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Whitepaper, juni 2020 

Phishingmail, malware en ransomware 

 
Deze Whitepaper wordt u gratis aangeboden door Faasse Juridische Dienstverlening 
 
Doordat velen thuis werken is er veel e-mailverkeer. Het internetgebruik is door de Covid-19 crisis in 
Nederland met 34 procent toegenomen. De internetcriminaliteit vaart er wel bij.   
 
Het versturen van phishingmail is een veelvoorkomend middel om te proberen inloggegevens te 
bemachtigen. Niet alle phishingmails worden door filters tegengehouden. Soms komt er weleens een 
doorheen. Het is belangrijk om een dergelijke e-mail dan ook als phishingmail te herkennen en er niet 
op te klikken. De gevolgen kunnen desastreus zijn.  
 
Malware is software en zit soms verborgen in een bijlage. Zodra je de bijlage opent zit de software in je 
computer. Via deze malware ontstaat er een verbinding met de computer van de criminelen. Ze volgen 
daarbij alles wat je digitaal doet. Op enig moment kunnen ze je computer gijzelen met ransomware. Je 
kan dan niets meer tot je losgeld hebt betaald. Aan de hack van de Universiteit van Maastricht in 
december vorig jaar ging een phishingmail in oktober vooraf. 
 
Hoe kun je phishingmail herkennen                      
 
Een phishingmail bevat in veel gevallen een link om je naar een 
andere website te lokken. Op die manier proberen ze je dan om 
inloggegevens of bankpasgegevens te ontfutselen. Soms wordt  
er een bijlage meegestuurd. Dat kan bijvoorbeeld een 
tekstdocument zijn of een foto. Door op de link of foto te klikken  
kan er malware of gijzelsoftware op je computer worden 
geïnstalleerd. De e-mails lijken soms afkomstig van een vertrouwde instantie. Hoe herken je 
phishingmails? 

Aanspreektitel en tijdsdruk 

Je herkent ze tegenwoordig niet meer aan opvallend veel spelfouten. Een spelfout kan echter nog wel 
een signaal zijn. Wat zeker een alarmbelletje bij je moet laten rinkelen zijn de aanspreektitel en de 
tijdsdruk. Als je niet persoonlijk wordt aangesproken dan kan dat een signaal zijn. Evenals de tijdsdruk. 
Als je wordt gevraagd om snel te reageren omdat anders morgen je account geblokkeerd of je pas 
vervallen is, dan is dat een sterk signaal dat je te maken hebt met phishing.      

Check het e-mailadres en de domeinnaam 

De afzender lijkt soms vertrouwd, maar achter de naam kan een vals e-mailadres verborgen zitten. Dat 
kan je ontdekken door je cursor boven de afzender te ‘hangen’ of bij je tablet of smartphone er je vinger 
op te leggen. In je scherm verschijnt dan het echte e-mailadres. Als dat niet overeenkomst met wat bij 
de organisatie hoort dan weet je al genoeg. In het uiterste geval klik je op ‘Reply’ in je e-mailprogramma. 
In de adresbalk verschijnt dan ook het retour-e-mailadres. Let op dat je het antwoord niet verstuurt maar 
naar de prullenbak verplaatst. Bij twijfel kan je ook de domeinnaam, het deel van het e-mailadres voor 
.nl of .com, googelen of in je browser intikken. Als de website niet wordt gevonden, dan weet je genoeg. 
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Open geen onverwachte bijlagen 

Als je een mail ontvangt met een bijlage die je niet verwacht of van een onbekende afzender, open deze 
dan nooit! Denk bijvoorbeeld aan een factuur van een bedrijf waar je geen zaken mee doet, of een foto 
van … Het klikken hierop kan tot gevolg hebben dat je malware installeert of dat je computer zelfs 
blokkeert. Open dus alleen bijlages van afzenders die je verwacht en vertrouwt. 

Vissen, beet is soms toeval 

Phishingmails worden in grote aantallen tegelijk verstuurd. Soms verwacht je een pakketje en dan komt 
er toevallig een e-mail van DHL. Let op het kan phishingmail zijn. Iedereen ontvangt wel eens e-mail 
van ‘ING’ terwijl hij helemaal geen relatie heeft met ING. De internetcriminelen gokken erop dat onder 
de klanten van ING er toch een paar zitten die doorklikken. Zo werkt phishing. De meeste vissen 
zwemmen voorbij. Soms bijten er een paar.    

Check, check, dubbelcheck 

Lijkt het toch allemaal echt, maar je houdt een vreemd onderbuikgevoel? Neem het zekere voor het 
onzekere en doe verder niets met de e-mail. Neem eventueel telefonisch contact op met de afzender, 
of wacht tot deze contact met jou opneemt om te vragen naar je reactie. 

Meldpunt  

Op https://www.fraudehelpdesk.nl kan je meer informatie vinden over internetcriminaliteit. Bij dit 
meldpunt worden ook de bekende phishingmails geregistreerd. Je kunt hier ook melding doen van 
phishing of internetoplichting. 

Gebruik je gezonde verstand 

Blijf alert. Een e-mail zonder taalfouten is helaas geen garantie dat de afzender te goeder trouw is. Ook 
een e-mailadres of een link kan op het eerste gezicht legitiem zijn (zie jij bijvoorbeeld dat bij googIe.com 
de ‘l’ vervangen is door de hoofdletter ‘i’?) Jouw computer wel en zal dus naar googie.com gaan. 

Bedenk altijd of je een mailtje verwacht van de afzender. En onthoudt dat je bank of je 
creditcardmaatschappij je nooit via mail vragen om je persoonlijke gegevens in te voeren, te controleren 
of te veranderen. Twijfel je, neem dan contact op met de bank of de instelling van wie de e-mail 
afkomstig lijkt te zijn. 

 

Via onderstaande links kun je meer leren over het herkennen van phishingmail. Bij de quiz van google 
wordt je gevraagd om een naam en emailadres. Dit is voor de quiz en mogen verzonnen zijn. Kijk vooral 
ook eens op de website van de Fraudehelpdesk. Niet alleen je werkgever wordt hier beter van, maar 
het kan je ook privé heel veel voordeel opleveren. 

https://phishingquiz.withgoogle.com/ 
https://www.fraudehelpdesk.nl/quiz/valse-berichten-quiz/ 
 
En: zorg voor een goede virusscanner, spam- en malwarefilter 
Bedenk dat niets gratis is. Bij de gratis versies betaal je met je privacy. 

https://www.fraudehelpdesk.nl/
https://phishingquiz.withgoogle.com/
https://www.fraudehelpdesk.nl/quiz/valse-berichten-quiz/
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