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Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 168 Auteurswet 
1912 jo het besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, 
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handelsmerkhouder. 
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Voorwoord 
 
Beveiliging van uw computer en uw privacy bewaren bij het surfen op internet is erg 
belangrijk. Maar welke maatregelen moet u nemen om veilig gebruik te maken van 
internet zonder virussen op uw pc te krijgen? Wat kunt u doen om te voorkomen dat 
cybercriminelen er met uw persoonlijke gegevens vandoor gaan? Hoe zorgt u ervoor 
dat u veilig internetbankiert en online winkelt? U moet er toch niet aan denken dat 
uw persoonlijke gegevens op straat liggen of uw bankrekening wordt geplunderd! 
 
In het boek Pc beveiligen, back-uppen en schoonmaken voor senioren (ISBN 
978 90 5905 010 5) wordt besproken hoe u uw computer beveiligt tegen virussen en 
spyware. Aan de orde komt welke maatregelen u moet nemen in uw 
internetbrowsers, e-mailprogramma en voor de gehele pc.  
 
Daarnaast is het maken van een back-up uiterst belangrijk. Met deze reservekopie 
raakt u bij een computercrash niet uw waardevolle, persoonlijke bestanden en foto’s 
kwijt. Onderhoud is het laatste onderwerp in de stap voor stap-titel Pc beveiligen, 
back-uppen en schoonmaken voor senioren (ISBN 978 90 5905 010 5). U leert 
uw computer opschonen door programma’s en onnodige bestanden te verwijderen 
en uw harde schijf te controleren om uw pc efficiënter te laten werken. 
 
In dit cahier leest u over spam, cookies en privacyinstellingen. 
 
Studio Visual Steps 
 
P.S. Alle opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom.  
Het e-mailadres is: info@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de 
webpagina www.visualsteps.nl/gratis  
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor 
stap direct op uw pc uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermafbeeldingen 
weet u precies wat u moet doen.  
 
In dit Visual Steps-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 

Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord van de 
pc. 

 

 De muis geeft aan dat u op de pc iets met de muis moet doen. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten, of een reeds bekende handeling uitvoeren. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 

Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:  
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips.  
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens: 
 

 
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik het programma.  
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De schermafbeeldingen 
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de 
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. 
Met de lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster op uw 
beeldscherm.  
 
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet 
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is 
afgebeeld, op groot formaat op uw eigen beeldscherm.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op 
uw beeldscherm:  
 

 Klik op  
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 

 Klik op 

 
 

 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u in groot formaat op uw eigen 
computerbeeldscherm ziet. 
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Uw privacy bewaren 
 
 

 
In dit cahier leest hoe u zelf veilig kunt handelen wanneer u gebruikmaakt van 
internet. Het internet wordt namelijk niet meer alleen gebruikt voor het verzenden 
van e-mails en het zoeken van informatie, maar ook om te winkelen, bankieren en 
contact te houden via sociale netwerken.  
 
Met al deze activiteiten laat u bewust en onbewust sporen achter op internet, 
waardoor uw privacy in het geding kan komen. In dit cahier vindt u allerlei informatie 
en tips over hoe u uw internetgebruik zo veilig mogelijk kunt maken, zodat uw 
privacy gewaarborgd blijft. 
 
Dit cahier is een deel van een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel Pc beveiligen, 
back-uppen en schoonmaken voor senioren (ISBN 978 90 5905 010 5). 
 
In dit cahier leert u: 
 
• wat spam is en hoe u het kunt voorkomen; 
• wat cookies zijn; 
• de privacyinstellingen in internetbrowsers aanpassen. 
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Wat is spam?  
 
Met ‘spam’ worden e-mails met ongevraagde en ongewenste reclame bedoeld. 
Bijvoorbeeld voor het bestellen van medicijnen, online gokken of louche 
datingwebsites. 
 
Hier ziet u wat voorbeelden 
van spam. Vaak zijn spam  
e-mails niet Nederlandstalig: 
 

 
Uw e-mailadres kan op verschillende manieren op de verzendlijst voor deze 
ongewenste e-mails terecht gekomen zijn. Misschien heeft u zich met uw e-mailadres 
aangemeld bij een online dienst. De beheerders van deze dienst kunnen uw  
e-mailadres samen met alle andere e-mailadressen verkocht hebben aan bedrijven 
die spam versturen. Deze bedrijven gebruiken ook software die algemene e-mail-
adressen (voorletter.achternaam@...) raden en robots die het internet afzoeken naar 
e-mailadressen die op websites geplaatst zijn. 
 
 
Hoe voorkomt u spam?  
 
Wanneer u regelmatig gebruikmaakt van internet, ontkomt u er niet aan uw e-mail-
adres te delen. Meedoen aan een prijsvraag kan bijvoorbeeld alleen als u uw naam, 
adres en e-mailadres opgeeft. Voor het doorgeven van uw meterstanden aan het 
energiebedrijf maakt u een account aan, waarvoor ook uw e-mailadres vereist is. 
Hetzelfde geldt voor winkelen op internet. Spam helemaal voorkomen is lastig. Toch 
is er een aantal manieren om de hoeveelheid spam die u ontvangt, te beperken: 
 
• Geef uw belangrijkste e-mailadres (dat u het meest gebruikt of waarvan de 

berichten in uw e-mailprogramma terechtkomen) alleen aan personen die u 
vertrouwt. Gebruik één of meer gemakkelijk te vervangen (gratis) e-mailadressen 
als ‘wegwerpadres’ dat u voor prijsvragen en accounts op websites van bedrijven 
kunt gebruiken. Deze kunnen gemakkelijk worden gemaakt via Outlook.com 
(voorheen Hotmail) of Gmail. Een dergelijk gratis e-mailadres is ook handig voor 
nieuwsbrieven van bedrijven waar u zich voor wilt inschrijven. Ontvangt u op dit 
adres op een gegeven moment teveel spam, maak dan weer een nieuw  
e-mailadres. 

 
• Zorg dat uw e-mailadres niet op internet te vinden is! Zet nooit uw e-mailadres op 

websites, internetfora, nieuwsgroepen of in communities. Spammers hebben 
robots die automatisch op internet naar e-mailadressen zoeken.  
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• Reageer nooit op spam e-mails. Niet door ze te beantwoorden, maar ook niet door 
in de e-mail op een ‘unsubscribe’ (afmelden) link te klikken.  
 

Wanneer u klikt op een 
‘unsubscribe’ (afmelden) link, 
weet men dat uw e-mailadres 
klopt en ontvangen u nog 
veel meer spam: 

 
Hetzelfde geldt voor andere 
links in spam e-mails: 
 
Deze kunnen ook leiden naar 
phishingwebsites of (in het 
geval van deze e-mail) naar 
websites waar u wordt verleid 
om kansspelen te spelen bij 
dure online casino’s. 
 

 Tip 
Afmelden voor nieuwsbrieven 
Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief die u van een bekend bedrijf ontvangt, 
kunt u de functie unsubscribe of afmelden natuurlijk wel gebruiken. Let er dan wel op 
dat die nieuwsbrieven ook echt van die bedrijven afkomstig zijn. Veel bedrijven 
zetten een archief van hun nieuwsbrieven op hun website. Hiermee is het eenvoudig 
om na te gaan of een nieuwsbrief echt van het bedrijf komt of dat het toch een 
spambericht is. 

 
• Stuurt u een e-mail naar veel mensen tegelijk? Verberg dan de e-mail-adressen 

van de ontvangers. U doet dat door alle e-mailadressen in te vullen bij het BCC-
vak. Zo kan iemand die uw e-mail krijgt, niet zien aan wie u het bericht nog meer 
heeft gestuurd. BCC is een afkorting van Blind Carbon Copy. Dit betekent dat u 
een kopie van uw bericht stuurt aan veel mensen, die niet van elkaar kunnen zien 
dat de anderen het bericht ook krijgen. 

 
• Stuur geen leuk of goed bedoelde kettingbrieven door. Bij het doorsturen neemt 

niemand de moeite om de e-mailadressen van de eerdere ontvangers te wissen. 
Uiteindelijk bevat een kettingbrief door het steeds doorsturen honderden  
e-mailadressen.  
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• Gebruik een spamfilter. Een spamfilter zorgt ervoor dat er minder tot geen spam in 
uw Postvak IN komt. De verdachte berichten worden automatisch in de map 
Ongewenste e-mail geplaatst. In de meeste gevallen hoeft u daar zelf weinig voor 
te doen en is het spamfilter door uw internetprovider ingesteld. Wel is het soms 
nodig om e-mails die door het spamfilter niet zijn herkend als spam, aan te melden 
als spam. Het spamfilter ‘leert’ hiervan, en zal vergelijkbare berichten de volgende 
keer blokkeren. 
 

In de voorbeelden hierna wordt Windows Live Mail gebruikt. Dit is een handig, gratis 
en eenvoudig te gebruiken programma met uitgebreide mogelijkheden voor het 
beheren van uw e-mail. Als u een ander e-mailprogramma gebruikt, heeft u 
vergelijkbare mogelijkheden voor bijvoorbeeld het melden van spam. 
 

 Open Windows Live Mail 1 
 
In dit voorbeeld zijn er vier 
nieuwe berichten in de map 
Ongewenste e-mail geplaatst: 
 

 Klik op 
 

 

 
Het kan altijd gebeuren dat een bericht ten onrechte wordt aangezien als spam. 
Daarom is het belangrijk dat u regelmatig de inhoud van de map Ongewenste e-mail 
bekijkt. Wanneer een bericht ten onrechte in de map Ongewenste e-mail terecht is 
gekomen, zet u het op deze manier in uw Postvak IN: 
 

 Rechtsklik op het 
bericht dat niet 
ongewenst is 

 
 Klik op 

 
 

 Klik op 
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Het bericht wordt nu verplaatst naar uw Postvak IN.  
 
Toekomstige berichten van deze afzender kunnen echter toch in de map 
Ongewenste e-mail belanden. Als u dit wilt voorkomen, voegt u de afzender toe aan 
de lijst met veilige afzenders: 
 

 Klik, indien nodig, op 
  

 
 Rechtsklik op het 

bericht 
 

 Klik op 
 

 
 Klik op 

 
 

 Tip 
Domein toevoegen 
U kunt ook kiezen voor . 
Het domein van een afzender is het laatste deel van het e-mailadres, bijvoorbeeld 
@upcmail.nl of @visualsteps.nl. Daarmee stelt u in dat alle berichten van het 
betreffende domein in uw Postvak IN bezorgd worden. 
 
Wees hier wel voorzichtig mee, bijvoorbeeld bij adressen eindigend op 
@hotmail.com en @gmail.com. Het is namelijk mogelijk dat spam verzonden wordt 
van deze bekende domeinen. 
 
U ziet een bevestiging: 
 

 Klik op  
 
 

 
De berichten van deze afzender worden voortaan in uw Postvak IN bezorgd. 
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Het kan natuurlijk ook voorkomen dat spam e-mail niet als zodanig wordt herkend en 
in uw Postvak IN terechtkomt. Een dergelijk bericht markeert u op deze manier als 
ongewenst: 
 

 Rechtsklik op het bericht  
 

 Klik op ,  
 
Windows Live Mail vraagt of de ongewenste e-mail gerapporteerd moet worden. 
Daarmee zorgt u dat het spamfilter steeds meer ongewenste e-mail zal herkennen. 
 

 Klik op  
 

 
 
Het bericht wordt verplaatst naar de map Ongewenste e-mail. 
 
Als u alle berichten van deze afzender voortaan in de map Ongewenste e-mail wilt 
laten bezorgen, gaat u als volgt te werk: 
 

 Rechtsklik op het bericht  
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

 Sluit Windows Live Mail 2 
 
 
Cookies  
 
Als u een website bezoekt, worden er cookies op de harde schijf van uw computer 
geplaatst. De belangrijkste functie van cookies is de ene gebruiker van de andere te 
onderscheiden.  
 
Cookies leveren geen gevaar op voor de werking van uw computer. Ze verwijderen 
geen gegevens van uw computer en ze beschadigen geen bestanden of 
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programma’s. Ook hebben ze geen toegang tot uw bestanden. Het zijn eigenlijk 
gewone tekstbestandjes, dus géén programma’s. 
 
De belangrijkste soorten cookies zijn: 
 
• functionele cookies: deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren. 

Hierbij kunt u denken aan een cookie die uw loginnaam onthoudt of zorgt dat u 
ingelogd blijft of een cookie die uw verlanglijstje of inhoud van uw winkelwagentje 
bij een webwinkel bewaart. Dit worden ook wel first party cookies genoemd, of 
eigen cookies. Het zijn cookies die door de website zelf worden geplaatst. 

 
• analytische cookies: deze cookies houden bij hoe vaak een website wordt bezocht 

of hoe vaak een advertentie wordt aangeklikt. Deze cookies kunnen geplaatst 
worden door de eigenaar van de website of door derden. Dit worden ook wel third 
party cookies genoemd, cookies van derden.  

 
• tracking cookies: dit zijn cookies die het mogelijk maken om te volgen welke 

websites mensen volgen op internet. Deze worden geplaatst door bijvoorbeeld 
een adverteerder die toestemming heeft gehad van de maker van de website. Als 
deze adverteerder via meerdere websites zijn cookies kan plaatsen, kan hij 
afleiden welke websites door dezelfde gebruiker bezocht zijn. Dat is handige 
informatie om gericht te kunnen adverteren. Dit zijn ook cookies van derden. 
Tracking cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat wanneer u op website A 
informatie heeft gezocht over een televisie, er ineens advertenties van aanbieders 
van televisies verschijnen op website B. 

 
Sinds juni 2012 is de zogenoemde Cookiewet van kracht. Deze wet vereist van 
websites met bezoekers uit Nederland dat de bezoeker wordt geïnformeerd over 
welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor 
dienen. Elke bezoeker vanuit Nederland moet vooraf eenmalig toestemming geven 
voor het plaatsen van deze cookies.  
 
Toestemming vragen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een balk die 
boven of onder in het venster verschijnt, zoals in dit voorbeeld van de website 
www.marktplaats.nl.  
 

Door op  te 
klikken, geeft u toestemming: 
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Er zijn ook websites waar u een duidelijke keuze krijgt voorgelegd: 
 
Bij deze website kunt u 
kiezen welke cookies u wilt 
accepteren. De tweede optie 
geeft geen toestemming voor 
het delen van informatie ten 
bate van advertenties: 
 

 
Voor functionele cookies, zoals een winkelmandje of een inlogformulier, is geen 
toestemming vereist: 
 
In dit geval geeft u door op de 
groene knop te klikken ook 
toestemming voor tracking 
cookies:  
 
Via de link 

 
gaat u naar een venster waar 
u wel een keuze kunt maken: 

 
Google staat bekend om het verzamelen van data. Het bedrijf zegt dat ze de 
gegevens verzamelen om betere services te kunnen leveren aan gebruikers. In de 
praktijk houdt het vooral in dat Google al uw gegevens mag opslaan. Met deze 
gegevens worden profielen van gebruikers gemaakt, die weer ingezet worden bij de 
verkoop van advertenties. De zoekmachine van Google filtert ook de zoekresultaten 
op basis van wat voor u interessant kan zijn. Als u op zoek bent naar een autogarage 
en in de zoekresultaten verschijnen de garages bij u in de buurt, kan dit handig zijn. 
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Privacyinstellingen  
 
In Internet Explorer kunt u eventueel instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dat 
geldt dan ook voor cookies van websites die u eerder toestemming heeft gegeven 
voor het gebruik van cookies. Houd er wel rekening mee dat dit de functionaliteit van 
een website kan beperken. In Internet Explorer doet u dit zo: 
 

 Open Internet Explorer 3 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
 

 
U ziet het venster Internetopties: 
 

 Klik op tabblad 

 
 
De standaardinstelling is 

: 
 

 Sleep de schuifknop 
 omhoog 

 
Bij de instelling  
worden de cookies van 
derden geblokkeerd, maar 
worden uw winkelwagen en 
loginnaam bijvoorbeeld wel 
onthouden. 
 
Let op: met ‘ongewenst 
contact met u opnemen’ 
wordt in dit verband bedoeld 
dat een website de cookies 
kan lezen die op uw pc zijn 
opgeslagen. Niet dat u 
bijvoorbeeld gebeld wordt. 
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Er zijn vijf niveau’s: Alle cookies accepteren, Laag, Normaal, Normaal-hoog, Hoog en 
Alle cookies blokkeren. U kunt de beschrijving van elk niveau lezen bij de schuifknop.  
 
U gaat terug naar de standaardinstelling: 
 

 Klik, indien nodig, op 

 
 
U gaat meer instellingen voor 
cookies bekijken:  
 

 Klik op  
 

 
U ziet het venster 
Geavanceerde privacy-
instellingen: 
 
De manier waarop cookies 
verwerkt worden, wordt in dit 
voorbeeld automatisch 
geregeld. 
 
U kunt dit veranderen: 
 

 Klik een vinkje  bij 

 

 
Nu kunt u de opties beter bekijken. U kunt precies aangeven wat u wilt doen met 
eigen cookies (functionele cookies) en cookies van derden (analytische cookies en 
tracking cookies): 
 
• : cookies zullen automatisch worden behandeld. 
• : geen enkele cookie wordt geaccepteerd. 
• : u krijgt bericht bij iedere cookie en er wordt telkens gevraagd of u deze 

wilt accepteren of blokkeren. 
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Eigen cookies komen van websites die u bekijkt en kunnen permanent of tijdelijk zijn. 
Een tijdelijke cookie wordt uit Internet Explorer verwijderd als u het programma sluit. 
Een permanente cookie wordt opgeslagen op de harde schijf en blijft daar. Dan kan 
de cookie gelezen worden als u dezelfde website een volgende keer bekijkt.  
 
Cookies van derden komen van de advertenties op de websites die u bekijkt (zoals 
pop-ups en banners). Websites kunnen deze cookies gebruiken om uw surfgedrag te 
volgen en gebruiken deze informatie voor marketingdoeleinden. 
 
U kunt beter weer de 
oorspronkelijke instelling 
kiezen: 
 

 Klik het vinkje  weg 
bij 

  

 Klik op  

 
In het venster Internetopties: 
 

 Klik op   
 

 Let op! 
Misschien wilt u liever alle cookies blokkeren. Als u dat zou doen, bestaat de kans 
dat niet alle websites goed functioneren. Maar u kunt altijd experimenteren met de 
verschillende instellingen. Als het niet bevalt, kunt u altijd een andere optie kiezen. 
 

 Tip 
Cookies per sessie altijd toestaan 
Sommige websites gebruiken cookies terwijl u de website bezoekt, maar verwijderen 
ze daarna. Dit worden cookies per sessie genoemd. Cookies per sessie worden ook 
wel tijdelijke cookies genoemd, omdat ze van uw computer worden verwijderd als u 
Internet Explorer sluit. Cookies per sessie worden gebruikt voor bijvoorbeeld online 
bankieren. Als u heeft ingesteld dat alle cookies geblokkeerd moeten worden, 
inclusief cookies per sessie, kunt u niet meer inloggen op die website. U krijgt dan 
een waarschuwingsbericht van die website. 
 
- Lees verder op de volgende pagina - 
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Om deze reden moet u altijd 
een vinkje  klikken bij 

Ook als u de andere cookies 
laat blokkeren: 
 
 
 
 
 

 
U kunt opgeslagen cookies makkelijk van uw computer verwijderen. 
 

 Sluit Internet Explorer 2 
 
In de browser Mozilla Firefox toont u als volgt de privacyinstellingen: 
 

 Open, indien gewenst, Mozilla Firefox 4 
 
Als de menubalk niet 
zichtbaar is: 
 

 Rechtsklik in een leeg 
deel naast het tabblad 

 
 Klik op  

 
 Klik op  

 
 Klik op  
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 Klik op  
 
De opties voor het gebruik 
van cookies laat u zo tonen: 
 

 Klik bij  op 

 
 

 Klik op 
 

 
U ziet de opties voor het 
gebruik van cookies: 
 
Cookies op specifieke 
websites toestaan: 
 
Hier kunt u cookies van 
specifieke websites of alle 
reeds opgeslagen cookies 
verwijderen: 
 
Om het venster te sluiten: 
 

 Klik op  

 
 Sluit Mozilla Firefox 2 
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In Google Chrome toont u de privacyopties als volgt: 
 

 Open, indien gewenst, Google Chrome 5 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
 

 
 Klik op 

 
 
 

 
 Sleep het schuifblok 

omlaag 
 
Bij  staan opties voor 
privacy en beveiliging: 
 

 Klik op 
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U ziet de opties voor het 
toestaan van cookies:  
 

Via 
kunt u cookies van specifieke 
websites toestaan, laten 
wissen bij verlaten van de 
website of blokkeren: 
 
Cookies verwijderen doet u 
via de optie 

 
Als de gewenste instellingen 
zijn gemaakt: 
 

 Klik op  
 

 Sluit Google Chrome 2 
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In dit cahier heeft u meer geleerd over spam en privacyinstellingen. Wilt u meer 
weten over het beveiligen, back-uppen en schoonmaken van uw pc, dan is de titel 
Pc beveiligen, back-uppen en schoonmaken voor senioren geschikt voor u!  
 
Is uw computer veilig voor internetbankieren en online winkelen? U moet er toch niet 
aan denken dat uw persoonlijke gegevens op straat liggen of uw bankrekening wordt 
geplunderd! 
Beveiliging van uw computer en uw privacy bewaren bij het surfen op internet is erg 
belangrijk. Maar welke maatregelen moet u nemen om veilig gebruik te maken van 
internet zonder virussen op uw pc te krijgen? Wat kunt u doen om te voorkomen dat 
cybercriminelen er met uw persoonlijke gegevens vandoor gaan? 
In dit gebruiksvriendelijke boek wordt stap voor stap besproken hoe u uw computer 
beveiligt tegen virussen en spyware. Aan de orde komt welke maatregelen u moet 
nemen in uw internetbrowsers, e-mailprogramma en voor de gehele pc.   
Daarnaast is het maken van een back-up uiterst belangrijk. Met deze reservekopie 
raakt u bij een computercrash niet uw waardevolle, persoonlijke bestanden en foto’s 
kwijt. Onderhoud is het laatste onderwerp in deze stap voor stap-titel. U leert uw 
computer opschonen door programma’s en onnodige bestanden te verwijderen en 
uw harde schijf te controleren om uw pc efficiënter te laten werken. 
Kortom, een zeer complete titel die onmisbaar is voor iedere computergebruiker die 
gesteld is op goede beveilig, privacy en een goed werkende computer! 
 

 

Pc beveiligen, back-uppen en schoonmaken voor 
senioren 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 216 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 010 5 
Prijs: €16,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/pcbeveiligen 
 
Let op: Alleen geschikt voor Windows 8.1 en 7! 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• beveiliging tegen virussen 
• spam voorkomen 
• privacyinstellingen maken 
• veilig internetbankieren en online winkelen 
• Facebook en Twitter veilig gebruiken 
• back-ups maken 
• harde schijf opruimen en optimaliseren 

 
Geschikt voor: Windows 8.1 of Windows 7 op een desktop computer of laptop. 
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 
 

Windows Live Mail openen 
In Windows 8.1: 

  Typ: Windows Live Mail 
  
 

 Klik op  
  

In Windows 7: 
 

 Klik op  
  
  Klik op  
 

2 Venster sluiten 
  Klik op  
 

3 
 

Internet Explorer openen 
Als er een knop op de taakbalk staat 
(nodig in Windows 8.1, anders opent de 
app Internet Explorer. Staat er geen 
knop, maak Internet Explorer dan eerst 
aan de taakblak vast): 

 

 Klik op  
  

Anders, in Windows 7: 
 

 Klik op  
  
 

 Klik op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Mozilla Firefox openen 
In Windows 8.1, vanuit het startscherm:

  Typ: Mozilla Firefox 
  
 

 Klik op  
  

In Windows 7: 
 

 Klik op  
  
 

 Klik op  
 

5 Google Chrome openen 
 In Windows 8.1, vanuit het startscherm:
  Typ: Google Chrome 
  
 

 Klik op  
  

In Windows 7: 
 

 Klik op  
  
 

 Klik op  
  
 

 Klik op  
 


