


JE DIGITALE IDENTITEIT, 

ONDERZOEKSDATA EN 

APPARATUUR BEVEILIGEN
Gemakkelijker gezegd dan gedaan?

DIRECTIE ICT

AFDELING  ICT-GEBRUIKERSONDERSTEUNING



KCGG 
LUNCHONTMOETING 
22 maart 2017 - Knowledge 2 Connect - Kathelijne Sierens 

DIRECTIE ICT

AFDELING  ICT-GEBRUIKERSONDERSTEUNING



AGENDA

̶ Wachtwoorden, wachtwoordmanagers en twee-factor-

authenticatie 

̶ Digitale identiteit: eID

̶ Data opslaan / Data delen

̶ Encryptie tools en gebruik 

̶ Toestel beschermen: smartphone

̶ Digitale identiteit: persoonlijk beeld online

̶ Inventaris van je digitale bezittingen

̶ Als het fout gaat …

̶ Vragen
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EEN BEETJE CONTEXT

̶ UGent Beleidskader voor Research Data Management

̶ Datamanagement rubriek op UGent portaalsite 

basisinformatie, algemene best practices en verdere 

inlichtingen 

>> Contactpunten: DICT Helpdesk - "Infrastructuur voor 

databewaring, dataveiligheid en privacygevoelige data"

̶ Persoonlijke achtergrond: DICT Helpdesk

documenteren & lesgeven, 

voor eindgebruikers; praktische, pragmatische benadering
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PRAKTISCHE TIPS OVER IT VEILIGHEID 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan! 

̶ NIET: je overtuigen van belang/gevaren

̶ WEL: concrete haalbare dingen aanleren die je zelf 

kan doen

̶ Raakpunten: presentaties eerdere lunchontmoetingen 

KCGG
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SOFTWARES DIE IK VERMELD 

̶ telkens GRATIS producten/de gratis versie van …

̶ wat installeer je precies? zip, exe, browserextensie

̶ waar vind je het? download, app store 

̶ kan je het zelf op je toestel / PC zetten? administrator login?

̶ wat komt erbij kijken? account aanmaken/login/wachtwoord

̶ welke bestanden maak je aan?

̶ waar vind je (Nederlandstalige) documentatie, (video) tutorials? 

heeft de software een Nederlandstalige versie? helpdesk.ugent.be

̶ wat doe je ermee (beetje extra info)
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1 ACCOUNT, 1 WACHTWOORD?

UGent: "eenmalige aanmelding" SSO  

& FSSO vb. Belnet filesender, 

Office.UGent.be, …

Sociale login
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WACHTWOORDEN OPSLAAN

"Onthoud wachtwoord", "Ingelogd blijven", "Houd me 

ingelogd" beter NIET aanvinken

Laat je toestel niet onbeheerd achter: vergrendel! Meld je af!

Wachtwoorden in browser bewaren? 

Volgende keer dat je (op je computer) met die browser de 

website bezoekt, staat je wachtwoord al ingevuld. 

̶ erg gemakkelijk, niet erg veilig

̶ beter: gebruik een wachtwoordmanager
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LASTPASS WACHTWOORDMANAGER

̶ online wachtwoordkluis, toegang vanaf al je toestellen 

̶ browserextensie of app (Google Play, iTunes, Microsoft)

̶ www.lastpass.com/nl/

̶ ook Nederlandstalige versie, veel documentatie

̶ e-mailadres + master password

̶ websites en accounts aan kluis toevoegen; importeren

̶ kwaliteit van wachtwoorden testen, wachtwoorden genereren, 

automatisch laten invullen 

̶ notities, licentienummers, codes vb WIFI, …

̶ account recovery, “emergency access”

̶ veilig delen van wachtwoorden met maximaal 5 mensen (BETALEND) 
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https://www.lastpass.com/nl/


LASTPASS
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LASTPASS
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KEEPASS WACHTWOORDMANAGER

̶ offline: wachtwoordkluis (op schijf of USB)

̶ http://keepass.info/download.html

̶ .exe bestand (beheersrechten nodig!) OF “portable version”

̶ versies voor andere systemen zoals Linux, Mac OS X, Smartphone,

̶ meertalige software, veel (technische) documentatie

̶ e-mailadres + master password/private key (elk apart of samen)

̶ websites en accounts aan kluis toevoegen; importeren; exporteren

̶ wachtwoorden genereren 

̶ veilig gebruik van clipboard

̶ GEEN account recovery

̶ Open Source software (GPL)

18

http://keepass.info/download.html


KEEPASS
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WACHTWOORDMANAGERS: RECAP

1. software 

2. e-mailadres 

3. master password (hoofdwachtwoord)

4. password vault (wachtwoordkluis)

5. private key (sleutel) 

6. noodprocedure
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NOODPROCEDURE
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TWEE FACTOR AUTHENTICATIE

éénfactor-authenticatie: een wachtwoord biedt niet 

altijd voldoende zekerheid om een identiteit te verifiëren

We kunnen dit moeilijker maken!

tweetrapsauthenticatie (of twee-factor-authenticatie of

twee-staps-verificatie) 

2 factoren om de identiteit van een gebruiker vast te 

stellen vb. bankkaart (iets wat je hebt) en de pincode 

(iets wat je kent)
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MULTI FACTOR AUTHENTICATIE

Multifactor:

̶ Kent:

wachtwoord

̶ Hebt:

kaart (smartcard) 

̶ Bent:

vingerafdruk

(biometrisch)
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TWEE FACTOR AUTHENTICATIE INSTELLEN

Apart instellen voor elk online account 

Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, iCloud, Dropbox, Lastpass, … 

Voorbeeld: Google - via ‘instellingen’ kan je de authenticatie in 2 stappen activeren 

1. controle van je telefoonnummer

2. een back-uptelefoon toevoegen (vb. van familielid) 

3. “vertrouwde apparaten” toevoegen (vb. je eigen computer, tablet of 

smartphone); voor die toestellen wordt de tweede beveiligingsstap 

automatisch overgeslagen.

4. als je voor het eerst op een onbekend toestel inlogt, zal je een sms of 

spraakbericht met een code ontvangen; met die code log je dan verder in.

5. een code ingeven is enkel de eerste keer nodig (per toestel of computer).
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E-IDENTITY - DIGITALE IDENTITEIT
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Pin/Puk

Software

gebruikersnaam

en wachtwoord

gsm-nummer

e-mail adresaccount



ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)  

̶ elektronische identiteitskaart (eID)

chip bevat digitale certificaten: 

authenticatiecertificaat & handtekeningcertificaat

̶ PIN- en PUK-code 

̶ eID kaartlezer

̶ software, programma om de eID te lezen

̶ gebruikersnaam en wachtwoord (zelf aanmaken)

̶ app voor het genereren van een unieke tijdgebonden beveiligingscode

̶ toegang tot app store (account)

̶ gsm-nummer om de sms te ontvangen

̶ token (“kaartje” met 24 codes) 

̶ e-mail adres om token te ontvangen
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DATA OPSLAAN: AANBOD DICT

“Opslaan van digitale onderzoeksdata” staat toegelicht 

op de UGent) portaalsite, bij Datamanagement

̶ Centrale schijfruimte 

̶ SharePoint: sharepoint.ugent.be

̶ OneDrive for Business: onedrive.ugent.be
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ONDERZOEKSDATA VEILIG DELEN

Op welke manier kan ik onderzoeksdata veilig delen met 

(externe) collega-onderzoekers? 

̶ Delen van digitale onderzoeksdata (“data sharing”) op 

UGent portaalsite

̶ Belnet Filesender als alternatief voor e-mail 

Tal van andere manieren van delen, intern en extern 

Data versleutelen of “encrypteren”: hoe doe je dat? 
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ENCRYPTIE: TOOLS EN GEBRUIK
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Encryptie van onderzoeksdata een “How to” door Jan Lammertyn

(pdf, onderaan www.ugent.be/pp/nl/onderzoek/rdm)  

̶ Encryptie met Microsoft Office

̶ Encryptie met LibreOffice

̶ Encryptie met SPSS

̶ Encryptie met 7-zip

̶ Veracrypt 

̶ Windows: BitLocker (tool meegeleverd met het besturingssysteem) 

̶ Apple Mac OSX: FileVault2 (tool meegeleverd met het 

besturingssysteem)

https://www.ugent.be/pp/nl/onderzoek/rdm/docs/howto_encryptie_voor_onderzoekers.pdf/at_download/file
https://www.ugent.be/pp/nl/onderzoek/rdm


ENCRYPTIE: BOXCRYPTOR

̶ tool dat encryptie voorziet voor cloudopslagdiensten 

̶ ondersteunt alle grote cloud storage providers

̶ www.boxcryptor.com

̶ eenvoudig in gebruik, veel documentatie

̶ e-mailadres + wachtwoord goed onthouden

̶ maakt een virtuele schijf aan, wat je erop zet kan je (automatisch) encrypteren

̶ gratis versie beperkt tot één cloudopslagdienst en twee apparaten

̶ wanneer je data versleutelt, hebben de personen met wie je die data al vóór 

de versleuteling deelde, geen toegang meer tot die bestanden

– >> hebben zelf ook een Boxcryptor-account nodig en je moet ze via 

Boxcryptor de nodige rechten verlenen 

– >> betaalde versie nodig
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http://www.boxcryptor.com/


ENCRYPTIE: BOXCRYPTOR
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ENCRYPTIE: WHISPLY

Documenten geëncrypteerd doorsturen 

voor de absolute leek

1. Whisply als onderdeel van Boxcryptor

2. https://whisp.ly/: 

̶ voor Dropbox, Google Drive, OneDrive

̶ versleuteld bestand delen met gebruikers die zelf niet 

over Boxcryptor beschikken

̶ verzend je bestanden geëncrypteerd, onleesbaar, 

rechtstreeks vanuit je browser.
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SMARTPHONE BESCHERMEN

Safeonweb: 10 tips voor een veilig gebruik van 

je smartphone of tablet

̶ Back-up nemen: zorg dat je data niet enkel op je 

toestel staan

̶ Pincode/wachtwoord op je startscherm

̶ “Toestel op afstand wissen” instellen: dit gebeurt bij 

toevoegen UGent (Exchange) e-mail account
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DIGITALE IDENTITEIT

Wat wordt begrepen onder mijn digitale ID, en hoe kan ik 

die beschermen? Wat zijn de risico’s? 

̶ Online aanwezigheid & “reputatie”

̶ Wat je verspreidt, waar je accounts hebt

̶ Soms meer dan je denkt  >> “People search” sites 
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INVENTARIS VAN JE DIGITALE BEZITTINGEN

DOEN: een inventaris maken, in een tabel. 

Hierin GEEN “geheimen” of wachtwoorden!

̶ Wat is het? 

̶ Waar zit het? (toestel/online dienst) 

̶ Hoe belangrijk is dit voor mij? (hoog/medium/laag) 

̶ Wat kan er mislopen?

Hoe begin je eraan? 
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TAKE STOCK OF YOUR INFORMATION ASSETS
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GEMAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN?

Je kunt iets doen! 

̶ Maak die inventaris en blijf hem onderhouden

̶ Evalueer het belang, pak de beveiliging aan

̶ Ruim op, sluit oude accounts af

Zorg voor goede wachtwoorden en 

RAAK ZE NIET KWIJT
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THE WEAKEST PART (HTTP://XKCD.COM/538/)
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ALS HET FOUT GAAT

Reageer onmiddellijk

Meld elk incident zo snel mogelijk bij je helpdesk
Aarzel zeker niet als:

̶ je denkt dat je account misbruikt is

̶ je vermoedt dat je toestel besmet is met malware

̶ je data plots ontoegankelijk is

̶ je vermoedt dat belangrijke informatie in de verkeerde handen is beland

̶ je een data lek met persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie 

ontdekt

̶ er een USB-stick of externe harde schijf met gevoelige data verdwenen is

̶ er apparatuur gestolen is (laptop, tablet, smartphone,...)
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VRAGEN?
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MET DANK AAN

̶ prof. dr. Lennart Martens voor de presentatie over "Security en encryption" 

voor het vak Geavanceerde Bio-informatica (op Minerva.ugent.be -

D012513 - Geavanceerde bio-informatica (2016-2017)) 

̶ dr. Jan Lammertyn voor de handleiding "Encryptie van onderzoeksdata" op 

de portaalsite (pdf, onderaan op https://www.ugent.be/pp/nl/onderzoek/rdm)  

̶ ing. Filip De Meyer voor de presentatie over "Privacy & Biomedisch 

Onderzoek" ter gelegenheid van de KCGG Lunchontmoeting op 23 

november 2016  

(www.kcgg.ugent.be/pdf/2016.11.23_presentatie_privacywetgeving.pdf)

̶ mijn collega's bij DICT die ik op de rooster legde over hun gebruik van 

wachtwoordmanagers en encryptie
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DANK U!
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