Praktijk Windows-updates

Hou controle over

Windows-updates
Updaten is noodzakelijk om je computer veilig te houden. In Windows
10 Home bepaal je voor een groot deel zelf of en wanneer je de updates
installeert. Houd je computer veilig zonder de controle te verliezen.

Soorten
updates
➜ Maandelijkse beveiligings
updates en kleine reparaties.
Ze komen op de tweede dins
dag van de maand (‘Patch
Tuesday’).

Tekst Rob Schleiffert

1 UPDATES CHECKEN
EN INSTALLEREN

➜ Tussentijdse (veiligheids-)
updates die niet kunnen wach
ten tot Patch Tuesday.

Zijn er updates?

➜ De ingrijpende halfjaarlijkse
onderdelenupdates die het
besturingssysteem verbeteren
en functies toevoegen.

Windows downloadt en installeert alleen
de belangrijke veiligheidsupdates automatisch. Kijk af en toe of er andere, minder
belangrijke zijn.

➜ Dagelijkse updates voor
beveiligingssoftware, zoals
antivirusprogramma’s.
➜ Updates van andere
programma’s.
➜ Firmware- en driverupdates
om computeronderdelen beter
te laten werken.
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1 Klik op > > Bijwerken en beveiliging > Windows Update.
2 Klik op Naar updates zoeken.
3 Als er een update is, zal die meteen
worden gedownload en geïnstalleerd.
4 Is er een regel Optionele updates weergeven? Klik erop. Hier staan updates voor

andere software en stuurprogramma’s
(drivers) die niet automatisch worden
opgehaald. Installeer ze voor een betere
werking van de computer.

Windows-updates Praktijk

Check je
Windows-versie
Heb je wel de laatste versie van Windows
10? Je kunt het snel controleren. Versie
2004 (voorjaar 2020) is de nieuwste halfjaarlijkse update. De volgende, 2009, verschijnt deze herfst. De vorige versie heette
1909.
1 Klik op en typ winver.
2 Klik op het zoekresultaat en er verschijnt een venster met informatie.

Grote halfjaarlijkse update
De grote halfjaarlijkse ‘onderdelen
updates’ worden niet automatisch
gedownload en geïnstalleerd. En dat is
goed, omdat deze updates kinderziektes kunnen hebben. Het is verstandig
om een paar maanden te wachten,
totdat die fouten zijn verholpen. Je kunt
de oudere Windows-versie nog zeker
een jaar gebruiken, totdat Microsoft
daarvan de ondersteuning staakt. De
ondersteuning voor versie 1903 (voorjaar 2019) stopt pas in december, die
voor 1909 in mei volgend jaar. Je wordt
tijdig gewaarschuwd.
Heb je versie 2004 nog niet? Installeer hem dan nu.

1 Ga naar Windows Update.
2 Als je computer klaar is voor de
onderdelenupdate, staat deze
genoemd onder ‘Windows Update’.
Klik op Downloaden en installeren.
3 Het downloaden en installeren kan
geruime tijd duren. Je kunt ondertussen doorwerken.
4 Na het installeren moet je de computer herstarten, waarna de installatie
nog een tijdje doorgaat.
5 Klaar? Klik op Nieuw in deze update
om te zien wat er is veranderd.
Wordt de nieuwe versie niet aangeboden via Windows Updates, dan kun je
hem ophalen op microsoft.com/nl-nl/
software-download.

Herstart wanneer jij dat wilt
Wil je tijdens het werk liever niet ge
stoord worden voor een herstart van de
computer? Stel dan in wat je actieve
uren zijn, dan valt Windows je niet lastig.
1 Ga naar Windows Update > klik op
Gebruikstijden wijzigen.

2 Hier staat standaard 08.00 tot
17.00 ingesteld.
3 Ben je vooral ’s avonds zeer actief,
wijzig dan de tijd. Of zet het schuifje
achter ‘Gebruikstijden automatisch
aanpassen voor dit apparaat op basis
van activiteit’ op Aan.

Wat brengt de
herfstupdate?
De volgende grote Windows 10update kan ieder moment uitkomen.
Daarna kan het nog maanden duren
voor je hem krijgt aangeboden via
Windows Update. Veel nieuws brengt
de update niet. Het startmenu met de
tegels krijgt een ingrijpende opfrisbeurt en de browser Edge wordt verder verbeterd en vormt voortaan een
vast onderdeel van Windows. Deze
browser deelt de technische basis met
Chrome en hij kan daarom ook extensies uit de Chrome Web Store installeren.
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Wel uitstel, geen afstel
Ook belangrijke veiligheidsupdates kun je uitstellen, maar niet
langer dan 35 dagen. Daarna worden ze automatisch geïnstalleerd. Als je zo’n update uitstelt, krijg je elke week een herinnering. Het is beter om meteen te updaten, want anders kan de
computer kwetsbaar worden voor internetcriminelen.
1 Ga naar Windows Update.
2 Klik op Updates 7 dagen onderbreken om een week uitstel
te krijgen.
3 Wil je langer uitstel? Klik op Geavanceerde opties.
4 Kies een datum onder ‘Updates onderbreken’. Hier kun je de
update 35 dagen verschuiven.

2 PROBLEMEN
OPLOSSEN
Te weinig ruimte
Voor de halfjaarlijkse onderdelenupdate is heel veel
ruimte nodig. Is de harde schijf te vol? Met de functie Schijfopruiming kom je een heel eind.
1 Klik op en typ Schijfopruiming. Kies de
C-schijf.
2 Vink alles aan en klik op OK.
3 Maakt dit te weinig ruimte vrij? Voer nogmaals
stap 1 uit en klik dan op Systeembestanden
opschonen > C-schijf.
4 Wees hier voorzichtiger. Zoek naar ‘Windows
Update’ en ‘Vorige Windows-installaties’. Die kunnen samen veel gigabytes aan ruimte innemen.
5 Vink aan wat je wilt opruimen en klik op OK.
6 Als ook dit te weinig ruimte oplevert, verwijder
dan ongebruikte programma’s en/of bestanden.
In de Digitaalgids van januari en juli 2020 staan
artikelen over het opruimen van de harde schijf.

Andere Microsoftupdates
Microsoft zorgt ervoor dat je computer alle Windows-updates
krijgt. Gebruik je ook andere Microsoft-producten, zoals Office,
dan wil je daarvoor natuurlijk ook updates krijgen. Kwetsbaarheden in Office zijn populaire richtpunten voor hackers.
1 Ga naar Windows Update en klik op Geavanceerde opties.
2 Zet het schuifje onder ‘Updates voor andere Microsoft-
producten…’ op Aan.
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De update mislukt
Mislukt een update of loopt hij vast voordat hij volledig is geïnstalleerd? Microsoft
heeft voor zulke problemen een ‘oplosser’ gemaakt.
1 Ga naar Windows Update.
2 Klik aan de linkerkant op Problemen
oplossen.
3 Klik onder ‘Aan de slag’ op Windows
Update. Staat die optie er niet bij, klik
dan op Extra probleemoplossers en
zoek hem op.

4 Klik op Probleemoplosser uitvoeren.
Windows gaat het updateproces controleren en de updatedatabase repareren.
5 Lost dit het probleem niet op, zoek dan
op internet naar de foutmeldingscode.

Ook de andere software op je
computer moet geregeld worden
bijgewerkt. Een programmaatje dat
daarbij helpt, is SUMo (Software
Update Monitor). SUMo checkt de
programma’s op je machine en kijkt
of er updates voor zijn. Die moet je
dan zelf ophalen en installeren.
kcsoftwares.com/?sumo

Grote update
terugdraaien
De halfjaarlijkse grote Windowsupdate kun je beter niet meteen
installeren. In de vorige updates
zaten nog fouten die in sommige
gevallen voor computerproblemen
zorgden. Heb je de update geïnstalleerd en werkt de computer
daarna niet meer goed? Je kunt de
update binnen 10 dagen terugdraaien via Windows Herstel.
1 Klik op > > Systeemherstel.
2 Klik onder ‘Teruggaan naar de
eerdere versie van Windows 10’
op Aan de slag.
3 Windows vraagt waarom je de
vorige versie wilt terugzetten. Klik
op Volgende.
4 Dan vraagt Windows of je eerst
nog wilt controleren op nieuwe
updates. Dit kun je proberen, of
anders klik je op Nee, bedankt.
5 Klik door de daarop volgende
waarschuwingen en ten slotte op
Terug naar een eerdere versie.

Kleine update terugdraaien
Ook kleine updates zorgen heel soms
voor problemen. Dan kan terugdraaien
de enige oplossing zijn.
1 Ga naar Windows Update.
2 Klik op Geschiedenis van updates
weergeven > Installatie van updates
ongedaan maken.
3 Dubbelklik op de update en kies Ja.
4 Herstart de computer zo nodig.
5 Windows zal de verwijderde update
opnieuw aanbieden. Om te voorkomen
dat Windows opnieuw in de fout gaat,

kun je de update blokkeren.
6 Ga naar support.microsoft.com en typ
in het zoekvak 3183922. Kies het bovenste Nederlandstalige zoekresultaat.
7 Scroll naar beneden en klik op de link
Weergeven of verbergen updates. Er
wordt een hulpprogrammaatje (wushowhide.diagcab) gedownload en gestart.
8 Klik op Volgende. Het tooltje gaat naar
problemen zoeken. Klik op Hide updates.
9 Vink de update aan die voor problemen
zorgt en klik op Volgende. De update
wordt niet meer geïnstalleerd.

Hoe zit het met Windows 8.1?
Windows 8.1 is niet, zoals Windows 10, een ‘levend’ besturingssysteem.
Het wordt niet voortdurend vernieuwd met halfjaarlijkse updates. Microsoft zal voor Windows 8.1 veiligheidsupdates uitbrengen tot 10 januari
2023, waarna 8.1 niet meer veilig te gebruiken zal zijn. Het besturings
systeem is dan ruim 9 jaar oud. Windows 7 wordt al sinds januari 2020
niet meer geüpdatet en daardoor steeds onveiliger om te gebruiken.
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Digitaal
bijblijven?
In de Digitaalgids vind je elke 2 maanden alles over digitale trends
en online dreigingen. Probeer nu met korting.

Bekijk de aanbieding

