
Hoe zich voor te bereiden op het stoppen 
van ondersteuning van Windows 7?

Het einde is nabij voor Windows 7: dit is 
wat u moet weten

De datum voor het einde van de levensduur van Windows 7 is aangekondigd: 14 januari 

2020 - nog sneller voor degenen die een recente beveiligingsupdate niet geïnstalleerd 

hebben. Dit betekent dat Microsoft het besturingssysteem na die datum niet meer zal 

updaten of ondersteunen.



En hoewel Windows 7 op dit moment tien jaar oud is deze werd op 22 juli 2009 

gelanceerd, is het nog steeds ongelooflijk populair, met recente rapporten van Netmarkets 

die suggereren dat Windows 7 nog steeds op 39% van alle pc's wordt gebruikt.

Dus het nieuws dat Windows 7 niet langer door Microsoft wordt ondersteund, betekent dat 

er veel gebruikers zijn die moeten nadenken over het feit dat ze eindelijk hun favoriete 

besturingssysteem moeten gaan verlaten. 

Als u een van die mensen bent, leggen we in deze handleiding uit hoe u zich kunt 

voorbereiden op Windows 7 End of Life (einde van het leven). We zullen bekijken waarom 

het einde van de ondersteuning voor Windows 7 zo belangrijk is, evenals de opties die u 

heeft en hoe u kunt doorgaan met overstappen naar Windows 10, het meest recente 
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besturingssysteem van Microsoft, evenals alternatieve software. 

Nu de einddatum van Windows 7 snel dichterbij komt, wil Microsoft ervoor zorgen dat 

mensen weten dat de ondersteuning voor het besturingssysteem ten einde is en wil het 

mensen aanmoedigen om van het besturingssysteem af te komen.

Het bedrijf geeft dus een update uit voor Windows 7 - KB4493132 - die meldingen 

weergeeft, deze zal gebruikers van Windows 7 eraan herinneren om te upgraden naar 

Windows 10 vóór de einddatum. 

De update is optioneel, maar iedereen met automatische updates ingeschakeld ontvangt 

deze. Microsoft belooft dat de melding niet al te opdringerig zal zijn en u kunt voorkomen 

dat deze opnieuw verschijnt, maar het laat zien hoe serieus Microsoft is om mensen te 

laten stoppen met het gebruik van Windows 7.



Windows 7: wanneer stopt Windows 7 
Ondersteuning
Windows 7 stopt op 14 januari 2020. Tot die datum bevindt Windows 7 zich in een fase 

van 'verlengde ondersteuning'. 

Zoals met alle besturingssystemen is het na een tijdje niet logisch, zowel vanuit financieel 

oogpunt als qua tijd en moeite, om oude software te laten bijwerken en bijwerken, vooral 

als er nieuwere versies van de software beschikbaar zijn . 

Microsoft beëindigde de reguliere ondersteuning voor Windows 7 op 13 januari 2015, 

waardoor nieuwe functies niet meer werden toegevoegd en garantieclaims niet langer 

geldig waren. 

Tijdens de uitgebreide ondersteuningsfase, die Windows 7 na beëindiging van de 

standaardondersteuning heeft ingevoerd, is het besturingssysteem echter nog steeds 

bijgewerkt en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat beveiligingsproblemen en bugs worden 

verholpen.

Wanneer Windows 7 zijn End-of-Life fase ingaat, wordt deze ondersteuning ook beëindigd.

Windows 7 is op dit moment in zijn ’uitgebreide ondersteuning' fase



Windows 7: en wat nu?
Wanneer Windows 7 de fase op 14 januari 2020 bereikt, zal Microsoft stoppen met het 

vrijgeven van updates en patches voor het besturingssysteem. Het is waarschijnlijk dat 

Microsoft ook geen hulp en ondersteuning biedt als u problemen ondervindt. 

Dit betekent echter niet dat Windows 7 op 14 januari 2020 niet meer werkt. U kunt 

Windows 7 echter nog steeds gebruiken zolang u wilt. Dus het goede nieuws is dat je op 

15 januari niet wakker wordt om te merken dat uw Windows 7 pc niet meer opstart.

Maar alleen omdat u Windows 7 kunt blijven gebruiken in de status End-of-Life, hoeft dit 

niet te betekenen dat u het zou moeten doen.

Het grootste probleem met het blijven gebruiken van Windows 7 is dat het niet zal worden 

geüpdatet tegen nieuwe virussen of beveiligingsproblemen deze fase aanbreekt en dit laat 

u kwetsbaar voor opkomende bedreigingen. 

Sterker nog, als een groot aantal mensen Windows 7 blijven gebruiken na de datum van 

het einde van de levensduur, kan dit een grote stimulans zijn voor kwaadwillende 

gebruikers om virussen en andere vuiligheid voor Windows 7 te maken.

Dus terwijl Windows 7 na 14 januari 2020 blijft werken, raden wij u aan zo snel mogelijk te 

beginnen met de upgrade naar Windows 10 of een ander besturingssysteem.

Windows 7: wat zou u kunnen doen?
Dus, u gebruikt nog steeds Windows 7, wat zou u dan kunnen doen? Er zijn een aantal 

dingen die we u aanraden ter voorbereiding op Windows 7 End of Life, ten eerste is een 

upgrade naar een nieuwer besturingssysteem te overwegen. 

Hoewel u een aantal keuzes heeft bij het kiezen van besturingssystemen, is voor veel 

mensen de voor de meest voor de hand liggende en eenvoudigste optie om naar Windows 

10 te upgraden.



Windows 7: upgraden naar Windows 10
Een upgrade van Windows 7 naar Windows 10 heeft een aantal voordelen. Om te 

beginnen, omdat beide besturingssystemen door Microsoft zijn gemaakt, is het upgrade 

proces relatief eenvoudig en in veel gevallen worden al u uw bestanden en instellingen op 

uw pc bewaard. 

Dit betekent dat u een minimale onderbreking ervaart bij het upgraden naar Windows 10. 

De meeste programma's die u gebruikt, zijn ook bijgewerkt naar Windows 10 en de lay-out 

en interface zijn vergelijkbaar met Windows 7, dus u zou het niet moeten vinden te moeilijk 

om aan te passen. 

Voordat de upgrade gestart wordt u gevraagd of u uw bestanden wilt bewaren. We raden u 

echter aan om nog steeds een back-up van al uw bestanden en mappen te maken, voor 

het geval dat. 

Hoewel het upgraden van Windows 7 naar Windows 10 de gemakkelijkste oplossing is, 

zijn er redenen waarom het voor sommige mensen niet goed zal zijn. Privacy kan een 

goede reden zijn.

Hoewel Microsoft een bewonderenswaardige taak heeft verricht door Windows 10 in staat 

te stellen om op oudere hardware te draaien, is het nog steeds een modern 

besturingssysteem dat misschien moeite heeft om goed te werken op uw oude Windows 

7-machine.

Dit is de minimale specificatie voor Windows 10:

• Processor: 1 gigahertz (GHz) of snellere processor.

• RAM: 1 gigabyte (GB) voor 32-bit of 2 GB voor 64-bit.

• Hard disk ruimte: 16 GB voor 32-bit OS, 20 GB voor 64-bit OS.

• Grafische kaart: DirectX 9 of nieuwer met WDDM 1.0 driver.

• Beeldscherm: 1280 x 1024 resolutie



Als uw Windows 7-machine niet aan deze specificaties voldoet, kunt u Windows 10 niet 

uitvoeren - en zelfs als uw machine gewoon aan de vereisten voldoet, zal Windows 10 niet 

zo goed werken. We raden ten minste een 2 GHz dual-coreprocessor, 4 GB RAM (ideaal 8 

GB) en een harde schijf van 160 GB aan om Windows 10 goed te laten werken.

Als u niet over de vereiste hardware beschikt, maar toch wilt upgraden naar Windows 10, 

kunt u mogelijk uw pc upgraden. Dit is een kosteneffectieve aanpak, omdat je misschien 

maar een paar componenten in uw computer hoeft te upgraden om Windows 10 te laten 

werken. Soms kan het upgraden naar nieuwe hardware redelijk prijzig worden en word het 

kosten effectiever om een nieuwe pc te kopen.

Het kopen van een nieuwe machine is een andere optie en Windows 7's End of Life kan 

een goed excuus zijn om jezelf te verwennen met een nieuwe en krachtigere pc, met 

Windows 10 voor geïnstalleerd geïnstalleerd. U kunt uw bestanden en mappen vrij 

gemakkelijk naar uw nieuwe machine verplaatsen met behulp van een externe harde 

schijf.

Nog een ding: laat u niet verleiden om een beetje geld te besparen en een upgrade naar 

Windows 8 uit te voeren. Hoewel het recenter is dan Windows 7, zal het niet al te lang 

duren voordat ook die versie zijn End of Life-fase ingaat, dus u het is beter om nog meer 

moeite te besparen door de nieuwere (en laten we eerlijk zijn, beter) Windows 10 te 

krijgen.



Windows 7: overstappen naar Linux
De meest kosteneffectieve manier om u voor te bereiden op Windows 7 End of Life is om 

over te schakelen van besturingssystemen en Linux op uw computer te installeren.

Linux is een open-source besturingssysteem dat volledig gratis te gebruiken is. Het wordt 

ook regelmatig bijgewerkt door een gemeenschap van enthousiaste ontwikkelaars, dus u 

kunt het veilig gebruiken in de wetenschap dat het nieuwe beveiligingspatches heeft om u 

tegen de nieuwste bedreigingen te beschermen.

Er zijn een groot aantal versies van Linux beschikbaar, die bekend staan als distributies of 

distro's. Hoewel dit grote aantal distro's in het begin overweldigend kan zijn, betekent dit 

ook dat het gemakkelijk is om een distro te vinden die geschikt is voor uw behoeften.

Linux is gratis te gebruiken en het OS wordt regelmatig bijgewerkt door een groep enthousiaste 

ontwikkelaars

Een van de meest populaire distributies is Ubuntu en het is ideaal voor mensen die van 

Windows naar Linux verhuizen, omdat het eenvoudig te gebruiken is en door veel apps 

wordt ondersteund.



Een andere uitstekende optie die we zouden aanraden is Linux Mint. Dit gebruikt een 

vergelijkbare gebruikersinterface voor Windows 7, dus u zult de overgang niet te moeilijk 

vinden en de meeste gereedschappen die u nodig hebt, worden opgenomen wanneer u 

het installeert. 

Een ander voordeel van overschakelen naar Linux is dat er een aantal distro's zijn die 

specifiek zijn ontworpen om op oudere hardware te worden uitgevoerd. Deze distributies 

kunnen uw hardware een nieuw leven inblazen, waardoor deze beter dan ooit kan draaien.

Ubuntu is een ideale bistro als je van Windows naar Linux verhuist.

Sommige Linux-distro's kunnen ook van een cd of dvd worden uitgevoerd - ook wel een 

live-cd genoemd - wat betekent dat ze niet hoeven te worden geïnstalleerd. Dit is ook een 

goede manier om een Linux distro uit te proberen voordat u ze werkelijk gaat gebruiken. 

Er zijn echter ook nadelen. Allereerst, omdat Linux een compleet ander besturingssysteem 

is dan Windows 7, betekent dit dat sommige van je favoriete apps, zoals Microsoft Word, 

niet standaard beschikbaar zullen zijn. 

Het goede nieuws is dat dankzij de populariteit van Linux veel populaire gratis 

programma's beschikbaar zijn voor het besturingssysteem. En als een bepaald 

programma niet beschikbaar is, is er meestal ook een gratis en open source alternatief dat 

het werk net zo goed, zo niet beter doet - bijvoorbeeld LibreOffice is een populair open 

source alternatief voor Microsoft Office.



Elementary OS is een van de stijlvollere Linux Distro’s

Als er een programma is dat alleen Windows biedt en waar je niet zonder kunt, en er is 

geen haalbaar alternatief, kun je overwegen om WINE te gebruiken, een tool waarmee de 

meeste Windows-programma's in Linux kunnen worden uitgevoerd.

Welke distro je ook kiest, het valt niet te ontkennen dat Linux op een aantal manieren heel 

anders is dan Windows, en dat kan een beetje een cultuurschok veroorzaken. Als u van 

Windows 7 naar Linux gaat, moet u wat tijd besteden aan het leren gebruiken van het 

nieuwe besturingssysteem. Daarom kunt u het beste nu gaan kijken in plaats van te 

wachten tot de End of Life-deadline van Windows 7.

Hoewel er veel professioneel ogende distro's zijn (bekijk Elementary OS voor een 

voorbeeld van hoe stijlvol Linux eruit kan zien), zijn er ook enkele die niet zo gepolijst zijn 

als Windows.



Windows 7: overstappen naar Mac
Als laatste , zou je Windows 7's End of Life kunnen gebruiken als een reden om je teen in 

het ecosysteem van Apple te dopen. Apple heeft een welverdiende reputatie voor het 

bouwen van prachtig ontworpen hardware die gebruik maakt van zijn macOS-

besturingssysteem.

De meeste programma's die u in Windows kunt gebruiken, zijn ook beschikbaar voor Mac, 

hoewel u ze misschien opnieuw moet kopen. Er zijn ook veel alternatieve programma's en 

je kunt ook een emulator gebruiken.

Het nadeel van overstappen naar Apple is dat dit de duurste optie is. Apple's producten 

zijn notoir duur, dus verwacht veel te betalen als u overstapt. Mac-computers hebben 

echter de neiging ouder te worden dan Windows-pc's, dus hoewel u nu veel uitgeven kunt, 
zou u nieuwe Mac lang mee moeten kunnen gaan.

Apple's Mac computers hebben perfecte reputatie, maar zijn behoorlijk prijzig



Windows 7: back-up uw documenten
Welke route u ook kiest, u zult moet ervoor zorgen dat uw documenten veilig worden geback-upt. Als u een 

upgrade uitvoert naar Windows 10 vanuit Windows 7 op dezelfde computer, maakt de overdracht van uw 

bestanden deel uit van het proces, maar u kunt het beste een back-up maken voor het geval er iets misgaat. 

Als u naar Linux of een Mac-apparaat gaat of naar een nieuwe Windows 10-computer, zult u de harde schijf 

waarschijnlijk moeten formatteren of overstappen op nieuwe hardware, dus u wilt een back-up van uw 

gegevens maken zodat u kan het uw nieuwe apparaat / besturingssysteem kunt overbrengen.

Een externe harde schijf stelt u in staat om uw bestanden tussen machines te verplaatsen

Er zijn een aantal manieren om dit te doen. U kunt uw bestanden kopiëren naar een 

externe harde schijf of u kunt een cloud opslag service gebruiken, die uw gegevens 

uploadt naar internet en vervolgens de bestanden op uw computer download en 

synchroniseert met uw nieuwe apparaat. 

Als u een bedrijf heeft dat nog steeds Windows 7 gebruikt, heeft u iets groter dilemma. Het 

upgraden van al uw pc's naar Windows 10 en het herscholen van personeel, kan lastig zijn 

voor het einde van Windows 7.



U wilt echter niet het risico lopen een besturingssysteem te gebruiken dat geen 

beveiligingsupdates krijgt. Het goede nieuws is dat Microsoft Windows 7 Extended 

Security Updates zal aanbieden, dat na januari 2020 updates en patches voor zakelijke 

gebruikers van Windows 7 zal blijven leveren.

Deze uitgebreide beveiligingsupdates kosten echter geld per apparaat en nu is gebleken 

hoeveel deze uitgebreide beveiligingsupdates voor Windows 7 kosten.

Als u een niet-zakelijke gebruiker bent die Windows 7 wilt blijven gebruiken, kunt u zich 

theoretisch aanmelden als een Enterprise-gebruiker, omdat er geen minimale aanschaf 

vereist is voor de Windows 7 ESU, maar we zouden het niet aanbevelen.


