
Dit document legt uit hoe we snel en effectief kunnen reageren op de 
bedreigingen die ransomware als Cryptowall, TeslaCrypt en Locky creëren. 

Het beschrijft eerst nauwkeurig de methodes die deze infecties gebruiken 
om hun weg te vinden in bedrijven en ook waarom een groot aantal nieuwe 
infecties blijft opduiken ondanks bestaande beschermingsmaatregelen.

Dan verstrekt het praktische beschermingstips, en laat het zien 
hoe je deze bedreigingen aanpakt door middel van technische en 
organisatorische maatregelen op korte en lange termijn.

Het bevat ook de optimale configuratie-instellingen voor 
Sophos-producten die tegen ransomware beschermen.
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Inleiding
Ransomware is een van de meest wijdverspreide en ernstige bedreigingen waarmee 

internetgebruikers te maken krijgen. Sinds het beruchte CryptoLocker voor de 

eerste keer in 2013 zijn opwachting maakte, hebben we een nieuwe generatie 

bestandenversleutelende ransomwarevarianten zien opduiken die via spamberichten en 

Exploit Kits werden afgeleverd, en geld aftroggelen van privégebruikers en bedrijven.

De origine van de huidige ransomware-families kan worden herleid naar de begindagen 

van FakeAV, “Locker”-varianten en ten slotte tot de bestandenversleutelende varianten 

die vandaag alomtegenwoordig zijn. Elke specifieke categorie malware had een 

gemeenschappelijke doelstelling: geld aftroggelen van slachtoffers via social engineering 

en botte initimidatie. De eisen om geld worden met elke nieuwe versie brutaler.

Waar komt de huidige golf van 
ransomware-infecties vandaan?
Hoewel de meeste ondernemingen uitgebreide veiligheidsmechanismen hebben 

geïnstalleerd, zoals virusscanners, firewalls, IPS-systemen, anti-SPAM/anti-

virus-e-mail-gateways en webfilters, stellen we vandaag wereldwijd ontelbare 

ransomware-infecties zoals Cryptowall, TeslaCrypt en Locky vast. Bestanden op 

computers en netwerkschijven worden als onderdeel van deze besmettingen 

geëncrypteerd om de gebruikers van deze computers een som geld af te 

troggelen, meestal zo’n 200 tot 500 USD voor het decryptieprogramma.

Een normaal infectiescenario ziet er zo uit:

 Ì Een gebruiker ontvangt een e-mail die van een ogenschijnlijk normale 

afzender komt met een bijlage erbij, een pakjesdienst met aangehechte 

leveringsinformatie of een externe onderneming met een factuur in de bijlage.

 Ì De e-mailbijlage bevat een MS Word- of Excel-document met een 

ingebouwde macro. Wanneer de ontvanger het document opent, start 

de macro automatisch en voert hij de volgende handelingen uit:

 Ì hij probeert de actuele ransomware payload te downloaden op basis van een aantal 

webadressen die slechts tijdelijk bestaan. Indien een webadres niet kan worden 

bereikt, wordt het volgende geopend totdat de payload succesvol is gedownload.

 Ì De macro voert de ransomware uit.

 Ì De ransomware neemt contact op met de command- en control-server 

van de aanvaller, stuurt de informatie over de geïnfecteerde computer door 

en downloadt een individuele publieke sleutel voor deze computer.

 Ì Bepaalde bestandstypes (Office-documenten, databasebestanden, PDF’s, 

CAD-documenten, HTML, XML etc.) worden dan met deze publieke sleutel 

geëncrypteerd op de lokale computer en op alle toegankelijke netwerkschijven.

 Ì Automatische back-ups van het Windows besturingssysteem (schaduw kopieën) 

worden vaak gewist om dit soort data recovery te voorkomen.Vervolgens verschijnt 

een boodschap op de desktop van de gebruiker waarin wordt uitgelegd hoe het 
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losgeld (vaak in de vorm van bitcoins) binnen een periode van bijvoorbeeld 72 uur 

kan worden betaald om de levering van een geschikte decryptietool te garanderen 

met de private sleutel die alleen in het systeem van de aanvaller beschikbaar is.

 Ì De ransomware wist vervolgens zichzelf waardoor alleen de 

geëncrypteerde bestanden en de ransomberichten achterblijven.

Dit is een voorbeeld van hoe een dergelijk infectiescenario kan verlopen. Hoewel 

e-mail een populaire techniek is om deze bedreigingen te verspreiden, is het in 

geen geval de enige manier.  Ook Exploit kits komen vaak voor en bijvoorbeeld 

de Angler Exploit kit werd al veel gebruikt om CryptoWall te verspreiden.

Waarom zijn ransomware-aanvallen zo succesvol?
Dit zijn de belangrijkste redenen waarom deze infecties zo succesvol zijn:

1. Geavanceerde aanvalstechnologie

 Ì Makers van ransomware gaan op een uiterst professionele manier 

te werk. Dit omvat onder andere het ter beschikking stellen van 

een reële decryptietool nadat het losgeld werd betaald. 

 Ì Er wordt handig gebruik gemaakt van social engineering om de gebruiker ertoe aan te 

zetten de installatieroutine van de ransomware te starten. U ontvangt bijvoorbeeld een 

e-mail met de volgende boodschap: “Indien de codering van het bijgevoegde Word-

document niet correct lijkt, gelieve dan macro’s te activeren. Dit doet u als volgt...”

Locky wordt meestal als volgt geïntroduceerd:

 Ì U ontvangt een e-mail met een bijlage.

 Ì Het document lijkt onleesbaar.

 Ì Het document vertelt u om macro’s in te schakelen 

“indien de gegevenscodering incorrect is.”

 Ì De hackers willen dat u bovenaan op de pagina klikt op de menuknop ‘Opties’.
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 Ì Om infecties te verspreiden gebruiken ze technologieën die in vele ondernemingen 

toegestaan zijn en waarin de schadelijke code gemakkelijk wordt verborgen 

(Microsoft Office macro’s, JavaScript, VBScript, CHM, Flash, Java).

 Ì Zodra u klikt op Opties, start Locky op uw computer. Wanneer het klaar 

is om losgeld te eisen, verandert de wallpaper van uw bureaublad:

2. Veiligheidslacunes in getroffen ondernemingen

 Ì Ontoereikende back-upstrategie (geen back-ups in 

reële tijd, back-ups niet offline/off-site)

 Ì Updates/patches voor besturingssystemen en toepassingen 

worden niet snel genoeg geïnstalleerd

 Ì Gevaarlijke toegangsrechten voor gebruikers (gebruikers werken als administrator en/

of hebben meer bestandsrechten op netwerkschijven dan nodig voor hun taken)

 Ì Gebrek aan veiligheidstraining van de gebruiker(“Welke documenten 

mag ik openen en van wie?”, “Wat is de procedure indien een document 

er verdacht uitziet?”, “Hoe herken ik een phishing e-mail?”)

 Ì Veiligheidssystemen (virusscanners, firewalls, IPS, e-mail/web gateways) zijn niet 

geïnstalleerd of zijn niet correct geconfigureerd Ontoereikende netwerksegmentering 

hoort hier ook bij (servers en werkstations in hetzelfde netwerk)

 Ì Gebrek aan kennis van de administrators op het gebied van IT-

beveiliging (.exe-bestanden kunnen geblokkeerd zijn in e-mails, 

maar niet in Office-macro’s en andere actieve content)

 Ì Prioriteiten die elkaar tegenspreken (“Wij weten dat deze methode niet 

veilig is, maar onze mensen moeten toch kunnen werken...”)
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Prioriteiten bepalen
Vooral het laatste punt met betrekking tot prioriteiten moet worden aangevochten. 

Het argument dat “veiligheid de gebruikers alleen maar hindert... ze moeten 

kunnen voortdoen met hun werk” voorkomt vaak de installatie van talrijke 

nuttige veiligheidsgerelateerde maatregelen. In veel gevallen geldt het argument 

niet indien de veiligheidsgerelateerde maatregelen zorgvuldig gepland en 

aangepast zijn aan de situatie van de werknemers en de onderneming.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer een e-mail wordt ontvangen 

of wanneer Office-documenten met macro’s intern worden gebruikt, moet 

men voor ogen houden wat belangrijk is voor de onderneming:

Voorbeeld 1: 
Elke gebruiker kan Office-documenten van het internet ontvangen 

en kan ze op bedrijfscomputers ook uitvoeren met macro’s.

Voorbeeld 2:  
Alleen gebruikers van gespecialiseerde afdelingen die met macro’s van Office-producten 

moeten werken (orderverwerking, boekhouding, verkoop) zijn gemachtigd om Office-

macro’s uit te voeren in overeenstemming met het centrale ondernemingsbeleid.

Indien businesspartners een e-mail versturen met een Office-document aan ontvangers 

in de onderneming, dan wordt deze e-mail in quarantaine geplaatst. De ontvanger 

wordt hiervan op de hoogte gebracht en wordt gevraagd om bij de afzender van de 

e-mail te controleren dat hij of zij de e-mail daadwerkelijk heeft verzonden. Wanneer 

dit gebeurd is, kan de werknemer deze e-mail dan automatisch uit quarantaine halen.

Hij of zij kan ook aan de businesspartner vragen om in de toekomst alle documenten 

in een met wachtwoord beveiligd ZIP-archief te verpakken, en het wachtwoord 

samen tijdens de conversatie te bepalen. Zulke met wachtwoord beveiligde ZIP-

archieven worden nooit in e-mailquarantaine geplaatst; toekomstige e-mails 

konden onmiddellijk aan en ook de overdracht via e-mail zal geëncrypteerd zijn.

Voorbeeld één is absoluut het eenvoudigste vanuit administratief oogpunt. In 

voorbeeld twee moet u eerst te weten komen welke gespecialiseerde afdelingen 

via het internet Office-documenten van businesspartners moeten ontvangen. 

Daarna moet u de juiste richtlijnen voor de groep bepalen en de werknemers van de 

gespecialiseerde afdelingen een opleiding geven. Desalniettemin is de implementatie 

van Voorbeeld 2 natuurlijk de meest logische stap indien u de beveiliging significant 

wilt verbeteren door technische maatregelen te gebruiken en door de wijzigingen 

aan het werkgedrag van de werknemers tot een minimum te beperken.

In lijn met dit voorbeeld moet altijd rekening worden gehouden met de 

volgende aanbevolen maatregelen, wanneer we ook maar denken aan de 

gevolgen van een niet-invoering en hoe deze maatregelen kunnen worden 

ingevoerd zonder dat ze de gebruiker meer treffen dan nodig is.
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Beste praktijken om direct toe te passen
Maak regelmatig een back-up en bewaar een recente back-up-kopie off-
site. Naast ransomware zijn er tientallen manieren waarop bestanden kunnen 

verdwijnen zoals een brand, overstroming, diefstal, een laptop die valt of zelfs 

bestanden wissen per ongeluk. Encrypteer uw back-up en u hoeft niet langer 

angst te hebben dat uw back-up-apparaat in de verkeerde handen valt.

Schakel geen macro’s in in bijlagen van documenten die via e-mail ontvangen 
zijn. Microsoft schakelt al tal van jaren als veiligheidsmaatregel de automatische 

uitvoering van macro’s standaard uit. Veel malware-infecties proberen u 

ervan te overtuigen om macro’s in te schakelen, doe dat dus niet!

Wees voorzichtig met ongevraagde bijlagen. Oplichters gaan er vanuit dat u niet goed 

weet wat u met een document moet aanvangen totdat u zeker bent dat het een document 

is dat u wilt, maar dat weet u niet totdat u het opent. Als u twijfelt, open het dan niet!

Geef uzelf niet meer bevoegdheden om documenten te openen dan u strikt 
nodig hebt. Belangrijker nog: blijf niet langer dan nodig ingelogd als administrator, 

gebruik uw browser niet, open geen documenten of begin niet met andere 

gewone werkactiviteiten terwijl u nog administrator rechten hebt.

Overweeg om de Microsoft Office viewer-software te installeren. Deze viewer-

toepassingen tonen u een voorbeeld van het document, zonder ze daadwerkelijk in 

Word of Excel zelf te openen. Een bijzonder kenmerk van viewer-software is dat ze 

geen macro’s ondersteunen, dus kunt u ze ook niet per ongeluk inschakelen!

Vroegtijdig patchen, vaak patchen. Malware die niet wordt geïnstalleerd via 

macro’s in documenten exploiteert vaak veiligheidsproblemen in populaire 

toepassingen zoals Office, uw browser, Flash en nog veel meer. Hoe vroeger u 

patcht, hoe minder openingen er blijven die oplichters kunnen exploiteren. 
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Configuratie-instellingen voor oplossingen van Sophos
Sophos-technologieën beschermen en blokkeren kwaadwillige bestanden 

en webverkeer die door ransomware worden gebruikt. Voor een effectieve 

beveiliging is het belangrijk om uw oplossingen correct configureren.

Sophos Endpoint Protection

Indien u Sophos Endpoint Security and Control via de Sophos Enterprise 

Console beheert, moet u erop toezien dat de volgende instellingen zijn uitgevoerd 

in het AV-beleid van alle werkstations en file servers/terminal servers:

 Ì Scannen bij openen: aan

 Ì Bestanden controleren bij Lezen, Hernoemen, Schrijven: aan

 Ì Systeemgeheugen scannen: aan

 Ì Download scans: aan

 Ì Toegang tot kwaadwillige websites blokkeren: aan

 Ì Sophos Live Protection: aan

 Ì Gedragscontrole: aan

 Ì Kwaadwillig gedrag detecteren: aan

 Ì Kwaadwillig verkeer detecteren: aan

 Ì Buffer overflows detecteren: aan

Indien u gebruik maakt van Sophos Cloud Endpoint Protection, moet 

u voor alle gebruikers de volgende instellingen activeren:

 Ì Scannen in real time: aan

Indien u gebruik maakt van Sophos Cloud Server Protection, 

moet u uw server als volgt configureren:

 Ì Scannen in real time - lokale bestanden...: alle schakelaars aan

 Ì Scannen in real time - internet...: alle schakelaars aan

 Ì Scannen in real time - Opties:

 Ì Kwaadwillig gedrag detecteren: aan

 Ì Live protection: aan

 Ì Activeer de functie “Server Lockdown”
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E-mail gateway correct configureren

Een virusscan en een SPAM-scan van alle binnenkomende en uitgaande 

e-mails moet eerst en vooral in de e-mail gateway worden ingesteld en 

overeenkomstig de beste praktijken van de fabrikant worden geconfigureerd.

Indien uw e-mail gateway sandboxing-technologie voorziet om bijlagen te 

analyseren, dient u deze functie te activeren. De Sophos Email Appliance biedt 

deze functie vanaf Versie 4.0; Sophos UTM biedt het vanaf Versie 9.4.

Configureer uw e-mailgateway zo dat er geen executable bijlagen worden 

doorgelaten van binnenkomende e-mails van het internet, met inbegrip 

van Office-documenten, VBS, JavaScript, Java, ActiveX, CHM.

Sophos raadt vooral aan dat u bestandstypes met de volgende extensies in quarantaine 

plaatst: (.ade, .adp, .bas, .bat, .chm, .cla, .class, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hlp, .hta, .inf, 

.ins, .js, .jse, .lnk, .msc, .msi, .mst, .ocx, .pcd, .pif, .reg, .scr, .sct, .shb, .shs, .url, .vb, .vbs, 

.vbe, .wsf, .wsh, and .wsc). Het is ook belangrijk om niet-geëncrypteerde archieven 

op deze bestanden te scannen en ze indien nodig in quarantaine te plaatsen.

Hiervoor bestaat een vooraf gedefinieerde regel in de Sophos Email Appliance 

- “Threat Protection -> SophosLabs Suspect Attachments to all”.

E-mails met dit type bijlagen moeten in quarantaine worden geplaatst en de ontvanger 

moet op de hoogte gebracht worden dat een overeenkomstige e-mail in quarantaine is 

geplaatst (bijvoorbeeld door de originele bijlage te vervangen door een bericht waarin 

vermeld wordt dat de bijlage in quarantaine is geplaatst en hoe u verder te werk moet gaan).

Indien u de Sophos Email Appliance gebruikt, moet u de 'Delay queue' inschakelen via 

"Policy -> SMTP Options -> Delay Queue". Wanneer deze ingeschakeld is, zal de toepassing 

er voor zorgen dat verdachte spam die niet tijdens de eerste scanronde (10-60 min.) 

werd gedetecteerd, vertraagd wordt en deze achteraf opnieuw scannen. Dit helpt om 

te voorkomen dat spamcampagnes bij ontvangst van een e-mail worden gestart.

 Afhankelijk van het e-mailprogramma, de organisatie en de opleiding die de 

werknemers hebben ontvangen, kunnen de e-mails uit quarantaine worden 

gehaald door ofwel de e-mail administrators of door de originele ontvangers van de 

e-mail – nadat de ontvanger in kwestie heeft gecontroleerd (bijvoorbeeld na een 

telefoon met de afzender van de e-mail) dat het een geldige e-mail betreft.
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Web gateway configureren

Configureer uw webgateway dusdanig dat alle downloads worden gescand op 

virussen en dat alle bekende webadressen naar en communicatiemechanismen 

met command & control-servers worden geblokkeerd. Activeer in elk geval het 

scannen van SSL-connecties. Indien uw e-mail gateway sandboxing-technologie 

voorziet om bijlagen te analyseren, dient u deze functie te activeren.

Configureer de Sophos UTM als volgt:

 Ì ATP: Network Protection -> Advanced Threat Protection: on

 Ì Web Filter Profile -> Filter Action -> Anti-Virus -> Anti-Virus Scan: Dual Scan 

 Ì Web Filter Profile -> Filter Action -> Anti-Virus -> Sandstorm: on (vanaf UTM 9.4)

 Ì Web Filter -> HTTPS -> Decrypt and Scan

 Ì Webfiltercategorieën blokkeren:

 Ì Anonymizers

 Ì Browser exploits

 Ì Gevaarlijke downloads

 Ì Kwaadwillige sites

 Ì Phishing

 Ì SPAM URL’s

 Ì Programmagegevens worden geanonimiseerd (ook 

hulpprogramma’s worden geanonimiseerd)

Configureer de Sophos XG/SF-OS Firewall als volgt:

 Ì ATP: Op het dashboard -> ga naar de rechterkolom en klik op “Advanced 

Threat Protection” -> Configure -> “Advanced Threat Protection: on”

 Ì Web Content Filter -> Scanning: Dual Anti-Virus

 Ì Bij elke relevante beleidsregel -> Malware Scan -> Decrypt & Scan HTTPS: on

 Ì Bij elke relevante beleidsregel -> Webfilterbeleid met geblokkeerde categorieën:

 Ì Anonymizers

 Ì Command & Control

 Ì Phishing & Fraud

 Ì SPAM URL’s

Configureer de Sophos Web Appliance als volgt:

 Ì Global Policy -> HTTPS Scanning: on

 Ì Global Policy -> Sandstorm: on

 Ì Webfiltercategorieën blokkeren: Proxy’s & vertaalmachines 

Alle andere kwaadwillige URL’s (phishing, spyware, SPAM, sites met hoog 

risico) zijn standaard geblokkeerd en de virusscanner is geactiveerd.
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Firewall/intrusion prevention systeem configureren

Een specifieke IPS of een in een firewall/UTM geïntegreerde IPS moet zo geconfigureerd 

worden dat de command & control-communicatie wordt geblokkeerd.

Gebruik in de Sophos UTM de volgende instructie om communicatie te blokkeren:

 Ì Network Protection -> Intrusion Prevention -> Attack Pattern

 Ì Malware

Gebruik in de Sophos XG/SF-OS Firewall de IPS-regel om communicatie te blokkeren:

 Ì Policies -> Intrusion Prevention Category

 Ì Malware Communicatie

Bijkomende maatregelen als 
bescherming tegen Ransomware

Alertheid/opleiding van werknemers
Naast de directe maatregelen die hierboven vermeld zijn, is belangrijk dat 

alle werknemers regelmatig een IT-veiligheidstraining krijgen. Het succes 

van deze maatregelen moet ook regelmatig worden gecontroleerd.

Sophos biedt een aantal gratis hulpmiddelen aan om werknemers te helpen bij het wijzen 

op veiligheidsbedreigingen, waaronder IT Security DOs and DON'Ts en de Threatsaurus. 

Zie de literatuurbijlage op het einde van deze paper voor links naar deze hulpmiddelen.

Segmentering van het bedrijfsnetwerk
Veiligheidsmaatregelen bij de gateway zijn nutteloos wanneer een computer die 

zonder autorisatie (privé laptop, computer van een serviceprovider, bedrijfslaptop met 

verouderde virusbeveiliging) bij het netwerk wordt aangemeld, deze maatregelen kan 

beïnvloeden. Oplossingen voor Network Access Control (NAC) kunnen bijvoorbeeld 

helpen tegen de dreiging van een niet-geautoriseerd apparaat in het netwerk door toe 

te staan dat alleen bekende computers verbinding met het netwerk mogen maken.

Daarom moet het principe dat elk systeem alleen toegang heeft tot die bronnen die 

nodig zijn om de relevante taken uit te voeren, ook gelden voor het netwerkontwerp.

Op het gebied van netwerken betekent dit ook dat u functionele zones van elkaar scheidt 

met een firewall, bijvoorbeeld de client en servernetwerken. De relevante doelsystemen 

en diensten kunnen alleen geopend worden indien dit echt nodig is. De back-upservers 

kunnen dan vanaf de werkstations worden geopend, bijvoorbeeld via de poort voor 

de back-up oplossing, niet via de toegang voor het Windows-bestandssysteem.

U moet dan ook overwegen om een client firewall toe te passen op werkstations 

of servers omdat er meestal geen reden is om werkstations of surfers met elkaar 

te laten communiceren, tenzij het bekende diensten betreft. Deze methode 

kan ook helpen om infectiegolven binnen een netwerk te voorkomen.
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Bedrijfsgegevens encrypteren
De juiste encryptie van bedrijfsdocumenten kan helpen voorkomen dat malware 

niet-geëncrypteerde toegang tot vertrouwelijke documenten krijgt. Dit voorkomt 

schade veroorzaakt door de uitstroom van bedrijfsrelevante documenten.

Beschouw beveiliging als een systeem
In veel bedrijven draaien beveiligingscomponenten (bijvoorbeeld firewall, VPN, 

IPS, endpoint beveiliging, encryptie, webbeveiliging, e-mailbeveiliging, mobiel 

beheer, WLAN-beheer) parallel naast elkaar zonder dat deze onderdelen met 

elkaar communiceren, resultaten vergelijken of automatische tegenmaatregelen 

kunnen inleiden wanneer potentiële beveiligingproblemen de kop opsteken.

Maar indien deze beveiligingcomponenten met elkaar zouden kunnen communiceren 

en automatisch maatregelen kunnen treffen om het volledige systeem in het geval van 

potentiële beveiligingsincidenten te beschermen - dat ze dan als het ware als een systeem 

zouden optreden - zou de algemene veiligheid van de infrastructuur sterk toenemen. 

Dankzij de gesynchroniseerde beveiligingsaanpak van Sophos kunt u intelligentie in 

realtime delen tussen uw endpoints en firewall.  Door de detectie van, het onderzoek 

naar en het antwoord op bedreigingen te automatiseren biedt gesynchroniseerde 

beveiliging u een nooit eerder geziene bescherming tegen geavanceerde 

bedreigingen. Zie www.sophos.com/heartbeat voor meer informatie. 

Detectiecapaciteit voor kwaadwillig verkeer implementeren
Het is essentieel om snel op nieuwe bedreigingen te reageren.  Malicious 

Traffic Detection, dat verkrijgbaar is bij Sophos Endpoint Protection, detecteert 

communicatie tussen een gecompromitteerd endpoint en de servers van een 

aanvaller. De Malicious Traffic Detection identificeert automatisch kwaadwillige 

software, stopt deze en voorkomt zo het verlies van gegevens of andere schade.

Gebruik hulpmiddelen voor beveiligingsanalyse
Zelfs wanneer u alle hierboven vermelde maatregelen implementeert, kunt u nooit 

100% zeker garanderen dat veiligheidsproblemen/infecties van bedrijfscomputers in 

de toekomst zullen worden voorkomen. Indien er zich toch een incident voordoet, is het 

essentieel dat de bron van infectie en elk mogelijk effect op andere bedrijfssystemen 

zo snel mogelijk worden geïdentificeerd en geblokkeerd. Dit kan helpen om de tijd en 

de inspanning te reduceren die nodig zijn om de getroffen systemen te identificeren 

en te corrigeren, en de functionaliteit van de IT-infrastructuur sluitend te herstellen. 

Bovendien kunt u, door de bron en de infectiemethode te identificeren, mogelijke 

kwetsbaarheden van het beveiligingsconcept in kaart brengen en wegwerken.

IT Security Best Practices
Vele van de in dit document voorgestelde maatregelen zijn “Beste praktijken” in IT-

beveiliging en hadden eigenlijk al lang in de onderneming uitgevoerd moeten zijn, net 

als andere maatregelen die hier zijn vermeld, zoals sterke wachtwoorden. Wij raden 

aan om de systemen regelmatig te controleren om potentiële beveiligingsrisico’s 

te identificeren, en volledig up-to-date te zijn op het gebied van technische en 

organisatorische opties voor de beveiliging van uw IT-infrastructuur.
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Ransomware is voor organisaties een zeer reëel risico, 

en iedereen verwacht dat het een risico is dat niet 

gauw zal verdwijnen. Het is dan ook van groot belang 

om direct stappen te ondernemen om uw organisatie 

tegen dit soort aanvallen te beschermen. Wanneer u de 

aanbevelingen op korte en lange termijn in dit document 

volgt, kunt u als organisatie significante stappen nemen 

om u te beschermen tegen infecties met ransomware.
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