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Martin Waltmans

• Directeur/eigenaar van Isaeus

• Informatica aan Haagse Hogeschool

• Bedrijfskunde aan Erasmus Universiteit

• Afgestudeerd in de richting van Innovatie en Ondernemerschap

• Onderzoek gedaan naar Cloud Computing in het MKB

Isaeus ICT Solutions

• ICT-dienstverlener in kantoorautomatisering

• Opgericht in 2000

• 6 medewerkers

• Branche-onafhankelijk

• Actief voor > 200 organisaties

• Bereiken > 2500 eindgebruikers

Korte introductie



Virussen

• Botnets

• Ransomware

Phishing & scam

• Mail/telefoon

• Identiteitsfraude

• Malware/scareware

• Ear dropping

Digitale bedreigingen

DDoS aanvallen

•Afpersing

Hacking

•Exploits systemen (pc’s, telefonie)

•Website defacing

•Brute force

•Social enginering



• Geld

• Spionage

• Wraakacties van oud-medewerkers en/of boze klanten

• Verkondigen politieke boodschappen

• ‘Omdat het kan’

Motivatie



• Gijzelt systeem en/of bestanden

• Gegijzelde bestanden worden versleuteld

• Er wordt een boodschap achtergelaten dat systeem of bestanden pas 

worden vrijgegeven na betaling

• Betaling gaat meestal via Bitcoins

• Ophalen sleutel via Tor netwerk

Ransomware













Algemene tips:

• Back-ups!

• Bewustwording bij medewerkers / trainen

• Periodiek patchen van systeem én software

• Anti-virus & anti-spam oplossingen

• Beperk gebruikersrechten

Preventie



Specifieke tips:

• Schakel Office macro’s standaard uit

• Blokkeer e-mail bijlagen met ‘gevaarlijke bestandstypen’ eventueel ook .zip

• Overweeg .doc en .rtf bestanden te blokkeren

• Laat in Windows Verkenner altijd bestandstypen zien

• Schakel binnen Windows schaduwkopieën in

• Gebruik SPF records voor de eigen domeinnaam

Preventie



Neem direct contact op met de ICT verantwoordelijke (niet wachten tot 

de volgende dag)

Bij een goede back-up:

• Zoek de bron en schakel dit systeem uit

• Stel de back-ups veilig

• Start in ‘veilige modus’ een uitgebreide virusscan met ander pakket

• Verplaats versleutelde bestanden

• Plaats back-up terug

In geval van besmetting



Bij geen back-up:

• Netwerkkabel uit broncomputer

• Geheugendump via USB stick

• Systeem hard uitschakelen (via schakelaar)

• Kloon maken van harde schijf en onderzoeken of herstel mogelijk is

• Bekijk of er schaduwkopieën zijn en/of gebruik data recovery tools

• Bekijk nomoreransom.org en id-ransomware.malwarehunterteam.com 

voor mogelijk herstelprogramma

• Alleen als niets mogelijk blijkt overweeg om over te gaan tot betalen

In geval van besmetting



Vragen?


