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1 BETAAL GEEN LOSGELD 
Betalen veroorzaakt enkel dat computercriminelen extra aanvallen uitvoeren. 

 
2 DOCUMENTEER HET BERICHT VAN DE AANVALLER 

Ziet u een melding op het beeldscherm? 

Maak een foto, screenshot of schrijf het bericht over. 

 
3 ISOLEER DE GEÏNFECTEERDE COMPUTER(S) DOOR 

DEZE LOS TE KOPPELEN VAN HET NETWERK 
LET OP! Schakel de stroom pas uit als u de apparaten NIET kunt 

loskoppelen. 

Zo voorkomt u verdere verspreiding van de infectie, maar zonder stroom 

verliest u mogelijk nuttig bewijsmateriaal. 

 

4 SCHAKEL INCIDENT RESPONSE HULP IN 
Denk aan uw IT-leverancier, (cyber)verzekeraar of een derde partij 

met 24/7 noodnummer, bijvoorbeeld: Eye Security: 088-6444800 ; 

IP4Sure: 040-2095020 ; BDO: 088-2364899 

 

5 BEKIJK - EVENTUEEL MET DE ONDERSTEUNEN- 
DE PARTIJ - OF ER EEN SLEUTEL BESTAAT 
Op www.nomoreransome.org staat misschien een sleutel om de 

gegevens weer toegankelijk te maken. 

 

6 COMMUNICEER 
Waarschuw belangrijke klanten en toeleveranciers. 

Deel z.s.m. Indicators of Compromise met hen om te voorkomen dat hen 

hetzelfde overkomt. Laat de informatie aub (anoniem) delen door het 

Nationaal Cyber Security Centrum (cert@ncsc.nl) e/o het Nederlands 

Security meldpunt (info@securitymeldpunt.nl). 

 

7 DOE AANGIFTE 
Dat kan via 0900-8844 of op een politiebureau. Zorg voor u cybercrime gaat 

melden bij de politie, dat u geen digitale sporen verloren laat gaan: zet de 

computer niet uit en bewaar zo veel mogelijk informatie of breng deze 

mee. Van een aantal vormen van cybercriminaliteit kunt u ook online 

melden. 

 

 

Als de infectie zich op grotere schaal 

heeft verspreid, zijn mogelijk meer 

ingrijpende maatregelen nodig om 

verdere verspreiding te voorkomen. 

Deze zijn zeer afhankelijk van het 

type ransomware en de mate van 

verspreiding. 

Heeft u voldoende kennis in 

huis? Start uw incident response. 

Identificeer en prioriteer kritieke 

systemen voor herstel en controleer 

en bevestig de status van data op 

getroffen systemen. Zo ontdekt u of 

data nog bereikbaar of versleuteld is. 

Geef prioriteit aan herstel op basis 

van een vooraf gedefinieerde lijst 

met kritieke bedrijfsmiddelen met 

informatie- systemen die essentieel 

zijn voor gezondheid en veiligheid, 

het genereren van inkomsten of 

andere kritieke services, net als 

systemen waarvan ze afhankelijk zij

 

http://www.nomoreransome.org/
mailto:info@securitymeldpunt.nl


 

Noodkaart 

 
 

  
 

1 KOPPEL UW APPARAAT LOS VAN INTERNET 
Zoek uw wifi-instellingen en verbreek de verbinding met het netwerk of 

koppel de internetkabel los van uw apparaat. Zo verkleint u het risico dat 

malware zich door het netwerk verspreidt. 

 

2 WIJZIG UW WACHTWOORDEN 
Belandde u op een valse website? Ga naar de echte website en wijzig uw 

wachtwoord. Gebruikt u het wachtwoord voor andere accounts? Wijzig deze 

dan ook, bij voorkeur samen met wachtwoordhints en beveiligingsvragen. 

Indien mogelijk: voer een bedrijfsbrede wachtwoord-reset uit om extra 

voorzichtig te zijn. 

 

3 MELD HET VOORVAL INTERN* OF SCHAKEL 
INCIDENT RESPONSE HULP IN 
Denk aan uw IT-leverancier, (cyber)verzekeraar of een derde partij 

met 24/7 noodnummer, bijvoorbeeld: Eye Security: 088-6444800 ; 

IP4Sure: 040-2095020 ; BDO: 088-2364899 
 
 

Heeft uw organisatie voldoende kennis in huis om 

dit zelf op te pakken? Volg onderstaande stappen. 

 

 
4 SCAN HET VOLLEDIGE NETWERK OP MALWARE  

Antivirus is niet onfeilbaar. Scan uw netwerk op malware, inclusief alle apparaten, bestanden, applicaties, servers, 

etcetera. 

 

5 CONTROLEER INLOGPOGINGEN 
Controleer alle relevante accounts binnen de organisatie op inlogpogingen. Heeft u bewijs welke accounts (mogelijk) 

zijn getroffen, kunt u heel gericht inlogpogingen onderzoeken. 

 

6 VOER EEN FORENISCHE ANALYSE UIT 
Onderzoek alle relevante logboeken op tekenen van een eventuele inlogpoging, inbraak en/of misbruik. Denk aan 

firewalllogboeken, logboeken van uw e-mailserver en DNS-logboeken. Dit geeft een volledig beeld van de eventuele 

verspreiding van de phishing aanval. 

 

7 COMMUNICEER 
Breng al het relevante personeel, inclusief managers, op de hoogte en zorg dat ze weten waar ze op moeten letten. 

PHISHING 
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Links in e-mail- en online berichten (via sms of websites) zijn vaak de manier waarop criminelen een computer 

binnendringen. Ze proberen gebruikers 

te verleiden om op een link te klikken of een bijlage te openen die hun computer infecteert met virussen of malware. 

Phishing e-mails kunnen heel echt lijken; alertheid is altijd geboden! Volg daarom onderstaande tips. 

 

1 GOOI WEG BIJ TWIJFEL 
Verwacht je een bericht niet of ziet het er verdacht uit, zelfs als je de bron kent, kun je het bericht het 6041 GK 

Roermond beste verwijderen of, indien van toepassing, markeren als ‘ongewenste e-mail’. Neem persoonlijk of 

telefonisch contact op met het bedrijf of de verzender om er zeker van te zijn dat de e-mail niet legitiem is. 

 

2 DENK NA VOORDAT U HANDELT 
Wees op uw hoede voor communicatie die u vraagt om onmiddellijk te handelen, iets aanbiedt dat te mooi 

klinkt om waar te zijn én waarin om persoonlijke en/of bedrijfsinformatie wordt gevraagd. 

 

3 MAAK WACHTWOORDEN LANG EN STERK 
Gebruik minstens 16 karakters. Combineer hoofdletters en kleine letters met cijfers en symbolen. De voor- keur 

heeft een wachtwoordzin, indien mogelijk met spaties. Overweeg of bespreek de mogelijkheid om een 

wachtwoordmanager te (gaan) gebruiken die het bedrijf beschikbaar stelt. 

 

4 PAS OP VOOR HYPERLINKS 
U kunt een gehyperlinkt woord of URL controleren door de muis op het woord te plaatsen om het volledige adres 

weer te geven. Bij voorkeur wordt het klikken op hyperlinks in e-mails vermijd; typ de URL rechtstreeks in de 

adresbalk. 

 

5 MAAK GEBRUIK VAN BETROUWBARE BRONNEN https://haveibeenpwned.com/ - Hier kun 

je jouw mailadres invullen om te kijken of deze ooit gelekt is. Samen met het wachtwoord, om vervolgens je 

wachtwoord te veranderen indien blijkt dat deze gelekt is. https://checkjelinkje.nl/ - Hier kun je eenvoudig 

controleren of een link in een mail wel of niet veilig is. 
 

PHISHING 


