
 

 

 
Internetcafé oktober 2018 

Wachtwoorden maken en onthouden 
 
Veel mensen worden tureluurs van alle wachtwoorden die ze moeten 
aanmaken en vervolgens onthouden. Gelukkig zijn er hulpmiddelen voor het 
opslaan en bewaren van wachtwoorden 
 
Slim aanmaken = makkelijk onthouden 
Uw wachtwoorden gemakkelijk onthouden begint al bij het aanmaken ervan. 
U moet er even op broeden, maar er zijn trucjes waarmee u goed te houden 
wachtwoorden maakt die ook nog eens sterk zijn.  
 
Een wachtwoord is een combinatie van cijfers en letters en soms ook andere 
leestekens, waarmee op internet uw gegevens worden beveiligd. Het is de 
sleutel tot uw gegevens. 
Een wachtwoord zorgt er voor dat alleen u bij uw gegevens kunt. Het is zeer 
belangrijk om een wachtwoord te hebben dat ‘veilig is. Als iemand anders 
uw wachtwoord zou raden, bijvoorbeeld een hacker, dan kan hij bij uw 
gegevens en alles wijzigen.  
 
Een sterk wachtwoord bestaat uit een reeks van 6 tot 8 willekeurige letters 
en cijfers en een leesteken.  
 
Maak een basiswachtwoord.  Bijvoorbeeld iets wat u goed kunt onthouden 
Voorbeeld van een vrijwilliger van het internetcafé.   
Hoed die zijn vrouw ophad bij hun eerste ontmoeting: BERENHOED.  
Ze hebben elkaar ontmoet in 1970 
Hij laat de klinkers weg: brnhd!70 
 
Voorbeelden  
Wachtwoord voor de Gelderlander: brndhd!70gel 
Wachtwoord voor Bol.com: brndhd!70bol 
Wachtwoord voor de ANWB: brndhd!70anwb 
 
Hou deze structuur aan en dan vergeet u nooit meer uw wachtwoord. 
 
Een keer inloggen 
Bij website waar u in moet loggen (bijvoorbeeld Facebook of bij Seniorweb) 
krijgt u vaak de optie te zien om ingelogd te blijven. U vind dan bijvoorbeeld 
Laat mij aangemeld blijven of Ingelogd blijven aan.  De website onthoudt 



 

dat u ingelogd bent en u hoeft daarna geen gebruikersgegevens meer in te 
vullen. Dit werkt via een cookie. 
Het voordeel is dat u eenmalig inlogt. Het nadeel is dat als andere mensen 
uw computer gebruiken. Zij meteen uw account zien als ze de betreffende 
website openen. Doe dit dus alleen om uw eigen computer die u hebt 
vergrendeld met een  toegangswoordwoord. Verwijdert u de cookie, 
bijvoorbeeld tijdens het opschonen van uw internetprogramma, dan moet u 
de volgende keer weer uw inloggegevens invullen.  
 
Een wachtwoordmanager gebruiken  
Een wachtwoordmanager werkt als een kluis. In die kluis bewaart u uw, 
uiteraard sterke wachtwoorden. Deze kluis is digitaal. Toegang tot de kluis 
krijgt u met een ‘sleutel. Deze digitale sleutel is het enige wachtwoord dat u 
echt nog moet onthouden. Hiermee krijgt u toegang tot als uw bewaarde 
wachtwoorden in de kluis. De wachtwoord manager vult automatisch uw 
wachtwoord in na de eerste keer inloggen op een site. Na gebruik zet u de 
manager uit en om hem weer te gebruiken hebt u alleen uw ‘sleutel’ nodig. 
om op alle site automatisch ingelogd te worden.  
        

                                        
 
Een goede Nederlandstalige wachtwoordmanager is Last Pass.  
 
 
 
Algemene wachtwoord tips:  

• Hoe meer tekens, des te veiliger. 
• Cijfers, hoofdletters en speciale tekens versterken het wachtwoord. 
• Gebruikt een wachtwoordzin, die onthoudt je makkelijke. 
• Gebruik wachtwoordzinnen van minimaal 4 woorden. 
• Het wachtwoord mag geen makkelijk te raden persoonlijke informatie 

bevatten zoals een naam, geboortedatum of adres. 
• Gebruik verschillende wachtwoorden voor elke website en dienst. 
• Pas wachtwoorden minimaal 1 keer per jaar aan.  

 
 
 
 
 


