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BN'ER IN 
BEELD

EXPERT RONALD KAMP 'Een dubbele back-up van gegevens is verstan-
dig. Zo heb je altijd een reservekopie, wat er ook gebeurt. Linkjes in mails 
check je het beste door er met je muis boven te zweven (pc) of het linkje 
ingedrukt te houden (mobiel). Goed dat je zoekt naar reviews. Reviews op 
de site van het bedrijf kunnen nep zijn, kijk dus ook op andere sites.' 

Presentatrice en 
actrice, woont in 
Amsterdam met 
dochter Jacky (8)
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Welke digitale apparaten ge-
bruikt u? ‘Een mobiele telefoon, 
een tablet, een Macbook en een  
Windows-pc.’

Windows is gevoeliger voor 
virussen en hackers dan Apple. 
Heeft u daar ooit last van gehad? 
 ‘Ja, ik heb ooit op mijn pc een mail 
met een virus aangeklikt. Die nep-
mails lijken soms zo echt. Ik kan 
begrijpen dat je er op een onbe-
waakt moment op klikt. Mijn pc is 
toen gecrasht. Al mijn werk stond 
erop en ik had geen back-up! Een 
computerexpert heeft een deel van 
mijn harde schijf kunnen redden, 
maar ik ben ook veel kwijtgeraakt. 
Zoals foto’s van een periode uit 
mijn leven en schrijfwerk. Daar baal 
ik enorm van. Ik heb de harde schijf 
bewaard in de hoop dat er in de 
toekomst een oplossing komt om 
hem te ontgrendelen. Gelukkig 
ben ik nog nooit gehackt. Het lijkt 
mij heel naar als bijvoorbeeld je 
Twitter-account wordt gehackt en 
dat onbekenden onder jouw naam 
dingen de wereld in schrijven.’

Maakt u nu wel regelmatig een 
back-up? ‘Ja, na die ervaring 
maak ik regelmatig een back-up 

van al mijn gegevens en bewaar ik 
mijn data in de cloud. Mail van 
bedrijven en organisaties check ik 
voortaan door op de afzender te 
klikken. Daaraan kun je vaak al 
zien of het nep is.’ 

Hoe gaat u om met uw wacht-
woorden? ‘Voor accounts die ik 
niet vaak gebruik maak ik regelma-
tig nieuwe wachtwoorden aan. Ik 
kan ze niet allemaal onthouden en 
opschrijven is ook niet slim. Voor 
de accounts die ik regelmatig 
gebruik heb ik ingewikkelde 
wachtwoorden bedacht. Die wijzig 
ik nauwelijks.’

Bent u ooit opgelicht op inter-
net? ‘Ja, ik heb online een lamp 
gekocht die nooit is aangekomen. 
Via Marktplaats belandde ik op de 
site van een bedrijf. Het zag er alle-
maal professioneel uit. Toen ik 
echter belde en mailde waar mijn 
bestelling bleef, kreeg ik geen 
gehoor. Ik let nu extra goed op als 
ik iets via internet koop. Zo kijk ik 
bijvoorbeeld of er positieve re-
views zijn van klanten. Pas wan-
neer je een virus krijgt of wordt 
opgelicht, besef je de risico’s die je 
op internet kunt lopen.’

Marit van Bohemen 
(45) over haar  
digitale veiligheid
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