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Ransomware of gijzelsoftware betekent een streep door de rekening van 
jouw  organisatie of bedrijf. Letterlijk. En de omvang van het probleem stijgt. 
Tijd om actie te ondernemen en de nodige voorzorgen te nemen. Laat je niet 
gijzelen door cybercriminelen.

Kreeg je al te maken met gijzelsoftware? 
De kans bestaat, want uit cijfers blijkt dat 
almaar meer organisaties en bedrijven 
er slachtoffer van worden. Niet alleen 
grote bedrijven maar ook KMO’s en 
kleine organisaties. De gevolgen zijn 
groot, op korte én lange termijn. En 
zoals zo vaak geldt dat voorkomen altijd 
beter is dan genezen. Gelukkig 
bestaan er oplossingen en kan je 
voorzorgen nemen.

In deze whitepaper leggen we uit wat  
ransomware precies is, hoe het werkt en 
welke schade het aanricht. Maar we formu-
leren vooral een antwoord op de vraag ‘Hoe 
hou ik gijzelsoftware weg uit mijn onderne-
ming of organisatie?’ En natuurlijk helpen 
we je graag verder bij Eurosys.



1Wat is ransomware?

Lockers blokkeren de toegang tot het 
computersysteem, cryptors encrypteren 
of versleutelen bestanden. Ze worden 
onleesbaar gemaakt met geavanceerde 
algoritmen. Cryptors vormen een risico 
voor lokale systemen maar ook voor da-
tabases, netwerkschijven, back-ups, USB-
sticks en zelfs bestanden in de cloud.

Betalen doe je meestal met cryptovalu-
ta zoals Bitcoin en Litecoin, een digitale 
munteenheid. Al is dat niet meteen de 
goede reactie. 

Ransomware of gijzelsoftware perst computergebruikers af door de toegang tot 
hun gegevens te blokkeren of te versleutelen. Dat gebeurt met phishing e-mails of  
malafide websites en dito downloads. Het gevolg? Er verschijnt een boodschap op 
het scherm waarin losgeld geëist wordt. Anders blijven de bestanden ontoegankelijk 
voor de gebruiker.
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Er zijn twee categorieën ransomware: lockers en cryptors.

4



1Ransomware
in cijfers
Ransomware is een reëel gevaar, ook voor 
jouw onderneming of organisatie. Het 
fenomeen is helaas ook aan een opmars 
bezig de laatste jaren. Dat blijkt o.a. uit 
cijfers van   F-Secure State of Cybersecurity.

Het aantal cyberaanvallen wereldwijd steeg 
van 792 miljoen in 2017 naar 5,7 miljard in 
2019. En die trend zet zich dit jaar meer 
dan door.  Kortom, reden genoeg om de 
dreiging ernstig te nemen.
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• ‘2021 wordt het jaar van ransomware 2.0’ (DataNews, 2/12/2020)
• ‘Sopra Steria schat schade door ransomware op 40 tot 50 miljoen euro’	

(Datanews, 27/11/2020)
• ‘Bedrijven betalen hackers 100 miljoen euro losgeld’ (De Tijd, 14/11/2020)
• ‘Een van de grootste computerfabrikanten ter wereld getroffen door 

ransomware’  (DataNews, 10/11/2020)
• ‘Overheid kreeg nooit zo veel meldingen van cyberaanvallen’ 

(De Morgen, 30/10/2020)
• ‘Chipmaker X-Fab slachtoffer van cyberaanval’	(De Tijd, 06/06/2020)
• ‘Cybercriminelen laten steeds vaker bewust data lekken’ (De Tijd, 18/05/2020)
• ‘Dienstenbedrijf ISS slachtoffer van cyberanval’ (VRT NWS, 21/02/2020)
• ‘Cyberaanval legt Picanol plat: ‘Ook wie nog Windows 7 gebruikt, loopt risico’ ’ 

(De Morgen, 13/01/2020)

Ransomware
in het nieuws
Ook zonder cijfers valt de stijgende trend op te tekenen. Je hoeft alleen maar de 
krant open te slaan of een veilige nieuwssite te bezoeken. Een bloemlezing 
van het afgelopen jaar:
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Iedereen loopt 
een risico
Iedere computergebruiker loopt in principe risico op be-
smetting met ransomware. Zowel particulieren als grote be-
drijven, maar vooral ook kleine ondernemingen of organisaties. 
De reden? Ze vormen een interessant doelwit omdat ze meestal 
een kleiner budget uittrekken voor beveiliging maar toch over ge-
noeg	financiële	middelen	beschikken.

Scholen en organisaties die met persoonsgegevens werken 
zijn extra kwetsbaar. Ze werken immers met gevoelige en ver-
trouwelijke data, en die is interessant om door te verkopen. Hoe 
belangrijker de data, hoe meer ze opbrengen en hoe aantrekkelij-
ker voor cybercriminelen. Vertrouwelijke en persoonlijke data vra-
gen dus om een maximale beveiliging. Hoe klein jouw organisatie 
of instelling ook is. In die zin gaat hij veel verder dan de 
bestaande databeschermingsrichtlijn.
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3Wat kost een 
ransomware-aanval?

Hoeveel betaal je om weer toegang te krij-
gen tot de gehackte bestanden of om ze te 
decrypteren? Voor particulieren circuleren 
bedragen tussen 300 en 500 euro, voor 
bedrijven en organisaties liggen die veel 
hoger. Cybercriminelen houden immers 
rekening	met	de	financiële	draagkracht	en	
potentiële draagkracht van hun slachtof-
fers. Het bedrag loopt wel eens op tot tien-
duizenden euro’s.

Naast	de	financiële	kater	loopt	een	bedrijf	of	
organisatie ook indirecte schade op. 

De toegang tot de IT-omgeving wordt ver-
hinderd of beperkt en dat leidt dan weer 
tot inkomensverlies. Bovendien kost de her-
stelling van het systeem ook geld. Eveneens 
pijnlijk: reputatieschade en de diefstal van 
intellectuele eigendom.

Directe schade Indirecte schade
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4De zwakste schakel: 
jouw medewerkers
De ransomware komt meestal op een systeem terecht door 
(spear) phishing of een geïnfecteerde pagina. 

In het eerste geval opent iemand een besmette bijlage in een 
e-mail	of	surft	hij	naar	een	malafide	webpagina.	In	het	tweede	ge-
val downloadt hij een bestand op de website in kwestie. Mensen 
ondernemen dus zelf actie en installeren onbewust de gijzelsoft-
ware. Kortom, het zijn jouw medewerkers die het grootste 
risico vormen. Zij zijn de zwakste schakel.

De aanvallers hanteren ook almaar sluwere tactieken om hun 
slachtoffers	te	misleiden.	Ze	richten	zich	bijvoorbeeld	tot	iemand	
persoonlijk. Of ze doen zich voor als een overheidsinstelling of als 
politie. Doel? Vertrouwen wekken en inspelen op angst zodat de 
ontvanger overgaat tot die desastreuze klik.
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5Preventie: 
Hoe voorkom je ransomware?

Antivirusproducten vormden tot voor kort 
de belangrijkste remedie tegen ransomware. 

De software verhindert in het beste geval dat de computer of het netwerk besmet raakt. Alleen moeten 
mensen de scanners nog altijd up-to-date houden en patronen herkennen. Bovendien hinken antivirusproducten 
altijd achter de feiten aan, omdat ze zich baseren op bestaande ransomware. Nieuwe malware wordt niet herkend, 
want die is nog niet geanalyseerd. Er bestaat dus ook nog geen handtekening om die te blokkeren. Cybercriminelen 
programmeren constant nieuwe malware die niet opgepikt wordt door AV-software. De antivirusprogramma’s wor-
den dus ook almaar complexer. Kortom, een kat-en-muisspel zonder einde.

Nieuwste trend? Polymorfe virussen. 

Ze muteren bij elke infectie en krijgen andere kenmerken. Gevolg is dat ze een blinde vlek vormen voor virus-
scanners. Programma’s die gebruik maken van handtekeningdetectie laten ze gewoon door. Conclusie? Antivirus-
software is reactief maar nooit proactief.
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610 geboden om je tegen 
ransomware te beschermen.
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1 Maak jouw medewerkers bewust van het cyber-
    gevaar door hen awareness trainingen te geven.

2 Pak het probleem nu aan en wacht niet tot jouw  
bedrijf of organisatie met gijzelsoftware gecon-
fronteerd wordt.

3 Maak een lijst van de meest kwetsbare en waarde-
volle gegevens in jouw organisatie. Beoordeel hun 
beveiliging	(procedures,	firewalls	...).

4 Stel een lijst op van vertrouwde programma’s om 
te voorkomen dat een werknemer foute software  
installeert.

5 Maak een veilige back-up waarbij het back-upsys-
teem niet continu verbonden is met de rest van het 
netwerk.

waar jouw medewerkers moeten inloggen.

9.

 

Controleer de back-up op (eventuele) besmetting 

en plaats die terug op het systeem.

Betaal nooit als je geïnfecteerd bent. Je hebt geen 

enkele garantie op herstel. Bovendien steun je 

zo cybercriminelen. En zij vragen mogelijk nog 

meer geld na betaling of ze slaan een tweede keer 

toe na verloop van tijd.
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6 Gebruik antivirussoftware.

7 Is jouw systeem besmet? Schakel meteen jouw 

IT-leverancier in en meld de besmetting aan Cert.be 

8 Implementeer Multi-Factor Authentication overal      



7EuroSys oplossingen 
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EuroSys neemt de nodige maatregelen om jouw onder- 
neming of organisatie te beschermen tegen malware. 
Onze oplossingen zijn gebaseerd op onze ervaring en in 
samenwerking met top IT-security bedrijven zoals 
WatchGuard, Veeam, Bitdefender en LastPass.

Beveiligingsinfrastructuur

Beveiliging op het netwerk detecteert en blokkeert malware. Want 
voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Geef malware-aanval-
len geen kans met een goede bescherming van de hardware voor 
eindgebruikers. Eventuele bedreigingen worden meteen herkend 
en verwijderd of onschadelijk gemaakt.
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Malware-aanvallen vinden meestal volgens een be-
paald scenario plaats. Je herkent er bepaalde patronen 
in, dus een scan van de verschillenden stappen kan een 
aanval herkennen. Kortom, karakteristieken monito-
ren met beveiligingssoftware die je in huis hebt is 
een goede manier om aanvallen af te weren.

Bij die scan wordt ook vaak gebruik gemaakt van heu-
ristics en intelligente scansystemen op bedrijfsniveau.

• Geavanceerde web iltering: Webblockers weige-
ren gebruikers automatisch toegang tot verdachte 
websites.	URL-filtering	blokkeert	risicovolle	en	on-
gepaste sites die mogelijk malware bevatten.

• E-mailbeveiliging: Gebruik van de Recurrent Pat-
tern Detection (RPD)-technologie. Een spamblocker 
scant constant inkomende e-mails en blokkeert

bijna 100 procent van de ongewenste en gevaarlij-
ke varianten. 

• Anti-virusscanner: Hoogwaardige antivirusop-
lossingen houden de gekende malware tegen.
Real-time bescherming als minimumafweer tegen
virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware en
rogueware.

We bieden ook een Security Audit met Barometer 
aan. Van fysieke beveiliging van de serverroom tot 
beveiliging op netwerkniveau, mobiele apparaten of 
back-up, elk aspect van jouw ICT-omgeving nemen 
we onder de loep. Je ontvangt een rapport met 
een algemene beveiligingsscore en een spingrafiek 
over de 21 door ons geselecteerde aspecten van 
security. Dit combineren we met glasheldere 
adviezen en toelichting. 

Audit/security scan
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Support 
Raakt jouw systeem toch besmet met ransomware? Dan kan je 
via een centraal Helpdesk nummer, speciaal voor onze klanten, 
contact opnemen met onze specialisten die vertrouwd zijn met 
gijzelsoftware... 

Deftige antivirus
Bitdefender verschaft jouw organisatie een solide beveiliging 
tegen malware-aanvallen. In verschillende onafhankelijke tests 
komt deze zakelijke antivirus en antimalware software telkens 
weer als beste uit de bus. 

Cloud Back-up
Een goede back-up is essentieel voor elke organisatie. Naast de tra-
ditionele tape back-up systemen wordt steeds vaker gekozen voor 
opslag in de cloud. Met Cloud Back-up kies je voor een automati-
sche,	off-site	back-up	van	jouw	gegevens.

Wachtwoordbeheer
LastPass is een tool die al jouw wachtwoorden kan opslaan. 
Zo moet je ze zelf niet onthouden en heb je ze altijd bij de 
hand. Aanmelden was nog nooit zo veilig en eenvoudig. 
Verbind medewerkers veilig en gecontroleerd met hun werk, van 
toegang tot verificatie. 

WatchGuard AuthPoint: Multi-Factor 
Authenticatie
Wachtwoord gerelateerde inbreuken zijn de belangrijkste 
oorzaak van dataverlies. Bescherm jouw bedrijfsgegevens met 
geïntegreerde multi-factor authenticatie, single sign-on en 
identiteitsbeheer oplossingen. De clouddienst AuthPoint van 
WatchGuard biedt eenvoudig te beheren, kostenvriendelijke 
multi-factor authenticatie. Er is geen speciale hardware nodig, 
want de gebruikers kunnen zich identificeren via de AuthPoint-
app.
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WatchGuard Firewall met Total Security 
& Threat Detection and Response (TDR)
TDR stelt organisaties in staat om zichzelf te beschermen tegen 
cyberdreigingen	door	meldingen	die	afkomstig	zijn	van	de	firewall	
samen te voegen met de data die afkomstig zijn van eindgebrui-
kersapparaten. 

Door deze gegevens met elkaar in verband te brengen, vallen 
kwaadaardige handelingen sneller op. Een hacker kan bijvoorbeeld 
eerst een apparaat aanvallen om vervolgens het netwerk binnen te 
dringen. TDR kent aan deze verdachte activiteiten scores toe voor 
risico en ernst. Vanaf een centraal punt zal er ingegrepen worden 
om die activiteiten stop te zetten en zo uw protectieniveau te ver-
hogen.
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Wil je preventief handelen?
Neem snel contact op met een van onze specialisten.

Mark Aerts
Commercieel Directeur - Bestuurder
mark.aerts@eurosys.be | tel. 0474 96 36 00

Joris Knuts
Account Manager & Security Specialist
joris.knuts@eurosys.be | tel. 0474 96 36 26

Koen Hendrikx
Teamleader Account Managers
koen.hendrikx@eurosys.be | tel. 0474 96 36 15

Joeri Rubens
Teamleader Account Managers
joeri.rubens@eurosys.be | tel. 0499 51 05 03
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Centrum Zuid 1527a
3530 Houthalen
+32 11 60 90 10
sales@eurosys.be
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