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1. Hersteloptie voor wachtwoord instellen bij Microsoft-account
Hoe voorzichtig je ook bent, soms raakt een wachtwoord zoek of
vergeten. Nu de hersteloptie van uw Microsoft-account instellen
biedt in zo'n geval redding.
Wat is een hersteloptie?
Bent u onverhoopt het wachtwoord van het account vergeten dan kunt u het eenvoudig
herstellen. Koppel uw telefoonnummer aan het Microsoft-account. Met een code die u op de
telefoon ontvangt, kunt u het wachtwoord wijzigen. Daarna hebt u weer toegang tot het account.
Ook bij verdachte activiteit op het account kan Microsoft een code naar het telefoonnummer
sturen als extra controle dat u het zelf bent.
U kunt ook kiezen voor een alternatief e-mailadres als hersteloptie. We gaan in dit artikel uit van
een telefoonnummer.
De hersteloptie instellen
 Ga naar de pagina Microsoft-account
 Klik op Aanmelden.
 Vul uw e-mailadres in en klik op Volgende.
 Vul uw wachtwoord in en klik op Aanmelden.
 Verschijnt de melding ‘Aangemeld blijven’, plaats dan een vinkje naast ‘Dit niet opnieuw
weergeven’ en klik daarna op Nee.
 Klik in de blauwe balk Bovenin op Beveiliging.
 Klik op Geavanceerde beveiligingsopties.
 De melding ‘Help ons je account te beschermen’ verschijnt.
 Selecteer onder 'Welke beveiligingsgegevens wil je toevoegen?', de optie Een telefoonnummer.
 Vul nu uw telefoonnummer in.
 Klik op Volgende. Er wordt via sms een code naar het ingevoerde telefoonnummer verzonden.
 Wacht tot de sms binnen is. Vul dan de code in.
 Klik op Volgende.
 Nu volgt een extra controle. Klik op Sms naar [...]
 Voer de laatste 4 cijfers van uw telefoonnummer in en klik op Code verzenden. Er wordt weer
een sms naar uw telefoonnummer verzonden.
 Wacht tot de sms binnen is. Vul dan de code in.
 Klik op Bevestigen.
 De melding ‘Wachtwoorden zijn verleden tijd’ verschijnt. Klik op Nee, bedankt.
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De hersteloptie gebruiken bij vergeten wachtwoord
 Ga naar de pagina Microsoft-account
 Klik op Aanmelden.
 Vul uw e-mailadres in en klik op Volgende.
 Klik op Wachtwoord vergeten?
 Klik op Sms naar [...]
 Voer de laatste 4 cijfers van uw telefoonnummer in en klik op Code ophalen.
 Er wordt een sms naar uw telefoonnummer verzonden.
 Wacht tot de sms binnen is. Vul dan de code in.
 Klik op Volgende.
 Bedenk een nieuw wachtwoord en vul dit tweemaal in.
 Klik op Volgende.
 Het wachtwoord is gewijzigd. Klik op Aanmelden.
 Meld u nu aan met uw e-mailadres en nieuwe wachtwoord.

2. Is een wachtwoord opslaan in de browser veilig?
Wachtwoorden onthouden is soms lastig.
Uw internetprogramma kan het voor u doen, maar is dat wel veilig?
Anderen kunnen bij de wachtwoorden
De browser waarmee u het internet op gaat, vraagt overal waar u inlogt of het wachtwoord moet
onthouden. Als u dat wilt, wordt het wachtwoord automatisch ingevuld wanneer u de volgende
keer op de site komt. Handig. Maar als u met meerdere personen een computer gebruikt of als
anderen toegang hebben tot de computer, kunnen zij uw wachtwoord achterhalen via de
instellingen van de browser.
Sla wachtwoorden dus alleen op in de browser als u de enige gebruiker bent en de computer hebt
vergrendeld met een toegangswachtwoord. Is er binnen uw huishouden nog iemand die de
computer gebruikt, maak daar dan een ander gebruikersaccount voor aan. Hij of zij werkt dan in zijn
eigen omgeving op de computer en kan niet bij de opgeslagen wachtwoorden.
Opgeslagen wachtwoorden gehackt
Een ander risico loopt u wanneer de computer is getroffen door malware. Kwaadwillenden zouden
dan bij de opgeslagen wachtwoorden in de browser kunnen komen. Zorg daarom altijd dat het
antivirusprogramma op de computer is bijgewerkt naar de laatste versie.
Hoe moet ik een wachtwoord bewaren?
Het veiligste zijn uw wachtwoorden wanneer ze niet onbeschermd op de computer staan, en
natuurlijk ook niet op een briefje naast de computer. Er is een trucje om veilige wachtwoorden te
maken die ook goed te onthouden zijn. Lees daar meer over in onze tip 'Veilig wachtwoord maken
en onthouden'. De reeds opgeslagen wachtwoorden in de browser wist u desgewenst door de
stappen te volgen uit de tip 'Opgeslagen wachtwoorden wissen'.

3. Opgeslagen wachtwoorden wissen
Automatisch inloggen omdat de browser het wachtwoord onthoudt, is
makkelijk. Maar het is niet altijd verstandig.
Wachtwoord onthouden?
Elke keer als u inlogt op een nieuwe site, vraagt het internetprogramma of het het wachtwoord
moet onthouden. Dat is handig, want een volgende keer logt u dan automatisch in of zoekt u de
wachtwoorden op. Maar een ander kan dan net zo makkelijk inloggen. Klik dus op 'Nee' als u niet
de enige gebruiker van de computer bent. Maar wat als u wachtwoorden tot nu toe wel liet
onthouden? Dan kunt u die gegevens wissen. Zorg dat u alle wachtwoorden zelf wel weet, anders
wordt een volgende keer inloggen lastig.
Opgeslagen wachtwoorden wissen in Chrome
 Open Chrome.
 Klik rechtsboven op het pictogram 'Google Chrome aanpassen en beheren'. Dat zijn de drie
puntjes.
 Klik op Instellingen.
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Klink links op Privacy beveiliging.
Klik op Browsegegevens wissen.
Klik op het tabblad Geavanceerd.
In het nieuwe venster staat een rijtje met zaken die verwijderd kunnen worden. Zet een vinkje
voor Wachtwoorden en andere inloggegevens en haal desgewenst de vinkjes voor de andere
opties weg.
 Klik op Gegevens wissen.
Opgeslagen wachtwoorden wissen in Edge
 Open Edge.
 Klik rechtsboven op het pictogram 'Instellingen en meer'. Dat zijn de drie puntjes.
 Klik op Instellingen.
 Klik indien nodig in de linkerkolom op Profielen.
 Klik op Wachtwoorden.
 Onder 'Opgeslagen wachtwoorden' staan alle websites waarbij u na het inloggen toestemming
hebt gegeven om het wachtwoord te onthouden. Klik achter een site op het pictogram van
drie puntjes > Verwijderen.
 Herhaal dit voor (alle) andere sites.
Automatisch aanmelden uitschakelen
Geef zo aan dat Edge helemaal niet meer aanbiedt wachtwoorden op te slaan:
 Klik rechtsboven op het pictogram 'Instellingen en meer'. Dat zijn de drie puntjes.
 Klik op Instellingen.
 Klik indien nodig in de linkerkolom op Profielen.
 Klik op Wachtwoorden.
 Klik achter 'Automatisch aanmelden' op het blauwe schuifje. Deze wordt grijs en de functie is
uitgeschakeld.
Opgeslagen wachtwoorden wissen in Firefox
 Open Firefox.
 Klik rechtsboven op het pictogram 'Toepassingsmenu openen'. Dat zijn de drie streepjes.
 Klik op Instellingen.
 Klik links op het tabblad Privacy en beveiliging.
 Scrol omlaag en klik onder 'Aanmeldingen en wachtwoorden' op Opgeslagen Aanmeldingen.





 Klik rechtsboven op het pictogram van drie puntjes > Alle aanmeldingen verwijderen.
 Zet een vinkje bij Ja, deze aanmeldingen verwijderen.
 Klik op Verwijderen.
Opgeslagen wachtwoorden wissen in Safari
Verwijder zo de wachtwoorden die ooit opgeslagen zijn door Safari:
 Open Safari.
 Klik in het menu op Safari > Voorkeuren.
 Klik in het venster dat verschijnt bovenin op Wachtwoorden.
 Typ zo nodig uw wachtwoord in het invulveld en druk op de Enter-toets.
 Er verschijnt een lijst met sites waarvoor Safari ooit een wachtwoord heeft opgeslagen. U kunt
op twee manieren een wachtwoord verwijderen:
 Met behulp van de muis of het trackpad: ga met de muisaanwijzer over het wachtwoord
dat u wilt verwijderen. Klik hierop met de rechtermuisknop of tik met twee vingers op het
trackpad. Klik op Verwijder > Verwijder wachtwoord.
 Met behulp van knoppen: klik op het wachtwoord dat u wilt verwijderen. Klik rechtsboven
in het venster op Wijzig. Klik linksonder op Verwijder wachtwoord > Verwijder wachtwoord.
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