst waarschijnlijk een veelvoud 

hiervan. Een handig onderdeel dus om 

regelmatig te gebruiken! Klik na afloop 

van het schoonmaken op Finish en 

Sluiten om weer terug te keren naar het 

hoofdvenster. 

Register controleren 

In het register houdt Windows zo ongeveer alles bij qua functioneren van uw pc. Gegevens over 

geïnstalleerde software zijn er te vinden, maar ook alles over de ingebouwde en externe hardware van uw 

systeem. Helaas raakt ook het register na langdurig gebruik vervuild, deels ook omdat 

softwareprogrammeurs het niet zo nauw nemen qua orde en netheid. Het gebeurt ook vaak dat na het 

verwijderen van software registerinstellingen gewoon blijven staan. Daar wordt uw pc langzaam aan 

onnodig langzaam van. Opruimen dus, dat register!  
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Klik daarvoor in het hoofdvenster van Glary Utilities onder Opschonen & Herstel op Register Opschoner. 

Ook nu geldt weer dat het verstandig is eerst even een backup van uw belangrijke bestanden te maken. 

Klik in het nieuwe venster op Register scannen op problemen en wacht even. Na de scanprocedure klikt u 

op Repareren om de gevonden ellende volautomatisch te herstellen. Herstart vervolgens Windows en 

controleer of alles (nog) naar behoren werkt. Treden er onverwachte problemen op, dan kunt u de zojuist 

gemaakte opruimactie ongedaan maken door ofwel gebruik te maken van het eerder gemaakte herstelpunt 

ofwel in het register-opschoonvenster van Glary Utilities op Herstel vorige reparaties te klikken. 

Aansluitend Windows weer even herstarten. 

Lijken in de kast 

 Ook vervelend zijn 

verwijderde programma’s die 

hun sporen in het menu Start 

achterlaten in de vorm van 

dode snelkoppelingen. Kunt 

u allemaal handmatig 

weghalen, maar dat is een 

tijdrovend klusje. Door onder 

Opschonen & Herstel op 

Snelkoppelingfixer te klikken 

worden alle lijken uit de (pc-) 

kast volautomatisch 

opgespoord en desgewenst 

verwijderd. 

Selecteer de C-schijf (de plek waar u normaliter uw programma’s installeert) en laat de standaardopties 

Scan alleen Start Menu en Bureaublad ingeschakeld. Klik op Nu Scannen en wacht even. Om het lijstje 

van gevonden, dode en alvast geselecteerde snelkoppelingen te verwijderen klikt u op de knop 

Verwijderen. Mochten er problemen optreden, dan volstaat een klik op Herstellen. 
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Controle over opstartgedrag 
Vroeger, in die goede oude tijd, vond u alle programma’s die automatisch met Windows startten in het 

menu Start onder Programma’s en Opstarten. Tegenwoordig vinden we daar maar een beperkt deel van 

deze ‘autostarters’. Om zelf weer aan te geven wat wel en niet automatisch samen met Windows gestart 

moet worden, klikt u in het hoofdvenster van Glary Utilities onder Optimaliseren op Opstart Manager. In 

het lijstje dat nu opent zijn simpelweg de ongewenste opstarters uit te schakelen. Let er hierbij wél op dat 

u geen belangrijke zaken als bijvoorbeeld een virusscanner uitschakelt! U kunt ook programma’s 

uitgesteld laten opstarten, als ze wel nodig zijn maar niet meteen bij het opstarten van Windows. 

Voorbeelden: Skype, Open Office, uw smartphone koppeling. 

 

Over het opstart proces versnellen (een ergernis voor velen!) komen we hierna nog terug. 

Meer 

Glary Utilities beschikt verder over nog diverse andere handige gereedschappen. In de Pro-versie treffen 

we bijvoorbeeld wat praktische schijfgereedschappen aan waarmee snel onder meer dubbele bestanden of 

lege mappen zijn op te sporen. Ook samenvoegen en splitsen van (grote) bestanden is een mogelijkheid. 

Handig voor mailwerk, of om te grote bestanden toch –maar dan verdeeld – op een schijfje te branden. 

Onder System Tools en System Information (inderdaad ineens Engelstalig) vindt u een compleet 

overzicht van alle in uw pc of notebook aanwezige hardware. Ideaal voor als u bijvoorbeeld extra (en 

vooral passend) geheugen wilt kopen. U hoeft alleen maar de door deze tool gevonden geheugengegevens 

mee te nemen naar de winkel en u weet zeker dat u met het juiste geheugen thuiskomt! 
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How To: Het opstartproces van uw pc versnellen 

Redactie Computer!Totaal - 10 augustus 2012 

Hoe snel uw pc ook is, gevoelsmatig duurt het opstarten ervan altijd te lang. In deze How To 

wordt uitgelegd hoe u zeer eenvoudig het opstartproces kunt versnellen middels de gratis 

programma's MaaS360 Boot Analyzer en Startup Delayer. 

Voordat u met onderstaande software aan de slag kunt gaan, moet u eerst even de gratis software 

MaaS 360 Boot Analizer van 

http://trials.maas360.com/forms/register_service_m.php?I=T_BOOT  

en Startup Delayer van http://www.r2.com.au/page/products/show/startdelay  downloaden.  

Deze kleine programma's zullen het versnellen van het opstartproces immers een stuk 

eenvoudiger maken.   

Opstarten analyseren 

MaaS360 zal gebruikt worden om uw Windows7-pc te analyseren terwijl deze opstart. De 

resultaten hiervan worden in een overzichtelijke grafiek weergegeven, welke naderhand ook nog 

eens als handig vergelijkingsmateriaal kan dienen.  Hier ziet u de grafiek van 5 maal opstarten, 

waarbij na de derde keer een aantal programma’s uitgesteld zijn om op te starten. 

 

Voor het uitschakelen van onnodige programma's en diensten verkiezen we Startup Delayer 

boven het ingebouwde msconfig (waar het ook mee kan!), simpelweg omdat deze nou eenmaal 

een stuk gebruiksvriendelijker is. Alle software geïnstalleerd? Dan kunt u aan de slag gaan met 

het versnellen van uw pc! 

Als eerste schakelen we een aantal programma’s uit die voor Windows niet van belang zijn, 

maar waar we wel van weten waar deze voor dienen. 

http://trials.maas360.com/forms/register_service_m.php?I=T_BOOT
http://trials.maas360.com/forms/register_service_m.php?I=T_BOOT
http://www.r2.com.au/page/products/show/startdelay
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Na het weghalen van diverse vinkjes klikken we op Toepassen en OK.  

Vervolgens zijn de Services aan de beurt, waarbij zekerheidshalve alle Microsoft Corporation services 

actief blijven en gestart worden, tenzij heel duidelijk is dat we die service (nog) niet nodig hebben, zoals 

update services (er kan ook na de opstart gecontroleerd worden of er updates zijn!) of de Bluetooth 

Service. 
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Na het klikken op toepassen en OK moet geherstart worden om de wijzigingen actief te maken en te 

beoordelen of alles nog werkt. Achter de programma’s en services staat dan genoteerd wanneer ze zijn 

uitgeschakeld om op te starten. 

 

Note: mij valt op dat uitgeschakelde services toch actief zijn (zie de eerste regel). Ook wel 

gestarte Services zijn gestopt. Betekent dit, dat Services later toch worden gestart als 

programma’s ze nodig hebben én dat Services worden gestopt als ze niet meer nodig zijn? 

 

AutoRuns: onderzoeken en versnellen opstartproces 
AutoRuns (vergelijkbaar met MSCONFIG van Windows) is de meest geavanceerde tool voor het 

analyseren van het opstartproces. Met deze tool kunnen onderdelen zoals de opstartitems, services, 

drivers, explorer shell extensies, toolbars en browser helper objects worden in- of uitgeschakeld. Het is 

verbazingwekkend wat er allemaal wordt opgestart en hoeveel systeembronnen dat in beslag neemt. Door 

het uitschakelen van de niet noodzakelijke onderdelen is snelheidswinst te behalen bij het opstarten en 

worden meer systeembronnen vrijgehouden voor andere toepassingen. AutoRuns heeft niet alleen meer 

mogelijkheden dan vergelijkbare tools, maar geeft ook meer informatie over elk op te starten 

systeemonderdeel (zoals de locatie waar ze zijn opgeslagen). 

Meer informatie over AutoRuns (inclusief download link): 

http://technet.microsoft.com/nl-nl/sysinternals/bb963902(en-us).aspx 

Maar dit lijkt mij wel een Tool voor techneuten!!  

http://www.schoonepc.nl/optim/msconfig.html
http://technet.microsoft.com/nl-nl/sysinternals/bb963902(en-us).aspx
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Andere PC Onderhoudstools 

Een ander veel gebruikt onderhouds programma is CCLEANER, waarmee de belangrijkste 

opschoon-taken eveneens kunnen worden uitgevoerd: 

Het scannen van het Windows-Register op fouten en het repareren van de fouten. Resultaat is 

wel een lange lijst, maar geen samenvatting zoals bij Glary Utilities. 

 
 
Het (selectief) opruimen van overbodige bestanden:  
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Het selectief opstarten (van Windows en Internet Explorer) van programma’s: 

 

Overzicht van uitgestelde taken: 
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POWERSUITE 

Zelf gebruik ik veel Powersuite, waar ook weer dezelfde functies in te vinden zijn:

 
Een zeer vriendelijke Opstart manager waarin de MS programma’s zijn weggelaten en alleen de 

software van derden als optie wordt aangeboden: 
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Verder een analyse van overbodige processen (services?): 

 

 

Het Opstart resultaat na alle verbeteringen: 

 

De opstart-tijd is teruggebracht van bijna 4 minuten naar 72 seconden. 

Maar werkt alles nog? 
In eerste instantie wilde MS Office niet starten omdat ik een MS Certification Service had uitgeschakeld 

(wordt dus niet op basis van behoefte ingeschakeld!). Na inschakelen en herstart werkt dat weer. 

Verdere problemen nog niet tegengekomen, maar ik zal attent moeten zijn op het checken op updates van 

b.v. Google, Adobe, etc. omdat ik de update service heb uitgesteld laten opstarten. 

Zie volgende screenshots van Startup Delayer en de Windows Taakplanner, gestart vanuit Glary Utilities. 
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Vertraagd opstarten parameters voor 

Startup Delayer 

 

 

 

 

 

Welke 

processen 

moeten 

minimaal actief 

zijn voordat de 

vertraagde 

programma’s 

mogen 

opstarten? 

 

Herkent u de Backup en Synchronisatie taken die ik heb ingesteld met Syncback? 

 

 


