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IN DEZE EDITIE...
• Jezelf beveiligen
• Jouw Computer Beveiligen
• Voor Ouders

Veilig Online Gamen
Overzicht
Online gamen is een leuke bezigheid, maar brengt ook
risico’s met zich mee. In deze nieuwsbrief hebben we het
over wat jij en jouw familie kunnen doen om zichzelf te
beschermen tijdens het online gamen.

Jezelf Beveiligen
Wat online gamen zo leuk maakt, is dat je kan spelen en
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communiceren met anderen over de hele wereld. Heel vaak
ken je de mensen waarmee je speelt niet. De meerderheid van de mensen online wil niet zoals jij gewoon pret beleven,
maar er zijn ook mensen die kwade bedoelingen hebben. Hier zijn enkele tips waarmee je veilig blijft.

•

Wees voorzichtig met berichten waarin men vraagt om een actie te nemen, zoals het klikken van een link of het
downloaden van een file. Net als in e-mail phishingaanvallen, zullen slechteriken proberen om jou te misleiden in
online games om acties te ondernemen die jouw computer kunnen besmetten of identiteit stelen. Als een bericht er
vreemd, zeer dringend, of te mooi is om waar te zijn, wees dan voorzichtig want het is mogelijk een aanval.

•

Veel online games hebben een eigen financiële markt waar je kan ruilen, afdingen of zelfs virtuele goederen kunt
kopen. Net als in de echte wereld zijn er oplichters die proberen om jouw geld of virtuele munten afhandig te maken.

•

Gebruik een wachtzin voor jouw gaming accounts. Op die manier kunnen aanvallers niet jouw wachtwoorden raden
en jouw account overnemen. Indien het spel tweestapsverificatie aanbiedt, schakel dit dan in. Zorg er ook voor dat
iedere account een ander wachtwoord heeft. Als er dan een account bekend raakt, zijn de anderen tenminste veilig.
Heb je moeite om alle wachtwoorden te onthouden? Overweeg dan een passwordmanager.

Jouw Computer Beveiligen
Slechteriken proberen om jouw computer te hacken of over te nemen, je moet de volgende maatregelen nemen om het
te beschermen.

•

Beveilig jouw computer door altijd de laatste versie van het besturingssysteem te voorzien en de laatste spelsoftware.
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Oude en vorige versies van software bevatten
vaak gekende kwetsbaarheden die aanvallers
gebruiken om jouw computer te hacken. Door
jouw computer en games up-to-date te houden,
zorg je ervoor dat deze kwetsbaarheden niet
gebruikt kunnen worden.

•

Gebruik antivirussoftware, zorg ervoor dat deze
is bijgewerkt en jouw bestanden in real-time
controleert.

•

Download

spelsoftware

enkel

van

erkende

websites. Vaak zullen cybercriminelen een valse
of besmette versie van het spelen maken en deze
Het belangrijkste om veilig online te gamen is

verdelen via hun eigen server.

•

Speluitbreidingen

als

add-on

packs,

vaak

sterke wachtwoorden te voorzien, jouw computer

ontwikkelt door de community, worden geregeld

te beveiligen en jouw gezond verstand te

gebruikt om nieuwe functies toe te voegen.

gebruiken bij vreemde berichten of verzoeken.

Cybercriminelen besmetten soms deze packs met
malware. Net zoals wanneer je games dowloadt,
zorg ervoor dat je de add-ons ook van erkende en
officiële bronnen haalt.

•

Er bestaan ook zwarte markten waar je middelen kunt kopen om vals te spelen. Het is niet alleen onethisch,
maar cheatsoftware is vaak zelf malware dat jouw computer besmet. Installeer nooit cheatsoftware en bezoek
geen cheatwebsites.

•

Bezoek de website van de online spelsoftware dat je gebruikt. Veel sites bevatten vaak tips over hoe je jezelf
kan beveiligen.

•

Ten slotte, wees altijd voorzichtig wanneer je speelt op mobiele toestellen. Cybercriminelen beginnen ook deze
toestellen aan te vallen.

Voor Ouders
Kinderen hebben nood aan extra beveiliging en opleiding rond online gaming. Opleiding en een open dialoog voeren met
jouw kinderen is een van de meest effectieve maatregelen die je kan nemen om hen te beschermen. Een van onze favoriete
tips is dat je jouw kinderen vraagt om de spellen uit te leggen en doorheen hun onlinewereld meewandelt en ziet hoe een
doorsnee spel eruit ziet. Speel een spel mee en vraag hen om de mensen die ze online ontmoeten te omschrijven. Vaak
maakt online gaming een groot deel uit van hun sociaal leven. Door met hen te praten (en zij met jou) kan je problemen zien
en hen beter beschermen dan eender welke technologie. Sommige extra maatregelen kunnen zijn:
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•
•

Weet welke spellen ze spelen en kijk of deze spellen geschikt zijn voor hun leeftijd.
Zorg ervoor dat jouw kinderen niet te veel informatie online delen. Zo mogen ze nooit informatie delen als wachtwoord,
leeftijd, telefoonnummer of thuisadres.

•

Overweeg om de computer in een gemeenschappelijk plaats te zetten waar je hen in de gaten kunt houden. Jonge
kinderen spelen best ’s avonds of ’s nachts niet in hun kamer.

•

Pesten, slecht taalgebruik of ander asociaal gedrag zijn een probleem. Houd jouw kinderen in het oog, indien ze
overstuur lijken na het spelen van een spel dan kunnen ze mogelijk online gepest zijn. Bij online pesten kan je best
hen laten stoppen met spelen en hen in kindvriendelijke omgevingen laten spelen of enkel online laten spelen met
gekende vrienden.

•

Kijk of de kinderen in de spellen aankopen kunnen doen en welke controles ouders kunnen instellen om dit te beheren.

Meer Weten?

Ga naar securingthehuman.sans.org/ouch/archives om je te abonneren op de maandelijkse OUCH! Security awareness
nieuwsbrief, toegang te krijgen tot het OUCH! archief en kom meer te weten over SANS security awareness oplossingen.

Over Cegeka Groep
Cegeka is een onafhankelijke ICT–dienstverlener die klanten in heel Europa helpt met hun digitale transformatie, agile
ontwikkeling, trusted cloudoplossingen en 24/7 managed services. Cegeka heeft vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Cegeka heeft 3.600 medewerkers. In
2015 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 368 miljoen euro. Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.

Bronnen
Securing Your Home Network:		

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#february2016

Social Engineering:			

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#january2017

Passphrases:				https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#april2017
Password Manager:			

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#october2015

Two-step Verification:			

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#september2015
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