
WordPress - Beveiliging



Wat gaan we bespreken? 

• Basis
• Backup en Restore
• WordPress Updates
• Gebruik van sterke wachtwoorden
• Gebruikers en rollen
• Betrouwbare Plugins en Thema’s
• Wijzigen van login en wachtwoord
• Uitschakelen van Editor bij Plugins en Thema’s
• Uitschakelen van “Lidmaatschap”



Wat gaan we bespreken? 

• Gevorderd
• Toegang tot wp-config.php beveiligen
• Authentication Keys en Salts
• Databank prefix
• Uitschakelen directory listing
• Verwijderen van versienummer WordPress in broncode
• Verbergen van foutmeldingen



Wat gaan we bespreken? 

• Beveiliging met plugins
• Spam tegenhouden
• Loginpagina beveiligen
• Uitschakelen van “user enumeration”
• Bijhouden van acties in het Dashboard
• Een firewall instellen
• Toegang blokkeren
• Bijhouden van bestandswijzigingen



Wat gaan we bespreken? 

• Geavanceerde technieken
• Installatiepagina beschermen
• Automatische spam tegenhouden
• Bots tegenhouden
• Firewall via .htaccess
• Admin-toegang blokkeren



Backup en Restore

• Makkelijkst is via een plugin
• Eén van de meest gebruikte plugins voor backup is UpdraftPlus

https://nl.wordpress.org/plugins/updraftplus/


Restore

• Stappen
• Zorg dat je over de meest recente bestanden beschikt (zowel bestanden als 

database)
• Stel een tijdelijke onderhoudspagina in
• Upload de backup bestanden
• Restore de databank (phpMyAdmin)
• Test alles goed uit
• Verwijder de tijdelijke onderhoudspagina



Tijdelijke onderhoudspagina

• Gebruik volgende code. Plaats ze bovenaan de .htaccess pagina

• Vervang 000.000.000.000 door je eigen ip-adres
• Zoek via https://whatismyipaddress.com je ip-adres op
• Je kan regel 4 kopiëren als je meerdere adressen toegang wil geven

https://whatismyipaddress.com/


Tijdelijke onderhoudspagina

• Test de werking uit via https://hide.me/nl/proxy

https://hide.me/nl/proxy


Bestanden en databank terugzetten

• Verwijder eerst alle online bestanden behalve .htaccess 
• Plaats alle backupbestanden terug via FTP
• Ga naar phpMyAdmin 
• Selecteer alle tabellen in de WordPress databank en kies “drop”
• Kies voor Import en selecteer het backup-bestand voor de databank
• Klik Go
• Check via FTP of alle bestanden online staan
• Check je website, ook de Admin
• Verwijder de “onderhoudscode” uit het .htaccess bestand



WordPress Updates

• Zorg dat WordPress, Themes en Plugins steeds up-to-date zijn
• Neem steeds een backup vooraleer je een belangrijke update uitvoert
• https://managewp.com

https://managewp.com/


Gebruik sterke wachtwoorden 

• Zorg voor een mix van letters, cijfers en speciale tekens
• Gebruik een wachtwoord van 15 tekens
• https://strongpasswordgenerator.com
• Gebruik eventueel LastPass of een andere tool om je wachtwoorden 

op te slaan
• Wijzig regelmatig de wachtwoorden
• Enkele interessante plugins
• https://wordpress.org/plugins/mass-users-password-reset/
• https://wordpress.org/plugins/frontend-reset-password/
• https://wordpress.org/plugins/two-factor-authentication/

https://strongpasswordgenerator.com/
https://www.lastpass.com/nl
https://wordpress.org/plugins/mass-users-password-reset/
https://wordpress.org/plugins/frontend-reset-password/
https://wordpress.org/plugins/two-factor-authentication/


Gebruik nooit volgende logins

• admin
• je domeinnaam
• administrator, demo, editor, author, login, support, test, user, 

username,…



Gebruikers en rollen

• Zie https://www.gonzodesign.nl/overzicht-wordpress-gebruikers-
rollen/

https://www.gonzodesign.nl/overzicht-wordpress-gebruikers-rollen/


Plugins en Thema’s 

• Betrouwbaar
• Via wordpress.org
• Bekijk ook de ratings en reviews
• Aantal keren geïnstalleerd
• Is er een heldere, bruikbare beschrijving?
• Support?

• Wordt de plugin nog verder ontwikkeld?
• Versie
• Laatste update

• Compatibiliteit
• Welke WP versie?
• Minimum WP versie

• Voor themes kan je ook de plugin Theme Check gebruiken

https://nl.wordpress.org/plugins/theme-check/


Verwijderen van ongebruikte bestanden, 
plugins en thema’s
• Verwijder alle niet-actieve plugins en thema’s
• Verwijder volgende bestanden in de on-line versie; neem eventueel 

eerst een kopie
• wp-config-sample.php
• readme.html
• license.txt

• Verwijder eventueel ook volgende bestanden
• Backup-bestanden (.bak, .zip, .php~, .old, .rar, .tar)
• Log-bestanden (.dat, .log, .txt)
• Tijdelijke (test)bestanden (.tmp, temp.php)



.htaccess bestand om toegang te blokkeren 
tot deze bestanden



Wijzigen van wachtwoord

• 3 methodes
1. Via Profiel pagina
2. Via Wachtwoord vergeten pagina
3. Direct in de databank

• Methode 1: werkt prima, zolang je toegang hebt tot Dashboard WP
• Methode 2: 



Wijzigen van wachtwoord

• Methode 3:
• Via phpMyAdmin
• Tabel: wp_users
• Veld: user_pass
• Functie: MD5 (versleuteling van het wachtwoord)
• Klik Go



Uitschakelen van Editor bij Plugins en Thema’s

• Via Plugin Editor en Thema Editor kan je als admin alle plugin- en 
themabestanden wijzigen en opslaan
• Je kan dit afzetten met 1 regel code in de wp-config.php



Uitschakelen Lidmaatschap

• Als je de optie Lidmaatschap aangevinkt laat staan, kan iedereen 
regsiteren. Ook bots



Toegang tot wp-cofig.php beveiligen

• Dit bestand bevat vertrouwelijke info, o.a. gebruikersnaam en 
wachtwoord van de databank-gebruiker
• We kunnen dit bestand op 2 manieren beveiligen
• via .htaccess
• via bestandspermissies



.htaccess



Bestandsrechten

• Voor WordPress zijn volgende instellingen aan te raden
• Mappen: 755
• Bestanden: 644

• http://www.onlineconversion.com/html_chmod_calculator.htm
• Normaal gezien staan deze rechten goed ingesteld, maar je kan het 

best toch even checken
• Kan ook via plugin https://github.com/wycks/WP-File-Permission-

Check

http://www.onlineconversion.com/html_chmod_calculator.htm
https://github.com/wycks/WP-File-Permission-Check


Authentication Keys en Salts

• In het bestand wp-config.php
• Je kan de codes genereren via https://api.wordpress.org/secret-

key/1.1/salt/
• Deze codes zorgen voor een extra beveiligingslaag voor 

gebruikersnaam en wachtwoord in de cookies

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/


Databank prefix

• Standaard gebruikt wordpress wp_ als prefix
• Is in te stellen bij installatie in het wp-config.php bestand
• Je kan dit ook nog achteraf wijzigen zie bijv.
https://digwp.com/2010/10/change-database-prefix/

https://digwp.com/2010/10/change-database-prefix/


Uitschakelen directory listings

• Als er in een map geen index.html of index.php staat, kan de inhoud 
van de map bekeken worden via Directory Listing in de browser
• Je kan dit makkelijk uitschakelen met

volgende code in de .htaccess

• Je kan ook een index.html of index.php
in de map plaatsen



Index.html of index.php



Verwijderen van versienummer WordPress in 
broncode
• WordPress toont op verschillende plaatsen in welke versie de site is 

gemaakt
• De versie wordt o.a. getoond bij webpagina’s, RSS feeds, in url’s naar 

CSS en Javascript bestanden
• Geen probleem als je altijd de laatste versie gebruikt
• Je kan dit aanpassen in het bestand functions.php van het thema



Code om toe te voegen aan het eind van 
functions.php



Verbergen van foutmeldingen

• Voeg volgende code toe in de wp-config.php om foutmeldingen te 
verbergen

define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_LOG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);



Spam tegenhouden

• Het commentaarveld in WordPress wordt vaak gebruikt door 
spammers
• Je kan veel spam tegenhouden met

de plugin Antispam Bee
• De standaardinstellingen van deze 

plugin moeten amper gewijzigd
worden

https://nl.wordpress.org/plugins/antispam-bee/


Spam tegenhouden

• Andere interessante plugins
• WPBruiser
• Stop Spammers

https://nl.wordpress.org/plugins/goodbye-captcha/
https://nl.wordpress.org/plugins/stop-spammer-registrations-plugin/


Loginpagina beveiligen

• Het aantal login pogingen beperken
• Limit Login Attempts Reloaded

• Andere plugins
• Cerber Security, Antispam en Malware Scan
• Two Factor Authentication
• Login No Captcha reCAPTCHA
• Login LockDown

https://nl.wordpress.org/plugins/limit-login-attempts-reloaded/
https://nl.wordpress.org/plugins/wp-cerber/
https://nl.wordpress.org/plugins/two-factor-authentication/
https://nl.wordpress.org/plugins/login-recaptcha/
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/


Uitschakelen van “user enumeration”

• Wanneer je bij een WordPress website onderstaande code achteraan 
de url toevoegt, krijg je de naam van de user te zien
• /?author=n (waarbij n=id van de gebruiker, bijv. 1)

• Een hacker kan zo de loginnaam achterhalen van de WordPress
gebruiker
• Deze techniek noemt men ook “user enumeration”
• Je kan dit afzetten met de plugin Stop User Enumeration

https://wordpress.org/plugins/stop-user-enumeration/


Bijhouden van acties in Dashboard

• Het is zinvol om bij te houden welke acties er allemaal uitgevoerd 
worden in het Dashboard van WordPress
• Je kan hiervoor een plugin gebruiken zoals Activity Log
• Eventueel kan je ook notificaties krijgen via e-mail

https://nl.wordpress.org/plugins/aryo-activity-log/


Een Firewall instellen

• Via plugin BBQ: Block Bad Queries
• Voeg na de installatie van de plugin volgende code toe aan het eind 

van de url van je WordPress website
wp-content/plugins/wp-adserve/adclick.php?id=-1+union+select+0x6875616B

https://nl.wordpress.org/plugins/block-bad-queries/


Toegang blokkeren

• Via plugin WP-Ban
• Na installatie is de plugin direct bruikbaar

https://nl.wordpress.org/plugins/wp-ban/


Bijhouden van bestandswijzigingen

• Via plugin Website File Changes Monitor
• Test even uit door een plugin te installeren en te verwijderen
• Test ook uit door een bestand te wijzigen

https://wordpress.org/plugins/website-file-changes-monitor/


Installatiepagina beschermen

• Methode 1: Het bestand install.php verwijderen na installie van 
WordPress
• Methode 2: Toegang blokkeren via .htaccess
• Methode 3: Bestand vervangen



Methode 1: bestand verwijderen

• Neem eerst een kopie van het bestand
• Verwijder het bestand
• Deze methode is wel makkelijk, maar bij een update van WordPress

kan dit bestand opnieuw in de map geplaatst worden



Methode 2: toegang blokkeren

• Via .htaccess in de map wp-admin



Methode 3: bestand vervangen

• Maak eerst een kopie van het bestand
• Wijzig de code van install.php



Automatische spam tegenhouden

• Voeg onderstaande code toe aan het bestand .htaccess
• Plaats op regel 6 je eigen domeinnaam

• Test uit of de code werkt via https://reqbin.com

https://reqbin.com/


Bots tegenhouden

• Kan met plugin, maar met aanpassing van .htaccess is het efficiënter
• Test uit via https://apitester.com
• Voeg als Request Header, User-Agent toe en probeer met 

verschillende bots

https://apitester.com/
https://apitester.com/


Bots tegenhouden



Firewall via .htaccess

• Net zoals bij het tegenhouden van bots is het performanter om het 
.htaccess bestand te gebruiken.

• Er moet geen php-code uitgevoerd worden en er is ook geen toegang 
nodig tot de databank

• De code is te vinden op de site https://perishablepress.com/6g/

https://perishablepress.com/6g/


Admin toegang blokkeren

• Voeg volgende code toe

Test uit via https://hide.me/nl/proxy

https://hide.me/nl/proxy

