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Welke digitale apparaten ge-
bruikt u? ‘Een iPhone, Macbook 
en een iPad.’

Als bekende Nederlander heeft u 
een groot netwerk. Hoe gaat u 
om met uw online veiligheid? ‘Ik 
zou wel wat beter op mijn veilig-
heid mogen letten, want ik blijf op 
mijn eigen computers vaak ge-
woon ingelogd. Puur uit gemak-
zucht, dan hoef ik niet iedere keer 
opnieuw in te loggen. In verkeerde 
handen kunnen mensen op die 
manier bij veel van mijn gegevens. 
Ik klik ook altijd op 'onthoud 
wachtwoord' [in de browser – 
red.]. Op mijn werkmail log ik heel 
bewust uit, daar staat al mijn SBS-
mail in en ik vind het belangrijk dat 
dat goed beschermd is.’ 

Heeft u ooit rare dingen meege-
maakt op social media? ‘Ik ge-
bruik Twitter, Instagram en Face-
book. Soms schrijft iemand 
weleens iets raars, maar gelukkig 
zijn mijn accounts nooit gehackt. 
Wel verscheen er een keer onder 
mijn naam een nepaccount op 
Facebook. Dat was wel vervelend. 
Toen ik er melding van maakte, 
werd het gelukkig snel verwijderd.’

Hoe gaat u om met uw wacht-
woorden? ‘Ik wijzig zo nu en dan 
mijn wachtwoorden. Voor mijn 
werkmail krijg ik automatisch 
iedere drie maanden een melding 
dat ik hem weer moet veranderen. 
Anders zou ik het waarschijnlijk 
toch vaak vergeten.’

Maakt u weleens een back-up?  
‘Van de inhoud van mijn iPhone  
en laptop heb ik een back-up in 
iCloud. Ook heb ik thuis een exter-
ne hardeschijf waar regelmatig 
back-ups op worden gemaakt. Ik 
vind het een fijn gevoel dat mijn 
data ergens veilig is opgeslagen.’

Bent u ooit slachtoffer geweest 
van digitale oplichting? ‘Gelukkig 
niet. Ik heb sinds kort Marktplaats 
‘ontdekt’ en vind het hartstikke 
leuk. Mijn moeder ging verhuizen 
en wilde van veel spullen af. Markt-
plaats bleek daarvoor ideaal. Ik ben 
meteen mijn zolder op die manier 
gaan opruimen. Al vind ik het niet 
prettig als mensen bij mij aan de 
deur komen. Ik wacht eerst tot het 
geld op mijn rekening staat en 
stuur het dan netjes op.’

Marlayne Sahupala 
(45) over haar  
digitale veiligheid
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EXPERT RONALD KAMP 'Met Apple-producten loop je minder risico op 
foute software. Wachtwoorden opslaan in de browser is niet zo’n goed 

idee, behalve bij Safari en Firefox, daar kun je een hoofdwachtwoord 
instellen. Een back-up online én op een externe schijf is verstandig. En 
op Marktplaats kun je inderdaad beter wachten tot het geld binnen is.'

Zangeres en SBS 6 
presentatrice, woont  
in Hilversum met  
man Danny (56) en 
dochter Charlee (8)
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