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Met de verbeterde 
werking van 
Defender, de 
standaard virus
scanner van  
Windows, zou je 
kunnen denken 
dat het wel goed zit 
met de beveiliging 
van je pc. Maar 
zo eenvoudig ligt 
het niet, blijkt uit 
onze test.

GRATIS SCANNER 
STEEDS BETER

TEST VIRUSSCANNERS

TEKST RONALD KAMP

ZO HEBBEN 
WE GETEST

We hebben 23 (gratis 

en betaalde) antivirus

pakketten en Defender, 

de ingebouwde scanner 

van Windows, uitgebreid 

getest op een pc met 

Windows 10. De bescher

ming tegen Malware 

weegt met 65% verreweg 

het zwaarst mee.
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Internetcriminaliteit is nog 
altijd een niet te onderschatten 
probleem, al zijn er ook posi - 
tieve ontwikkelingen. Zo lijkt het  
gevaar van ransomware over 
het hoogtepunt heen. Deze 
gijzelsoftware is een van de 
belangrijkste troeven van 
 cybercriminelen; ze vergren-
delen er al je foto’s en docu-
menten mee en je kunt daar 
pas weer bij na het betalen  
van honderden euro’s losgeld. 
Die criminelen vallen nu 
voornamelijk bedrijven en 
instellingen aan. Maar als  
thuisgebruiker blijft het wel 
opletten, want een  nieuwe 
 opleving is denkbaar.
Behalve ransomware liggen  
er nog andere gevaren op de 
loer, zoals bankvirussen en 
malafide websites. Genoeg 
redenen om alert te blijven  
en je beschermingsmaatrege-
len te controleren. Naast het 
bijgewerkt houden van alle 
programma’s en regelmatig 
back-ups maken, blijft een 
goede virusscanner voor je 
Windows-pc belangrijk.

Goed beschermd?
Volstaat dan de ingebouwde 
virusscanner van Windows? 
Fabrikant Microsoft heeft vorig 
jaar weer flinke stappen gezet. 
Bij een van onze belangrijkste 
testonderdelen, het down-
loaden en openen van ‘live’ 
malware van internet, scoort 
Defender goed. Dit is deels te 
verklaren doordat steeds meer 
pc’s zijn voorzien van Windows 
10 en dus ook van Defender. 
 Microsoft beschikt daarmee 
over een groot netwerk van 
‘sensoren’ die nieuwe virussen 
sneller opmerken. Tegelijker-
tijd is de prominente positie 
van Defender een zwak punt. 
Virusmakers zullen specifiek 

malware ontwikkelen die 
Defender niet oppikt, omdat 
ze daarmee een grote groep 
gebruikers kunnen treffen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor 
sommige andere virusscanners, 
zoals Avast dat wereldwijd een 
flink marktaandeel heeft.

Minpunten
Er zijn meer redenen om een 
alternatief voor Defender te 
kiezen. Criminelen gebruiken 
vaak nepmails en verspreiden 
zo virussen en andere kwaad-
aardige software (malware), en 
linkjes naar phishingwebsites 
om inlog- en betaalgegevens 
buit te maken. Helaas blokkeert 
Defender geen phishingsites; 
daarvoor ben je van je inter-
netbrowser afhankelijk. Andere 
scanners hebben die extra be-
schermingslaag wel, al loopt de 
kwaliteit ervan uiteen. Phishing 

Bitdefender anti
virus free edition

Richtprijs: gratis

Testoordeel: 8,2

Beschermt iets minder dan  

de Beste uit de Test, maar 

 blokkeert in tegenstelling 

tot Windows Defender wel 

phishing. Minpunten: Engels

talig en het inplannen van een 

volledige scan is niet mogelijk. 

Reclame uitzetten kan in het 

instellingenmenu, met het 

schuifje bij ‘Display notifica

tions with special offers’.

Bitdefender 
internet security

Richtprijs: €40 (bij fabrikant, 

voor drie pc’s)

Testoordeel: 8,4

Biedt de beste bescherming 

tegen diverse vormen van 

malware en phishing. Doet zijn 

werk zonder merkbare compu

tervertraging. Het gebruiksge

mak kan beter, maar dat geldt 

voor de meeste virusscanners. 
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lijkt soms makkelijk te doorzien, 
maar onderzoek toont aan dat 
iedereen er in kan trappen, als 
het bericht maar aansluit op je 
situatie. Bijvoorbeeld een mail-
tje met een hoge (nep)factuur 
voor je mobiele abonnement na 
een verre vakantie. Of een nep-
bericht van betaaldienst PayPal 
na een net voltooide aankoop.
Ook werkt Defender een stuk 
minder grondig dan de beste 
scanners bij virussen op een 
usb-stick en bij een handma - 
tige scan van de volledige pc. 
Dan maar een willekeurige 
 andere gratis virusscanner 

kiezen? Nee, dat kan verkeerd 
uitpakken, want de bescher-
ming van gratis scanners loopt 
uiteen en de meeste hebben 
weer andere nadelen. 

Gratis opties
Goed nieuws is dat de ver-
schillen in bescherming tussen 
de betere gratis en betaalde 
scanners zijn afgenomen. 
Helaas blijven de meeste gratis 
scanners wel reclames tonen 
voor de betaalde variant, of   
ze proberen je te paaien met 
extra’s, zoals een gratis scan op 
verouderde computerprogram-
ma’s of een VPN-verbinding 
voor meer privacy op internet. 
In eerste instantie of bij beperkt 
gebruik zijn deze extra’s gratis, 
maar zonder betaling zijn ze 
vaak niet echt bruikbaar.  
Twee goed presterende gratis  
pakketten hebben minder   

€60
KOST ESET INTERNET 
SECURITY VOOR DRIE 
GEBRUIKERS BIJ ESET 

EN ONGEVEER €30 
OP AMAZON.DE

Windows Defender mist  
phishingbescherming, en werkt 
soms een stuk minder grondig
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KASPERSKY 
VERMIJDEN?

De Nederlandse overheid 

stapt af van Kaspersky van-

wege de onzekerheid over 

banden met de Russische 

geheime diensten. Bewijs 

daarvan ontbreekt echter. 

De kans dat de Amerikaan-

se veiligheidsdienst NSA 

(op overheidsniveau) bij 

een andere virusscanner 

mee kan kijken is waar-

schijnlijk net zo groot. 

Sommigen geloven zelfs 

dat de NSA Kaspersky 

wil zwart maken omdat 

door de NSA ontwikkelde 

spionage-malware op de 

pc van een NSA-medewer-

ker gedetecteerd is met 

Kaspersky-antivirus. Dat 

overheden buitenlandse 

software willen vermijden 

is begrijpelijk, maar voor 

de consument vinden we 

Kaspersky momenteel 

geen afrader.

ANDROID-VIRUSSCANNERS GETEST
In december testten we 21 beveiligingsapps voor Android en de ingebouwde 

bescherming van (Google) Android. Google liet veel malafide apps door (44%) en 

de Chrome browser blokkeerde zelfs geen phishingsites. Download je maar een 

handvol bekende apps per jaar, dan is de matige bescherming tegen foute apps 

te overzien. Voor betere phishingbescherming is een losse beveiligingsapp aan te 

raden. Beste uit de Test is de betaalde app van Eset (€10/jaar). De Beste Koop, de 

gratis Engelstalige app van Sophos, blijft hier niet ver bij achter.

stemming van gegevenspakket-
jes controleert – maar gebruikt  
de over het algemeen toerei-
kende Windows  firewall. Total 
Security voegt een pc- versneller 
toe. We hebben onze beden-
kingen bij het nut ervan, net 
als bij veel andere  extra’s van 
de duurdere varianten van 
internetpakketten.  
Voor extra’s als wachtwoord-
managers en back-ups zijn er 
vaak betere gratis alternatieven. 
Bitdefender Total Security be-

schermt ook mobiele apparaten  
en macOS. Voor macOS kun je  
best zonder, voor Android- 
smartphones zijn de risico’s 
groter. Maar in onze test van 
virusscanners voor Android 
doen andere betaalde én gratis 
scanners het beter; zie het 
kader hieronder. Eset Internet 
Security is te overwegen als je 
extra bescherming zoekt voor 
Windows én Android. 

Geld besparen
Voor goede betaalde virusscan-
ners kun je al met een tientje 
per apparaat klaar zijn. Door in 
te gaan op een aanbieding of 

goed te kijken waar je gaat ko-
pen, bespaar je al snel tientallen 
procenten. Zo kost Eset Internet 
Security voor drie gebruikers 
€60 bij Eset en ongeveer €30 op 
Amazon.de. Let wel op: soms 
rekenen fabrikanten na het 
jaarabonnement een hogere 
prijs voor verlenging. Je kunt het 
pakket dan beter weer ‘nieuw 
kopen’. Dat is goedkoper en 
kost weinig moeite: meestal is 

opnieuw installeren niet eens 
nodig. Schakel automatisch ver-
lengen uit als je dat niet wilt. Dit 
gaat vaak via een vinkje tijdens 
het koopproces op de site van 
de antivirusmaker.

Buitenbeentjes
MalwareBytes (Premium) en 
 HitmanPro.Alert zijn buiten-
beentjes in onze test. De gratis  
variant (MalwareBytes) en 
proefversie (HitmanPro) zijn 
prima om hardnekkige malware 
mee te verwijderen en als hand-
matige ‘second opinion’-scan-
ner. Maar de meerwaarde van 
het betaalde MalwareBytes  
Premium valt tegen. De ge-
bruikte slogan ‘maakt (andere) 
antivirus overbodig’ is onjuist. 
Malwarebytes Premium kan 
ook naast andere virusscanners 
functioneren. De kans op een 
ingreep als je virusscanner mal-
ware mist, is vrij klein en dan is 
jaarlijks €40 extra best veel.  
Iets soortgelijks geldt voor 
HitmanPro.Alert (€30), die alleen 
bedoeld is als aanvulling op 
bestaande antivirus.  

nadelen: Bitdefender Antivirus 
Free Edition en de antivirus 
van internetproviders op basis 
van F-Secure, te weten KPN 
(Veilig, twee apparaten), XS4All 
(vijf apparaten) en Ziggo (Safe 
Online, één apparaat). Daarvan 
is Bitdefender de Beste Koop.  
Dit pakket toont af en toe wel 
advertenties, maar dat is uit te 
zetten. Belangrijkste nadelen 
zijn dat het pakket Engelstalig is 
en weinig instelmogelijkheden 
heeft. Zo kun je geen regelma-
tige volledige scan inplannen.
 
Betaalde varianten
Wil je de kans op een besmette 
pc of het misbruiken van je 
persoonlijke gegevens verder 
verkleinen, dan zijn er betaalde 
varianten van Bitdefender met 
nog iets betere bescherming 
dan de gratis versie. Aan die 
varianten is meer in te stellen 
en ze zijn Nederlandstalig.  
Hoewel, een Engelse term of 
ingewikkeld jargon komen soms 
wel voor. Mede daardoor scoort 
geen enkel programma hoog  
op gebruiksgemak. Bitdefender  
Internet Security is Beste uit 
de Test. Bitdefender biedt nog 
andere pakketten aan met 
vergelijkbare bescherming. 
Bitdefender Antivirus Plus mist 
een eigen firewall – die de be-

Kleinere verschillen in de 
bescherming tussen de betere 
gratis en betaalde scanners 
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 Beste uit de Test   Beste Koop   7,5 en hoger   5,4 en lager • Prijzen van begin februari, voor een jaarabonnement • De nieuwste versies zijn getest op een pc met 
Windows 10 en standaardinstellingen • Windows 8 en 10 hebben een firewall en virusscanner (Defender), Windows 7 alleen een firewall • Een virusscanner zonder eigen 
firewall gebruikt de Windows firewall • Het Testoordeel voor Norton geldt voor de Standaard-, Deluxe- en Premium-versie • F-Secure is gratis bij KPN, XS4All en Ziggo • 
Onder ‘Phishingtest’ staat hoeveel % (afgerond) van de honderden geteste phishingwebsites werd geblokkeerd.
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 Zie voor andere voorbeelden van producten met veel 
te veel suiker: consumentenbond.nl/suiker.CHECK ONLINE consumentenbond.nl/virusscanner en 

consumentenbond.nl/androidvirusscanner

Weging voor Testoordeel 65% 25% 7% 3%

   1 Bitdefender Internet Security €40 €40 €19 8,4 9,1 9,4 89% 9,3 7,4 6,9 5,4    

2 Eset Internet Security €40 €60 €26 8,3 8,6 8,5 90% 9,0 7,7 7,3 7,3   

   3 Bitdefender Antivirus Free Edition gratis gratis gratis 8,2 8,9 9,1 77% 9,3 7,0 6,6 7,0 nvt

4 Norton by Symantec Security Deluxe €30 €50 €15 8,1 8,3 9,8 75% 6,8 7,7 7,2 7,8   

5 Kaspersky Internet Security €40 €56 €14 8,1 8,4 9,2 93% 9,2 7,7 6,7 7,0    

6 Avast Free Antivirus gratis gratis gratis 8,0 8,5 8,9 96% 8,9 6,7 7,3 7,7  nvt

7 Trend Micro Internet Security €37 €45 €19 8,0 8,4 10 92% 6,6 7,3 6,8 6,1  

8 AVG AntiVirus Free gratis gratis gratis 7,9 8,4 8,9 70% 8,9 6,9 7,3 7,9  nvt

9 Kaspersky Free gratis gratis gratis 7,9 8,1 9,0 87% 9,2 7,5 6,8 7,0  nvt

10 AVG Internet Security €60 €60 €22 7,9 8,3 8,7 71% 8,9 7,0 7,2 7,6   

11 Avast Internet Security €60 €80 €23 7,9 8,5 8,7 95% 8,8 6,8 7,0 7,5   

12 F-Secure Safe €60 €60 €23 7,9 8,7 9,8 79% 8,0 6,4 6,8 6,7  

13 BullGuard Internet Security €60 €60 € 18 7,8 8,4 8,7 56% 9,2 6,9 7,1 5,3    

14 Avira Free Antivirus gratis gratis gratis 7,6 8,0 9,1 81% 9,1 6,4 6,8 8,7  nvt

15 Avira Antivirus Pro €35 €45 €25 7,6 8,1 9,1 83% 9,1 6,5 6,7 8,1  

16 Sophos Home Premium €50 €50 €50 7,1 7,3 7,5 63% 7,7 7,1 6,1 5,0  

17 McAfee AntiVirus Plus €60 €60 €15 7,1 7,1 8,9 87% 6,8 7,0 7,5 6,3   

18 G Data Internet Security €40 €60 €19 7,0 6,9 5,2 77% 9,3 7,6 6,4 6,3   

19 Microsoft Windows 10 Defender gratis gratis gratis 6,8 6,4 9,7 0% 6,7 7,7 6,9 nvt  nvt 

20 Sophos Home Free gratis gratis gratis 6,4 6,2 5,8 85% 8,0 7,1 6,7 5,2 nvt

21 Panda Security Dome Advanced €35 €44 €20 6,3 6,2 9,2 14% 6,8 5,9 7,2 9,2   

22 ZoneAlarm Free Antivirus gratis gratis gratis 5,9 5,5 6,1 2% 9,3 6,8 6,8 4,4 nvt 

23 Malwarebytes Premium (3) €40 €60 €40 5,6 5,0 5,0 43% 6,8 6,2 7,1 7,8 

24 Sophos HitmanPro.Alert €30 €50 €30 4,7 3,5 4,5 0% 5,4 6,3 7,4 9,6 

50%
BESPAREN OP 

DE FABRIKANTPRIJS 
IS GEEN 

UITZONDERING

3
BETAALDE SCANNERS 

SCOREN SLECHTER 
DAN WINDOWS 

DEFENDER
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Maak het jezelf gemakkelijk. 
Word lid en ontvang toegang tot alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/
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