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Cyberbedreigingen nemen toe, 
maar omgang met wachtwoorden 
blijft slordig
De veiligheidsrisico's op cybergebied waren nog nooit zo 
hoog voor grote organisaties. In de tijd die u nodig heeft 
om deze zin te lezen, zijn ongeveer 180 gegevenssets 
gestolen. Per dag zijn dat er ruim vijf miljoen.1

Steeds weer worden ook grote namen gehackt: Target, 
Equifax, Yahoo! en Uber laten zien dat niemand veilig is. 
En dit kost geld. Veel geld: in 2017 was het gemiddelde 
prijskaartje voor gegevensverlies 3,62 miljoen dollar. 
De hoofdoorzaak: het duurt gemiddeld 191 dagen om 
een lek te herkennen en nog eens 66 dagen om het op te 
lossen.2

We waren nieuwsgierig: zou deze toename in bedreigin-
gen en het bewustzijn ervan leiden tot een andere om-
gang met wachtwoorden tijdens het aanmaken, wijzigen 
en beheren van deze digitale sleutels? Zijn medewerkers 

nu voorzichtiger met hun wachtwoordbeveiliging dan in 
2016, toen we ons eerste onderzoek hiernaar uitvoerden?

De resultaten

1 Breach Level Index, 16 maart 2018
2 Ponemon Institute: 2017 Cost of Data Breach Study, juni 2017

De omgang met wachtwoorden 
is niet veranderd ten opzichte van 
twee jaar geleden – en blijft dus bijzonder 
risicovol.

Veel mensen gebruiken hetzelfde wacht-
woord voor meerdere accounts, 
hebben het afgelopen jaar geen enkel wacht-
woord gewijzigd (ondanks nieuws over lekken) 
en vinden dat er geen verschil is tussen 
privéwachtwoorden en zakelijke accounts.
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In sommige gevallen leken de terugkerende verhalen over 
beveiligingslekken zelfs het tegenovergestelde effect te 
hebben op de omgang met wachtwoorden. Slechts 22% 
van de respondenten gaf aan wachtwoorden te wijzigen 
bij nieuws over algemene beveiligingsproblemen in hun 
branche. In 2016 was dit nog 25%. Bovendien gaf slechts 
57% aan dat ze na een lek bij een grote retailer of bank 
hun wachtwoord zouden wijzigen om een online account 
beter te beveiligen. In 2016 was dit 61%.

Maar het is zelfs nog erger. Lees ons eBook met de 
volgende onderwerpen:

• De belangrijkste factoren voor het hergebruik van 
wachtwoorden

• De realiteit van wachtwoorden op het werk

• Hoe de persoonlijkheden Type A en B hun 
wachtwoordbeveiliging benaderen 

• Welke online accounts veiligere 
wachtwoordgewoonten opleveren

• Verschillen tussen landen als het gaat om het 
maken en beheren van wachtwoorden

• De trends voor het gebruik van tools voor 
wachtwoordbeheer 
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Samenstelling respondenten
In samenwerking met Lab42 voerden we een wereld-
wijd onderzoek uit naar de manieren waarop mensen 
wachtwoorden aanmaken, wijzigen en beheren, en wat 

25-60 

MANNELIJK VROUWELIJK
50,4% 46,7%

hierachter zit. We ondervroegen 2000 respondenten uit 
vijf landen en vergeleken de uitkomsten waar toepasselijk 
met de resultaten uit een soortgelijk onderzoek uit 2016.
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Resultaten in één oogopslag

Ideeën over 
wachtwoorden 

komen niet overeen 
met omgang

Er is veel 
ontkenning over 

wachtwoordrisico's

De belangrijkste 
reden om geen 

wachtwoorden te 
wijzigen is...

Duitsers zijn het 
meest proactief als 

het gaat om regelma-
tig wachtwoorden 

wijzigen

En het 
persoonlijkheidstype 

A heeft graag controle 
over wachtwoorden

Hierdoor 
bewaren mensen 

wachtwoorden op 
hun telefoon of op 

papier

De grens tussen werk 
en privé is onduidelijk

Nieuwsberichten 
leiden niet tot 
wijzigen van 

wachtwoorden

Veel mensen denken 
dat ze immuun zijn, 

of niet interessant als 
doelwit

Zelfs een inbraak 
bij een eigen 

account leidt niet tot 
wijzigingen

weet dat het riskant is 
om hetzelfde wacht-

woord voor meerdere 
accounts te gebruiken, 

maar 59% gebruikt 
meestal of zelfs altijd 

hetzelfde wachtwoord

mensen geloven 
niet dat hergebruik 

van wachtwoor-
den of soortgelijke 
wachtwoorden het 

beveiligingsrisico voor 
hun account of hun 
informatie verhoogt

is bang om 
aanmeldingsgegevens 

te vergeten
wijzigt regelmatig uit 
zichzelf wachtwoor-
den, omdat dat hen 
een veiliger gevoel 

geeft

van de mensen met 
persoonlijkheidstype A 

moet al hun wacht-
woorden weten voor 

een veilig gevoel

(42%) bewaart 
wachtwoorden in 

een bestand (op een 
mobiel apparaat, hand-
geschreven notitie, in 

Word, Excel, etc.)

zegt dat er geen 
verschil is tussen 

wachtwoorden voor 
privé en voor werk

heeft de afgelopen 
12 maanden geen 

wachtwoord gewijzigd 
nadat een lek bekend 

werd

gelooft dat een hacker 
nooit een wachtwoord 
zou kunnen raden op 

basis van de gegevens 
die ze op social media 

hebben gedeeld

dat ze het wachtwoord 
voor dat account 

zouden vernieuwen

Bij een gehackt 
account zegt slechts 

91%

21% 61% 42% 80%2 van de 5

47%
53% 51%

55%

91% 47% 53% 55% 51%

21% 61% 42% 42% 80%
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Angst zorgt voor
hergebruik van wachtwoorden
Op de vraag hoe vaak respondenten hetzelfde wacht-
woord of variaties hierop hergebruiken, antwoordde de 
meerderheid "altijd" of "vaak". De angst voor het verge-
ten van aanmeldingsgegevens was de belangrijkste reden 
hiervoor, gevolgd door het willen weten en controle 
houden over wachtwoorden.

Waarom herbruikt u wachtwoorden in plaats van 
een uniek, veiliger wachtwoord te maken?

• Ik ben bang om aanmeldingsgegevens te 
vergeten – 61%

• Ik wil de controle houden en al mijn wachtwoorden 
weten – 50%

• Ik denk niet dat een hacker mij aan zou vallen – 18%

• Ik vertrouw wachtwoordbeheerders of browsers 
niet met mijn aanmeldingsgegevens – 18%

Laten we hopen dat mensen niet vergeten waar ze 
hun wachtwoorden bewaren.

• 42% bewaart wachtwoorden in een bestand (op 
een mobiel apparaat, handgeschreven notitie, in 
Word of Excel, etc.)

38%

59%

reset iedere paar maanden 
wachtwoorden omdat ze 
deze niet konden onthouden

gebruikt meestal of altijd 
hetzelfde wachtwoord of een 
variatie hierop
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Zorgen over beveiliging leiden 
niet tot beter wachtwoordbeheer
De overgrote meerderheid van de respondenten is redelijk 
bezorgd over wachtwoordbeveiliging en lekken in hun 
accounts, vooral als ze hier in het nieuws over horen.  

• 92% vindt wachtwoordbeveiliging een ernstige 
zaak 

• 88% denkt dat hacken van wachtwoorden een 
ernstige wereldwijde bedreiging is 

• 83% zegt dat een sterk wachtwoord hen het 
gevoel geeft dat ze zichzelf en hun familie 
beschermen

• 79% maakt zich zorgen over het idee dat hun 
wachtwoorden kunnen lekken 

• 69% maakt zich zorgen als ze nieuws horen over 
gehackte wachtwoorden

En ondanks al deze zorgen hebben veel mensen 
het idee dat een goede beveiliging van hun 
wachtwoorden niet veel helpt.

• 90% denkt dat accounts altijd risico lopen, onge-
acht hoe goed het wachtwoord is 

• 87% denkt dat andere zaken, afgezien van een 
zwak wachtwoord, hun veiligheid online in gevaar 
kunnen brengen

En nog weer anderen geloven de hype niet zo.

• 51% gelooft dat een hacker nooit een wachtwoord 
zou kunnen raden op basis van de gegevens die ze 
op social media hebben gedeeld

• 38% denkt dat hun accounts niet waardevol ge-
noeg zijn voor hackers om er tijd in te investeren
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IT-afdelingen opgelet: omgang 
met wachtwoorden thuis en op het 
werk hetzelfde
Het overgrote deel van de respondenten (79%) geeft aan 
tussen de één en 20 online accounts te hebben voor werk 
en privé, zoals voor e-mail, online bankieren, social media 
en webwinkels. Voor het aanmaken van wachtwoorden 
behandelt bijna de helft deze accounts exact hetzelfde – 
ongeacht of het een privéaccount is of een professioneel 
account. 

• Aantal online accounts voor werk en privé: 1-10 
(47%); 11-20 (32%); 21-30 (11%); meer dan 30 (11%)

• 47% zegt dat er geen verschil is tussen 
wachtwoorden voor privé en voor werk

• Slechts 19% maakt sterkere wachtwoorden aan 
voor het werk

• 38% gebruikt nooit hetzelfde wachtwoord voor 
werk en privé – 62% doet dat dus wel

Duitsers (50%) maken vaker dan 
anderen veiligere wachtwoorden 
voor professionele accounts

Voor welk account zou u een sterker wachtwoord 
aanmaken?

Financieel – 70%

E-mailaccounts – 53%

Medisch/zorggerelateerd – 42%

Werk – 41%

Winkelen/inkopen – 39%

Respondenten in de 
leeftijdscategorie 
van 18-24 maken 
vaker (45%) sterkere, 
ingewikkeldere 
wachtwoorden voor 
zakelijke accounts
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Persoonlijkheidstypes A voldoen 
aan het stereotype
De respondenten met Type A voldeden aan de typische 
karaktertrekken: ze houden graag de controle als het gaat 
om aanmaken en beheren van wachtwoorden. 

Ik denk goed na over mijn wachtwoorden 

Ik moet al mijn wachtwoorden weten  
voor een veilig gevoel 

Ik denk dat ik goed op de hoogte ben van best 
practices voor wachtwoorden

Ik maak me zorgen als ik nieuws hoor 
over gehackte wachtwoorden

Type A

Type B
Type A

Type B

Type A

Type B

Type A

Type B

77%
71%

80%

76%

67%
66%

76%

68%

Geen karakterverschil voor:

Ongeacht hoe sterk mijn wachtwoord is, 
mijn accounts lopen altijd risico

Type A

Type B

90%

90%

Mensen met Type A zijn trots op hun kennis van best 
practices voor wachtwoorden en maken zich zorgen als 
hacks en lekken in het nieuws komen.
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Techisch handige millennials 
meest geneigd tot hergebruik van 
wachtwoorden
Vaak denken we dat millennials goed overweg kunnen 
met technologie. Uit ons onderzoek kwam echter naar vo-
ren dat ze verrassend slecht omgaan met wachtwoorden 
en zich veel te weinig zorgen maken dat ze het doelwit 
van een hacker zouden kunnen zijn. 

De jongste groep respondenten maakt zich het 
meeste zorgen over hun geheugen.

• 63% gebruikt hetzelfde wachtwoord, omdat ze 
bang zijn het anders te vergeten

• 67% gebruik variaties van 1 of 2 wachtwoorden die 
ze kunnen onthouden

En ze voelen zich min of meer onoverwinnelijk.

• 72% denkt dat wachtwoorden afdoende beveili-
ging bieden voor online informatie. 

• 34% denkt niet dat ze een doelwit zijn en besteedt 
daarom maar weinig aandacht aan wachtwoorden  

• 56% gelooft dat een hacker nooit een wachtwoord 
zou kunnen raden op basis van de gegevens die ze 
op social media hebben gedeeld

• 44% denkt dat hun accounts niet waardevol ge-
noeg zijn voor hackers om er tijd in te investeren 

Maar 33% 
zegt de wacht-
woorden van hun 
partner te kunnen 
raden



12

2018  |  Wachtwoordpsychologie: gebrek aan aandacht helpt hackers

Babyboomers liggen wakker van 
wachtwoordbeveiliging

Van de drie leeftijdsgroepen herkennen de 55-plussers 
de ernst van de huidige bedreigingen het meest, en zij 
maken zich dan ook het meeste zorgen over diefstal van 
hun wachtwoorden. 

• 95% vindt wachtwoordbeveiliging een ernstige 
zaak 

• 89% denkt dat hacken van wachtwoorden een 
ernstige wereldwijde bedreiging is 

• 81% maakt zich zorgen over diefstal van 
wachtwoorden 

• 72% maakt zich zorgen als ze nieuws horen over 
gehackte wachtwoorden 

Ze maken zich niet alleen zorgen, maar doen hier 
ook iets mee.

• 52% weet dat het een best practice is om voor ieder 
online account een uniek wachtwoord aan te maken 

62% 
heeft in de 
afgelopen maand 
proactief een 
wachtwoord 
gewijzigd
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De top vijf van tegenstellingen: 
beveiligingsbewust denken leidt 
niet tot handelen
Iedereen weet dat flossen goed is voor het gebit, maar veel 
mensen doen het toch niet – hoewel ze dat niet vertellen 
aan de mondhygiëniste.

Ons onderzoek liet soortgelijke tegenstellingen zien: 
respondenten zeggen het ene, maar doen het andere.

72% denkt goed op de hoogte te zijn van best 
practices voor wachtwoorden
Maar 64% van deze mensen vindt het ondanks 
dat belangrijk dat een wachtwoord eenvoudig te 
onthouden is

91% begrijpt dat het een beveiligingsrisico 
oplevert als ze dezelfde of soortgelijke wacht-
woorden gebruiken voor meerdere accounts
En toch gebruikt 59% meestal altijd hetzelfde 
wachtwoord of een variatie hierop

51% weet dat het een best practice is om voor 
ieder online account een uniek wachtwoord 
aan te maken en doet dit ook daadwerkelijk 
45% heeft echter een eigen systeem bedacht 
om wachtwoorden aan te maken (bijv. de naam 
van het account, plus cijfers die een bepaalde 
betekenis hebben) 

69% maakt zich zorgen als ze nieuws horen 
over gehackte wachtwoorden
Maar slechts 55% zou hun wachtwoord wijzigen 
als hun account zou worden gehackt

Bijna de helft van de respondenten (47%) zegt 
1-10 online accounts te hebben
Uit ons Wachtwoordonderzoek kwam echter 
naar voren dat de gemiddelde werknemer die 
LastPass gebruikt, niet minder dan 191 wachtwoor-
den moet beheren. Hieruit blijkt dat mensen vaak 
onderschatten hoeveel accounts ze daadwerkelijk 
hebben.

3 National Health and Nutrition Examination Survey, juni 2016

1

2

3

4

5

Uit onderzoek bleek dat in werkelijkheid 
slechts 30% van de Amerikanen 
daadwerkelijk iedere dag flost  
(en 32% nooit!)3
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Wereldwijde verschillen: veel 
voorkomend gedrag per regio
Verenigde Staten en Australië handelen eerder na 
een gegevenslek

• 60% vernieuwen alle privéwachtwoorden als een 
account is gehackt

• 43% voegt tweeledige verificatie toe voor alle 
accounts als een account is gehackt

Duitsland loopt voorop met proactieve beveili-
gingsmaatregelen

• 72% heeft liever veilige wachtwoorden, dan 
wachtwoorden die ze eenvoudig kunnen 
onthouden

• 84% denkt goed na over de wachtwoorden die ze 
aanmaken

• 60% maakt veilige wachtwoorden aan voor werk 
en privé, omdat beveiliging belangrijk voor hen is

Frankrijk maakt zich het meeste zorgen over de 
beveiligingsrisico's van wachtwoorden

• 90% denkt dat het hacken van wachtwoorden een 
serieuze bedreiging vormt

• 90% denkt dat andere zaken, afgezien van een 
zwak wachtwoord, hun veiligheid online in gevaar 
kunnen brengen

Verenigd Koninkrijk in ontkenning

• 73% denkt dat wachtwoorden afdoende beveili-
ging bieden voor online informatie

• 58% gelooft dat een hacker nooit een wachtwoord 
zou kunnen raden op basis van de gegevens die ze 
op social media hebben gedeeld

• En niet minder dan 28% moet minimaal een keer 
per maand een wachtwoord resetten omdat ze het 
vergeten zijn

X En toch denkt 34% (meer dan in 
alle andere landen) dat alle aandacht 
voor wachtwoordbeveiliging 
overdreven is
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Zelfs lekken en hacks zorgen niet 
voor gedragsveranderingen
Niet alleen gebruikt de meerderheid (59%) hetzelfde 
wachtwoord voor meerdere accounts, maar de meeste 
mensen blijven dit ook zo lang mogelijk gebruiken – 
totdat de IT-afdeling een vernieuwing afdwingt of er een 
beveiligingsincident plaatsvindt. 

• 39% zegt dat ze hun wachtwoord nooit wijzigen, 
als dit niet moet

Wanneer zouden respondenten hun wachtwoor-
den proactief wijzigen?

• Als één van hun online accounts zou worden 
gehackt – 69%

• Identiteitsdiefstal (eigen gegevens) – 65%

• Lek bij grote webshop / bank – 59%

• Identiteitsdiefstal in naaste omgeving (familie, 
vriend, etc.) – 50%

Wachtwoorden wijzigen is vervelender dan 
wassen.

• 15% doet liever iets in het huishouden dan dat ze 
hun wachtwoord wijzigen

• 11% staat liever in de file

• 9% staat liever in de wacht bij een klantenservice

48% heeft 
de afgelopen 
12 maanden geen 
wachtwoord 
gewijzigd nadat 
een lek bekend 
werd

******
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Gebruik van tools voor 
wachtwoordbeheer gestegen 
ten opzichte van 2016

Een van de positieve trends in het onderzoek van dit jaar 
is het toegenomen gebruik van wachtwoordbeheerders. 
Meer mensen kiezen voor veiligere wachtwoordopslag en 
automatische resets van wachtwoorden (tegen de angst 
voor het vergeten), zodat de omgang met online accounts 
eenvoudiger en veiliger wordt.  

• 16% gebruikt tools voor wachtwoordbeheer – in 
2016 was dit nog 11%

LastPass blijft de nummer één en is de keus voor meer dan 
een kwart van de gebruikers. Dit is de top 5 van meest 
gebruikte oplossingen:

• LastPass (27,3%)

• Keeper (20,9%)

• 1Password (18,4%)

• KeePass (18,7%)

• Dashlane (12,9%)

De leeftijdsgroep van 35-54 kiest het 
meeste voor een wachtwoordmanager 
omdat ze de beveiliging van browsers niet 
vertrouwen (46%)
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De slimme oplossing voor chronisch 
gebrek aan aandacht voor de 
wachtwoordbeveiliging
De cyberbedreigingen voor organisaties en consumenten 
zijn reëel. Bij 81% van de lekken in 2017 was er sprake van 
zwakke, hergebruikte of gestolen aanmeldingsgegevens, 
een forse stijging ten opzichte van 2016 (63%).  Maar 
er gaapt een grote kloof tussen risico en realiteit: veel 
mensen zien nog steeds niet in wat voor een kritieke rol 
wachtwoorden spelen bij de beveiliging van hun per-
soonlijke en professionele gegevens, en ze blijven steeds 
weer dezelfde wachtwoorden gebruiken. En ze geloven 
ten onrechte dat ze geen doelwit vormen voor hackers. 
Maar zelfs een beveiligingslek zou hen er niet per se toe 
brengen om proactief hun wachtwoorden te wijzigen.

Komt er ooit een omslagpunt? 
De alarmerende toename van cyberaanvallen leidt 
simpelweg niet tot betekenisvolle gedragsveranderingen. 
Met geautomatiseerde technologie kunnen 
organisaties hun gebruikers echter ontlasten en de 
verantwoordelijkheid voor het aanmaken en beheren van 

LastPass is een bekroonde wachtwoordbeheerder die miljoenen mensen helpt om hun online levens thuis en op het werk te organiseren en te beschermen. Voor bedrijven 
en organisaties van ieder formaat biedt LastPass veilige wachtwoordopslag en centraal overzicht voor beheerders. Zo kunnen ze wachtwoordproblemen oplossen voor hun 
medewerkers en tegelijkertijd het risico op gegevenslekken tegengaan. LastPass geeft uw IT-afdeling de tools die ze nodig hebben om de omgang met wachtwoorden in uw hele 
organisatie te verbeteren, met instelbaar beleid, veilig delen van wachtwoorden en compleet gebruikersbeheer. Ga voor meer informatie naar https://lastpass.com.

wachtwoorden van hun schouders nemen. Dit zorgt niet 
alleen voor betere wachtwoordbeveiliging, maar ook 
voor een betere gebruikservaring. 
Met tools voor wachtwoordbeheer kunnen gebruikers 
het gewenste evenwicht vinden tussen eenvoud en 
veiligheid. Bovendien wordt wachtwoorden vergeten 
verleden tijd. Voor alle accounts – werk, financiën, social 
media, inkoop en alle andere accounts – wordt hetzelfde 
hoge beveiligingsniveau toegepast met automatisch 
sterke wachtwoorden en centrale opslag. Mensen 
kunnen hun spreadsheets met wachtwoorden wissen en 
bedrijven kunnen erop vertrouwen dat de wachtwoorden 
voor zakelijke accounts met gevoelige gegevens niet 
worden hergebruikt voor Instagram of Facebook. 

LastPass is de nummer één wachtwoordmanager 
waar mensen de voorkeur aan geven – met het 
vertrouwen van ruim 33.000 bedrijven en 13 miljoen 
mensen. Wij geloven dat beveiliging begint met sterke 
wachtwoorden. Lees meer over LastPass voor individuele 
gebruikers, families en bedrijfsteams van iedere grootte 
op www.lastpass.com.


