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Maak je je 
zorgen over  
online privacy?

 Rob Jansen
Een vriend van mij, 

 expert op het gebied van 
 online privacy, heeft me be
wust gemaakt van de risico’s. 
Ik  probeer dus de nodige 
maatregelen te nemen. Zo 
gebruik ik de zoekmachine 
DuckDuckGo, want die slaat je 
zoekgeschiedenis niet op. Als  
ik gebruikmaak van publieke 
wifi, doe ik dat via een VPN- 
verbinding. Zo kunnen ande
ren niet zien wat ik doe.

 Marjolijn Lampe
Ik werk bij een mensen

rechtenorganisatie en ben 
me daardoor bewust van de 
risico’s, al is onze overheid 
vergeleken met bijvoorbeeld 
China best te vertrouwen. Ik 
gebruik bijvoorbeeld unieke 
wachtwoorden en zet geen 
foto’s van mijn kinderen meer 
op sociale media. Het idee dat 
ze in een reclame op kunnen 
duiken, voelt niet fijn.

 Marjolein Schuman
Om mijn online privacy 

maak ik me niet zo druk, want 
ik heb niets te verliezen. Er 
zijn er weleens aankopen 
met mijn gestolen creditcard
gegevens gedaan in Thailand, 
maar ik kreeg alles terug. Toch 
ben ik door alle verhalen wel 
nerveuzer over mijn privacy 
geworden. Misschien ga ik 
eens proberen om te surfen 
via anonieme browsers.

Stefan Vlaar
Erg onveilig over mijn 

online privacy voel ik me niet, 
maar misschien is dat wel 
naïef. Als iemand een foto 

van mij op sociale media wil 
zetten, en ik vind dat niet 

iedereen die hoeft te zien, 
dan sta ik er wel op dat hij niet 

geplaatst wordt. Ik verwijder 
soms ook mijn zoekgeschiede

nis, want je weet maar nooit.

Judith Pijl
Ik ben er niet echt
 mee bezig. Als je sociale 

media gebruikt, kies je denk 
ik automatisch voor weinig 

online privacy. Ik zet weleens 
spontaan een foto van mijn 

kinderen op Facebook, maar 
vraag me de laatste tijd vaker 
af of dat wel handig is. Eigen

lijk wordt het tijd het onder
werp privacy op internet ook 

eens met mijn kinderen 
te bespreken.
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