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Pc vertraagd… Pc vervuild… 

Heb je last van een sterk vertraagde pc… of heb je last van vervelende Toolbars… of krijg je aanbiedingen die je liever 

je vrouw niet laat zien… of is de startpagina van je webbrowser(s) gewijzigd en kan je op de koop toe deze niet meer 

terug zetten op de startpagina die jij wenst te zien? Dit probleem hebben veel mensen. Hier volgt een reeks van 

stappen ter preventie of die je nadien kan ondernemen om je pc terug op dreef te krijgen. 

 Voorkomen is beter dan genezen. 

Veel ongewenste programma’s worden leep geweg met andere, “gewenste”, programma’s geïnstalleerd. Enkele 

tips om dit te vermijden: 

o Neem nooit de optie “Standaard” of “Default” bij de installatie van een programma. Neem steeds, indien 

mogelijk, “Aangepast” en zet de optionele “aangeraden” programma’s uit.  

Enkele voorbeelden: 

o Java 

 
o Adobe Flashplayer 
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o Adobe Reader (PDF-reader) 

 
o IrfanView 

 Hier krijg je “soms” de optie voor “Ask” of “Google Toolbar” en “Google Search” en 

“Google Chrome”. Google Chrome is op zichzelf geen probleem maar de zoekmachine 

en de toolbar van Google vertragen je systeem en bieden vooral voordelen voor Google. 

o PDF creator 
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 Verwijderen (Uninstall) van alle ongewenste programma’s, ook Toolbars. 

o In de meeste gevallen kan je via “Configuratiescherm” / “Programma’s en Onderdelen” deze 

ongewenste programma’s verwijderen. Op wat moet je letten: 

o  Twee of meerdere antivirus programma’s. De ene ziet de andere soms als een virus. 

o Alles wat ook maar in de naam het woord “Toolbar” heeft… uitvinken. 

o De meeste “Tune-Up” programma’s doen weinig of niets, ondanks dat ze melden dat ze enkele 

tientallen laat staan honderden problemen hebben gevonden. 

 
 Antivirus programma. 

o Je hebt betalende antivirus programma’s en je hebt de gratis en in beide gevallen moet je weten wat je 

doet. Indien een antivirus je vraagt om toestemming te geven aan een programma en zoals de meeste 

mensen weet je niet goed wat te antwoorden, dan kan je net zo goed een gratis versie nemen. 

o Betalende zijn meestal uitgerust met een firewall, die dan ook in vele gevallen een zware dobber 

zijn voor je pc. Je moet al een krachtige pc hebben om weinig performantieverlies te hebben. Je 

gaat mij niet horen zeggen dat ze niet goed werken, integendeel, maar het is niet de eerste pc 

die na een update van de antivirus de keel wordt dicht gedrukt waardoor alle verkeer met het 

internet afgesneden wordt. 

o Gratis is relatief. Er zijn 2 gekende, AVG en Avast, die hun werk goed doen maar waarbij je 

gehaaid moet zijn voor de meldingen en aanbiedingen. Voor je het weet kan een eigenaardig 

opgestelde vraag je leiden naar een betalende versie. Het begin al bij de installatie. Tijdens de 

werking van het programma kan zelfs een verkeerde klik op het antivirusprogramma een directe 

omschakeling naar de betalende versie veroorzaken. Gelukkig is het terugzetten naar de “FREE” 

versie heel simpel. Via “Configuratiescherm” / “Programma’s en Onderdelen” kan je een un-

install van het programma starten en in dit proces word je de mogelijkheid gegeven om een 

“Downgrade” te doen (lees: een omschakeling naar de gratis versie). 

o Microsoft Security Essentials. Het alternatief van Microsoft. Dit is een volwaardig alternatief 

zolang je de firewall van Windows aanstaan hebt. Let wel op… probeer dit niet te installeren op 

Windows 8.1 en RT. Deze zit al ingebakken in het systeem. 
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 Tweaken van de opstart van Windows 

o Via MsConfig kan je de opstart van je pc versnellen. Je kan er het opstarten tweaken en bepalen welke 

programma’s en services opgestart mogen worden. 

o Vlagje + R (of via Start in Uitvoeren klikken), MsConfig intypen en op Enter duwen 

o Opstart Pc tweaken 

 Tabblad “Computer Opstarten” 

Knop 
“Geavanceerde 
opties…” 

 
Geavanceerde 
opties 
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Aantal 
processors 
selecteren 
(maximum 
aantal 
selecteren) 

 
Maximaal 
geheugen 
invullen 
(maximum 
aantal 
geheugen 
selecteren) 
Opgelet! Het 
komt zelden 
voor dat 
Windows niet 
meer wil 
opstarten. Start 
op in veilige 
modus en zet 
het vinkje terug 
uit. 

 
 Tabblad “Opstarten” 

Hier staan alle 
programma’s in 
die opgestart 
worden tijdens 
de opstart van 
Windows. Je 
kan eventueel 
programma’s 
uitschakelen 
waarvan je 
denkt dat deze 
niet nodig zijn… 
maar wees 
voorzichtig.  
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 Tabblad “Services” 

Hier staan 
alle services 
(systeem 
programma’s
) die 
opgestart 
worden 
tijdens de 
opstart van 
Windows. 
Ook deze 
services 
kunnen 
worden 
uitgevinkt 
maar blijf 
zoveel 
mogelijk af 
van de 
Microsoft 
Services. 

 

 Na deze tweaks moet de pc herstart worden. 

 

 Tools die je pc opkuisen. Je hebt meerdere tools die je de een na de andere kan uitvoeren. 

o Combofix (Enkel voor Vista, Windows 7 en 8.0 niet bij 8.1). Deze is te downloaden via een zoekopdracht 

in www.google.be en je mag deze, voor de veiligheid, enkel downloaden via “Bleeping Computers”. 

 
o Dit programma wordt uitgevoerd in een dos-prompt en duurt, als er geen vuiligheid gevonden 

wordt, een 10-tal minuten. Dit programma verwijdert ook rootkits. Indien je dit tegenkomt ben 

je direct een uurtje zoet maar hij doet dit, in tegenstelling tot andere programma’s, perfect. 

http://www.google.be/
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o Voor je begint zet je eerst je anti-virusprogramma uit. Bepaalde acties van ComboFix worden 

door hen geïnterpreteerd als virus gedrag met de melding: “Virus (onbekend)”… 

 
o ComboFix  gaat een 50-tal stappen doorlopen. Ondertussen kan je niet op het internet omdat de 

netwerkverbinding onderbroken wordt. Na afloop van het programma wordt een verslag 

opgemaakt. In enkele gevallen zal je de pc moeten herstarten. 
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o ADWCleaner (Voor Vista, Windows 7 en Windows 8.X). Deze is ook te downloaden via een zoekopdracht 

in www.google.be en, voor de veligheid, enkel downloaden via “Bleeping Computers”. Dit is een tool die 

in de zelfde lijn ligt als ComboFix maar ook kan gebruikt worden door Windows 8.1.  

 
o Dit programma doet er een minuutje over. Je moet de knop “Scannen” gebruiken en nadien de 

knop “Verwijderen“ gebruiken. Het doet niet zo’n grondige scan als ComboFix maar in cumul 

met ComboFix is dit een handige tool. 

 

  

http://www.google.be/
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o Privazer is te downloaden via www.privazer.com . Dit is geen anti-malware scanner maar eerder een 

opkuisprogramma en… die zijn werk doet. Naast het opruimen van de tijdelijke bestanden en internet-

bestanden wordt ook de Registry en log-bestanden opgeruimd, en wordt de sporen van oude 

(verwijderde) bestanden 6 keer overschreven zodat ze niet meer te recoveren zijn. 

 

 
o Alle bovenstaande software is kortstondig geldig en moet herdownload worden bij een volgend gebruik 

of regelmatig vernieuwd worden. 

http://www.privazer.com/
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 Defragmenteren. Deze handige ingebouwde tool van Microsoft bestaat al sinds het begin van de dos-periode. Ze 

isnu wel aangepast aan de moderne noden. Mocht deze aanpassing niet gebeurd zijn dan zouden SSD’s een veel 

korter leven beschoren zijn. 

o Defrag.exe heeft naast enkele zichtbare parameters 1 verborgen parameter die interessant is en moet in 

Administrator modus uitgevoerd worden. 

o Syntax: defrag “driveletter:” /optie1 /optie2 /optie… 

o Opties of parameters: 

 /C  Alle partities worden behandeld 

 /H  Defrag uitvoeren met een normale prioriteit. (Standaard is de prioriteit laag) 

 /e  Defrag van alle partities parallel (tegelijker tijd) en in de achtergrond 

 /U  De voortgang op het scherm weergeven 

 /V  Uitgebreide uitvoer  naar scherm (inclusief de fragmentatiestatistieken) 

 /B  Optimalisatie van de opstart  van Windows. (Verborgen optie en niet voor 

SSD’s) 

 /O  Optimalisatie (re trim van een SSD / defragmentatie van een gewone HDD) 

 /L  Retrim van een SSD (enkel voor SSD’s) 

o Een voorbeeld: 

 Defrag C:  standaard opdracht 

 Defrag C: /U /V met berichtgeving 

 Defrag C: /B enkel optimalisatie van de opstart van Windows en enkel voor HDD’s 

 Defrag C: /L re trim… enkel voor een SSD

 

 


