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SAVVII MANAGED WORDPRESS HOSTING

De complete WordPress 
 security checklist

Dat je niet gehackt wil worden spreekt voor zich.  

Door je aan de items in deze checklist te houden zorg je ervoor 

dat jouw sites veilig blijven.

https://www.savvii.nl
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ALGEMENE BEST PRACTICES

   GEBRUIK EEN UNIEK EN STERK 

WACHTWOORD

Het proberen te ‘brute forcen’ op wachtwoorden is 

een van de meest voorkomende manieren om een site 

aan te vallen. Simpel gezegd is brute forcen het heel 

snel achter elkaar proberen van gebruikersnaam en 

wachtwoord combinaties. Zorg er voor dat je 

wachtwoord óf lang en willekeurig is óf gebruik een 

lange passphrase. Een passphrase is een wachtwoord 

dat bestaat uit meerdere willekeurige woorden of 

namen achter elkaar. Hierdoor onthoud je het beter. 

Het gebruik van een password manager als 

1Password of LastPass is erg belangrijk. 

Bron: XKCD

Zorg er ook voor dat je een wachtwoord gebruikt dat 

je nergens anders gebruikt. Als je dat wel doet kan je 

eigen website gehackt worden door een hack bij 

bijvoorbeeld een andere site.

     Pro tip: Meld je eigen domein(en) aan op 

HaveIBeenPwnd.com. Je krijgt dan een signaal 

als er wachtwoorden van jouw organisatie 

gelekt zijn via bekende websites als 

bijvoorbeeld LinkedIn en Dropbox.

   HANTEER HET LEAST PRIVILIGED PRINCIPE

Maak niet iedereen die in je site moet werken een 

‘administrator’. Geef mensen alleen die rechten om 

die nodig zijn om hun werk te kunnen doen.

   HOU JE EIGEN COMPUTER VEILIG EN 

SCHOON

Met keyloggers  (programma’s die bijhouden wat je 

intoetst) of andere software kunnen wachtwoorden 

buitgemaakt worden. Zorg er dus voor dat je op je 

eigen PC altijd een up-to-date OS, virusscanner en 

firewall hebt draaien en werk alleen met legale 

software. 

   MELD JE SITE AAN BIJ GOOGLE SEARCH 

CONSOLE

Door je site aan te melden bij Google Search Console 

krijg je waarschuwingen van Google als je site 

geïnfecteerd is of om andere redenen een blacklisting 

of penalty heeft gekregen. Ook vraag je via de search 

console een nieuwe controle aan om weer van een 

blacklist verwijderd te worden. Dit doe je uiteraard 

pas nadat de malware verwijderd is.
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WORDPRESS CORE

   ZORG DAT WORDPRESS CORE ALTIJD 

GEÜPDATET IS

Het komt heel zelden voor, maar af en toe worden er 

kwetsbaarheden ontdekt in WordPress zelf. Zorg er 

daarom voor dat je altijd de laatste minor releases van 

WP core draait. Dat kan door middel van de auto-

update instellingen van WordPress zelf of door dit in 

te stellen bij Savvii.

   ZET PINGBACKS EN TRACKBACKS UIT

Pingbacks en trackbacks zijn notificaties van andere 

sites die je melden dat ze naar jouw site linken. Dit 

wordt echter vaak gebruikt om te spammen. Ga in de 

wp-admin naar  Instellingen > Reacties en vink ‘Sta 

linkmeldingen van andere blogs toe (pingbacks en 

trackbacks) op nieuwe artikelen’ uit.

   ZET XML-RPC UIT

XML-RPC is nodig om de site via clients zoals de 

WordPress smartphone apps te laten aansturen. Als 

je dit niet gebruikt is het beter om XML-RPC uit te 

zetten. Het is namelijk een duidelijke aanvalsvector, 

omdat via XML-RPC makkelijk en snel inlog pogingen 

gedaan kunnen worden. Je lost dit zelf op via .

htaccess (bij gebruik van apache) of door dit aan je 

hoster vragen.

   BLOKKEER TOEGANG TOT DE  

WORDPRESS API

Blokkeer de toegang uiteraard alleen als je hem niet 

gebruikt. Gebruik je hem wel, werk dan met IP-

whitelisting op de API. Het is belangrijk deze actie te 

nemen, omdat via de API onder andere belangrijke 

informatie zoals gebruikersnamen (via de slug van de 

author) op te halen zijn.

   ZET GEBRUIKERSREGISTRATIE UIT

Veel bots maken WordPress gebruikers aan om mee 

te spammen. Is het voor jouw site niet nodig dat 

bezoekers zelf een gebruiker kunnen aanmaken? Zet 

deze optie dan uit via ‘Instellingen > Algemeen’ door 

het vinkje bij ‘Iedereen kan registreren’ uit te zetten.

   ZET FILE EDITING UIT

Mocht iemand onverhoopt toegang hebben gekregen 

tot je wp-admin, dan kan deze indringer veel kwaad 

doen met de ingebouwde file editing.  Zet deze functie 

uit door in de wp-config de volgende regel toe te 

voegen:

define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true);

   GEBRUIK GEEN ‘ADMIN’ ALS 

GEBRUIKERSNAAM

In een ‘brute force attack’ probeert een aanvaller 

zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord goed te 

raden. Aangezien ‘admin’ de standaard 

gebruikersnaam is bij een nieuwe WordPress 

installatie betekent dat in de praktijk dat een aanvaller 

alleen nog maar het wachtwoord goed hoeft te raden. 

Door eerst een nieuwe administrator gebruiker met 

een unieke gebruikersnaam aan te maken en daarna 

de gebruiker met de gebruikersnaam ‘admin’ weg te 

gooien, maak je het risico op een succesvolle brute 

force attack kleiner.

   GEBRUIK VERSCHILLENDE GEBRUIKERS 

VOOR SITE BEHEER EN HET PUBLICEREN VAN 

CONTENT

Via de API en via de URL van de author page is het 

mogelijk om een gebruikersnaam te achterhalen. 

Daarom is het verstandig om twee accounts te 

gebruiken voor mensen die zowel de site moeten 

beheren als content schrijven. Gebruik een account 

met een zo laag mogelijk rechtenniveau voor de 

content. Op die manier kan een aanvaller niet veel 

doen mocht het hem toch lukken in te loggen als die 

gebruiker.

   GEBRUIK UNIEKE SALTS EN KEYS

In de wp-config.php moet je unieke en lange waarden 

opgeven voor salts en keys. Dat zorgt ervoor dat de 

data die in cookies wordt opgeslagen beter encrypted 

is. Gebruik de salt en key generator van WordPress 

zelf om kant en klare waarden te generen die je direct 

in je wp-config.php plakt. Nieuwe sites bij Savvii zijn al 

voorzien van unieke salts en keys. 

https://www.savvii.nl
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
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PLUGINS & THEMA’S

   ZORG DAT JE PLUG-INS & THEMA’S ALTIJD 

GEÜPDATET ZIJN

Volgens Sucuri zorgen kwetsbaarheden in plug-ins en 

thema’s wereldwijd voor meer dan 50% van alle 

WordPress infecties.  

 

Regelmatig vinden onderzoekers of developers 

kwetsbaarheden en melden die aan de developers 

van de software. Deze brengen dan zo snel mogelijk 

een update uit om de kwetsbaarheid op te lossen. 

Vaak wordt de manier om van die kwetsbaarheid 

gebruik te maken pas ná de update bekend gemaakt. 

Kortom: Zorg er altijd voor dat je zo snel mogelijk 

updatet naar de laatste versies van plug-ins en 

thema’s.

   DENK NA OVER EEN SECURITY PLUG-IN

Security plug-ins hebben voor- en nadelen. Bij Savvii 

vinden wij dat veel zaken die security plug-ins 

uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het bannen van IP-

adressen die te veel inlogpogingen doen, op een 

hoger niveau geregeld moeten worden. Dat is veiliger 

en minder nadelig voor de snelheid van je site. De 

belangrijkste van die zaken lossen we bij Savvii al op 

serverniveau op, maar dat is niet bij elke hoster zo. 

Ons advies is om zelf de afweging te maken, 

afhankelijk van hoeveel toegevoegde waarde een 

security plug-in heeft boven de maatregelen die je 

hoster zelf al neemt.

Een security plug-in kan bijvoorbeeld sterke 

wachtwoorden verplichten. Door dit zelf te doen, 

voorkom je weer een extra plug-in.

   VERWIJDER ONNODIGE EN NIET GEBRUIKTE 

PLUG-INS & THEMA’S

Het wil niet zeggen dat als een plug-in of thema niet 

actief is dat de kwetsbaarheden daarin niet gebruikt 

kunnen worden. Verwijder daarom alle thema’s en 

plug-ins die je niet gebruikt.

   GEBRUIK BETROUWBARE PLUG-INS  

EN THEMA’S

Gebruik je het liefst gratis plug-ins en thema’s? 

Beperk je dan tot plug-ins en thema’s uit de 

wordpress.org repository. Deze worden namelijk 

allemaal gescreend. Dat wil overigens niet zeggen dat 

er nooit iets over het hoofd wordt gezien, maar de 

kwaliteit is in elk geval door een externe partij 

bekeken. Lees altijd reviews, bekijk hoe vaak de 

software geüpdatet wordt en ga na of de support 

goed is.

Gebruik nooit premium plug-ins of thema’s die illegaal 

worden aangeboden, je kunt er zeker van zijn dat hier 

malware in zit.

   GEBRUIK GEEN THEMA’S MET INGEBAKKEN 

PLUG-INS

Zoals we hiervoor al schreven, is het absoluut 

noodzakelijk dat je altijd de laatste versies draait van 

plug-ins en thema’s. Op sommige 

themamarktplaatsen (niet in de wordpress.org 

repository) vind je thema’s die een andere plug-in 

gebundeld hebben. Je bent dan afhankelijk van een 

thema-update om de plug-in te updaten. Er zijn 

diverse voorbeelden uit het verleden waarbij de 

thema ontwikkelaars het na hebben gelaten een 

update uit te brengen, nadat er een kwetsbaarheid 

opgelost werd door de ontwikkelaars van de 

gebundelde plug-in. 

   PAS NOOIT DIRECT PLUG-INS OF 

 THEMA’S AAN

Het spreekt voor zich, maar het is absoluut geen goed 

idee om binnen jouw site aanpassingen te doen in de 

code van plug-ins of thema’s van derden. Dit zorgt er 

namelijk voor dat de plug-ins of thema’s niet meer 

geüpdatet kunnen worden zonder dat er 

functionaliteit stuk gaat.

Voor thema’s maak je gebruik van een child theme om 

er je eigen draai aan te geven. Hiermee blijft het 

mogelijk je site te updaten.

https://www.savvii.nl
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   TWO-FACTOR AUTHENTICATION VOOR 

WORDPRESS

Normaal gesproken heb je een gebruikersnaam en 

wachtwoord nodig om in te loggen in WordPress. Dat 

zijn dingen die je ‘weet’. Met two-factor 

authentication heb je naast iets dat je ‘weet’ nog iets 

nodig om in te loggen. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn 

dat alleen jij ‘bezit’ (USB-key, jouw mobiele telefoon) 

of iets wat alleen jou kenmerkt (bijvoorbeeld een 

iris-scan, vingerafdruk). Dit maakt het natuurlijk veel 

moeilijker om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot 

jouw site.

Een bekende two-factor authentication optie voor 

WordPress is bijvoorbeeld de Google Authenticator 

plugin van miniOrange.

HOSTING & SERVER

   PHP-VERSIE CONTROLEREN

Ook PHP zelf kan veiligheidsrisico’sbevatten. Daarom 

is het belangrijk dat jouw site op een PHP-versie 

draait die nog ondersteund wordt met security 

updates. Op php.net vind je terug welke versies dat 

zijn. Vraag eens bij je hoster na welke versie er actief 

is voor jouw sites. Bijkomend voordeel van de laatste 

versie van PHP: deze is sneller dan eerdere PHP-

versies.

   BLOKKEREN PHP-EXECUTIE IN /WP-

CONTENT/UPLOADS

Veel backdoors (scripts die het mogelijk maken voor 

aanvallers om binnen te komen) komen terecht in de /

wp-content/uploads/ map. Je moet er daarom voor 

zorgen dat er geen PHP-code uitgevoerd kan worden 

in deze map (en diepere mappen). Ook de /wp-

includes map moet op dezelfde manier beveiligd 

worden. Goede Managed WordPress hosters zoals 

Savvii zorgen hier al automatisch voor. Draai je op een 

Apache omgeving, dan maak je een .htaccess bestand 

aan in de betreffende mappen met de volgende 

inhoud:

<Files *.php>

Order allow,deny

Deny from all

</Files>

   BACK-UP FREQUENTIE EN RETENTIE 

CONTROLEREN

Mocht je site onverhoopt gehackt worden of door 

jezelf stuk gemaakt worden dan is een goede back-up 

belangrijk. Zorg ervoor dat er minimaal 1x per dag 

een back-up wordt gemaakt en dat deze off-site (op 

een andere server en ander datacenter dan waar 

jouw site draait) wordt opgeslagen. Verifieer ook dat 

je back-ups nog minimaal 7, maar beter nog 14 dagen 

beschikbaar zijn om terug te zetten. Savvii bewaart 

alle back-ups 14 dagen lang.

https://www.savvii.nl
https://wordpress.org/plugins/miniorange-2-factor-authentication/
https://wordpress.org/plugins/miniorange-2-factor-authentication/
http://php.net/supported-versions.php
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WIL JE MEER WETEN?

Ontvang nu vrijblijvend advies op maat en leer hoe hosten bij Savvii jouw bedrijf 

verder laat groeien. 
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JA, GEEF MIJ VRIJBLIJVEND ADVIES OVER SECURITY  

   MALWARE SCANNING & REMOVAL 

CONTROLEREN

Iedere goede hoster scant minimaal dagelijks op 

malware. De meeste waarschuwen je ook als ze iets 

verdachts vinden, wij bij Savvii in elk geval wel. Bij 

goedkopere hosters moet je vaak zelf zien hoe je de 

malware en oorzaak opgeruimd en opgelost krijgt. Bij 

de meeste Managed WordPress Hosters ruimen ze 

dat voor je op. Uiteraard is het vervolgens aan jou om 

met de andere punten uit deze lijst aan de slag te gaan 

om te zorgen dat je niet nog een keer geïnfecteerd 

wordt.

   TOEGANG TOT WP-CONFIG.PHP BEPERKEN

In het wp-config.php bestand staan onder andere de 

gebruikersnaam en wachtwoord van je database 

opgeslagen. Deze mogen niet in handen vallen van 

aanvallers. Het is daarom belangrijk om dit bestand af 

te schermen. Dit doe je door de volgende regels aan je 

.htaccess bestand toe te voegen (apache):

<Files wp-config.php>

Order allow,deny

Deny from all

</Files>

Een goede hoster heeft dit al voor je gedaan.

   TOEGANG TOT /WP-ADMIN EN WP-LOGIN.

PHP BEPERKEN

Naast een goed wachtwoord is het ook goed om 

alleen jouw eigen IP(‘s) toegang te geven tot /wp-

admin en wp-login.php. Jouw IP’s zijn dan gewhitelist 

en alle andere IP’s daarmee ook geblacklist. Dit vraag 

je aan bij jouw hoster.

   ENCRYPTIE OP WEBSITE EN FTP

Als de communicatie tussen jou of je bezoekers en je 

website onversleuteld is, kan er onderweg data 

worden uitgelezen waarin bijvoorbeeld wachtwoorden 

of andere belangrijke informatie wordt verstuurd. Om 

dit te voorkomen is het belangrijk om zowel je website 

als je FTP-verbinding te beveiligen met encryptie.

Voor je website doe je dit door de aanschaf en 

installatie van een SSL-certificaat. Om van je normale 

FTP-verbinding een beveiligde sFTP-verbinding te 

maken ben je afhankelijk van je hoster. Bij Savvii 

leveren we een gratis SSL-certificaat bij alle pakketten.

BETERE SECURITY VOOR 
JOUW SITES?

Het is een grote lijst, maar in de praktijk is het heel 

makkelijk om je aan bovenstaande adviezen te 

houden. Door bovenstaande op te volgen is de kans 

dat jouw WordPress site toch gehackt wordt zeer 

minimaal. Risico 100% elimineren kan echter niet. 

Mocht je zelf weinig technische kennis hebben dan 

loont het om met een betrouwbaar webdevelopment 

bureau en een gespecialiseerde hosting partij zoals 

Savvii samen te werken.

https://www.savvii.nl
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