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Het beheer van misbruik binnen je netwerk
Zoals je kunt lezen in ons vorig whitepaper, is een onderdeel van het Network 
Operations Center: Abuse Management. Daar gaan we dieper op in.

Waar vind het misbruik plaats?
Als je onderneming beschikt over een technische ICT-infrastructuur, is er kans 
dat een hacker, virus of malware binnendringt. Dit is meestal geen kwestie van 
of, maar wanneer. Een goede organisatie (provider) houdt dit, al dan niet geauto-
matiseerd, in de gaten door middel van monitoring. En het juist afhandelen van 
misbruikmeldingen vanuit externe partijen. Ook het loggen van hackersaanvallen 
en deze rapporteren zijn middelen om misbruik tegen te gaan. 

Met z’n allen hebben alle ICT infrastructuur-providers een verantwoordelijkheid 
om dit adequaat uit te voeren. Op deze manier blijft de online wereld een veilige 
wereld!

Er zijn veel markt-conforme tools 
te vinden. Wij adviseren ook sterk 
om alle mogelijke tools in te 
zetten. Zo is er voor e-mail 
verzending SPF, DKIM en DMARC. 

Al zijn dit al vaak geimplementeer-
de technieken, soms wordt het 
toch vergeten.

Maak gebruik 
van alle 

mogelijke 
tools



Maak gebruik van feedback van externe systemen
Als je e-mail verstuurt (transactionele e-mail) via een MTA (Mail Transfer 
Agent), zijn er altijd een aantal verbetermogelijkheden. Naast de eerder 
genoemde SPF, DKIM en DMARC, kun je je ook inschrijven voor het ontvan-
gen van feedback van providers. Zo kan een grote provider (als Gmail of 
Hotmail) je periodiek een rapport toesturen over de afleverbaarheid van je 
verstuurde e-mail. 

Handel elke misbruikmelding professioneel en adequaat af
Richt zo snel mogelijk een Abuse Department in. Bijvoorbeeld een abuse@-
e-mailadres, maar regel ook de daadwerkelijke afhandeling in. Zorg dat 
meldingen professioneel opgepakt en inhoudelijk ook echt afgehandeld 
worden. Zo voorkom je eventuele klachten vanuit het datacenter of partijen 
waar je IP-adresblokken bij afneemt.

1. Gebruik proactieve digitale 
monitoring en voorspel op 

voorhand eventuele incidenten. 
Op deze manier kun je inciden-

ten (en bijkomende schade) 
voorkomen.

2. Ontwikkel custom-made 
regels welke op applicatieniveau 
tests uitvoeren. Hiermee heb je 
24/7 een doorlopende testcy-

clus. Ideaal voor high-availability 
software.

3. Tijdens het notificeren van 
misbruik-medewerkers is het 

cruciaal dat er snel en adequaat 
gehandeld wordt. Bijvoorbeeld 
in eerste instantie een chat-app 

als Telegram.

Heb je ondersteuning of advies nodig bij het regelen van Abuse Management?
Creative Applications B.V. biedt hiervoor praktische tips & tricks. Deze helpen je organisa-
tie met het begrijpen en inrichten van je Abuse Management-infrastructuur. Ook kan er 
onderzoek gedaan worden naar de bereikbaarheid van je Emergency Response Team.
Kijk voor meer informatie op www.creativeapps.nl/abuse.

Deze whitepaper is een uitgave van:

Tips bij het managen van misbruik
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http://www.creativeapps.nl/advies

