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Denial-of-Service-aanvallen (DoS-aanvallen) zijn 
cyberaanvallen op organisaties en onlinediensten. 
Bij een DoS-aanval wordt de reguliere capaciteit 
van systemen, onlinediensten en/of de 
infrastructuur aangevallen door deze te 
overbelasten of te overladen met dataverkeer. De 
onlinediensten en de bijbehorende infrastructuur 
zijn dan niet meer of slecht bereikbaar voor 
legitiem dataverkeer. 
 
Een Denial-of-Service aanval kan van een enkel 
systeem afkomstig zijn, maar ook van meerdere 
systemen tegelijkertijd. Een DoS-aanval vanaf 
meerdere systemen heet in jargon een Distributed-
Denial-of-Service-aanval (DDoS-aanval). 
 
Elke organisatie kan slachtoffer worden van een DoS-aanval. 

Daarbij zijn websites een voor de hand liggend doelwit, 

maar ook mailservers of andere onlinediensten. 

 

Doordat er meerdere soorten DoS-aanvallen
1

 mogelijk zijn 

is het noodzakelijk om zowel algemene als specifieke 

maatregelen te nemen. In het eerste gedeelte van dit 

factsheet leggen wij uit wat de mogelijke doelwitten en 

gevolgen zijn van een DoS-aanval. In het tweede – meer 

technische – gedeelte beschrijven we hoe u kunt vaststellen 

of uw eigen diensten onder aanval liggen en hoe u zich 

tegen DoS-aanvallen kunt beschermen 

 

Wat is een DoS-aanval? 
Eind vorige eeuw werden DoS-aanvallen als een vorm van 

vandalisme uitgevoerd zonder een duidelijke strategie. 

Sinds het begin van deze eeuw is dat veranderd en hebben 

DoS-aanvallen specifieke doelen. Ze worden bijvoorbeeld 

gebruikt om organisaties af te persen voor geld of om te 

protesteren tegen een land of organisatie uit ideologische 

motieven. DoS-aanvallen zijn steeds vaker een moderne 

vorm van protest. In plaats van op de barricades te gaan, 

voeren activisten een digitale blokkade uit. Ook worden 

DoS-aanvallen ingezet als afleidingsmanoeuvre om 

                                                                               

                                                                              

1 Er zijn tientallen soorten (D)DoS-aanvallen mogelijk. 

bijvoorbeeld spionage en crimineleactiviteiten te verhullen 

en door repressieve regimes om opposanten dwars te zitten. 

 

Voor wie is een DoS-aanval een reële dreiging? 
Als een kwaadwillende denkt dat een DoS-aanval iets kan 

opleveren (een waarde of nut heeft) dan kan een organisatie 

geconfronteerd worden met deze aanval. Veelal worden 

omgevingen aangevallen die een grote maatsschappelijke 

zichtbaarheid hebben en/of actief zijn in de vitale sectoren
2

. 

 

De motieven van de aanvaller bepalen daarbij de ernst van de 

dreiging in tegenstelling tot de gangbare gebruikte risico-

inschattingen van een organisatie. Deze motieven zijn nauw 

gerelateerd aan het type aanvaller en het doel van de DoS-

aanval. De opbrengsten voor een kwaadwillenden is relatief 

groot, de pakkans is klein en de straffen zijn laag. 

 

In principe is elke dienst op internet kwetsbaar voor een DoS-

aanval. De meeste aanvallen waarover geschreven wordt zijn 

aanvallen op websites, maar er zijn ook andere doelwitten 

mogelijk, bijvoorbeeld op de internet infrastructuur, internet 

verbindingen van organisaties, mailservers, 

authenticatieservers of servers voor het uitvoeren van 

transacties en betalingen. 

 

DoS-aanvallen kunnen ook onbedoeld diensten treffen van 

een organisatie indien een aanval plaatsvindt op gedeelde 

infrastructuur, bijvoorbeeld bij de provider. 

 

Wie zijn de aanvallers en wat zijn de motieven? 
Een DoS-aanval wordt regelmatig gebruikt als aanvals-

(hulp)middel door de volgende actoren
3

: 

- Hacktivisten 

- Criminele organisaties 

- Statelijke actoren 

- Script-kiddies 

en in mindere mate overige kwaadwillenden zoals interne 

medewerkers en bijvoorbeeld studenten. 

 

2 O.a. media, schrijvende pers en organisaties met grote economische, 
financiële, politieke belangen en / of activiteiten. 
3 Meer uitleg over de actoren en motieven is te vinden in het CSBN-2. 
https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-
advies/kennisdeling/trendrapporten/cybersecuritybeeld-nederland.html 

 



 

De aanvallen van de afgelopen periode laten een ‘ander’ 

type aanvaller zien. Zowel de DoS-aanvallen als de aanvaller 

zijn adaptief (het blokken van één aanval leidt tot een ander 

aanvalspatroon) en vasthoudend. Als een target wordt 

beschermd verschuift de aanval naar een ander doel/target 

van hetzelfde of een ander bedrijf. De DoS-aanvallen 

beginnen in de regel met een korte aanval, die bij succes 

gevolgd word door een langere (meerdere uren verspreid 

over meerdere dagen). Het lijkt erop dat de aanvaller eerst 

de aanval en de mitigerende maatregelen ‘test’ en bij succes 

wordt gecontinueerd. In de regel worden verschillende DoS-

aanvallen door elkaar gemend en zijn de volumetric attacks 

populair, waaronder UDP floods, DNS amplification en SYN 

flooding. 

 

Afhankelijk van de intentie die deze kwaadwillenden 

hebben spelen de volgende motieven een rol: 

- Geldelijke en/of materiele motieven. 

- Ideologische motieven en angst zaaien. 

- Politieke, statelijke motieven en/of cyber offense. 

- Wraak en/of vergelding. 

- Kijken of iets kan, voor de lol. 

- Afleiding, verhullen en/of ontduiken.
4

 

- Het testen van botnets
5

. 

 

Wat is de slagingskans van een DoS-aanval? 
Het succes van een DoS-aanval is afhankelijk van de 

middelen van een aanvaller en de weerbaarheid van een 

organisatie. Veel organisaties zijn onwetend dat dit soort 

aanvallen kunnen plaatsvinden en/of zijn onvoldoende 

voorbereid. Veelal ontbreekt het binnen het management 

aan ICT-kennis, waardoor het besef van de risico’s en het 

belang van beveiligingsmaatregelen tegen DoS-aanvallen 

onderbelicht blijven. Veel organisaties hebben daardoor 

onvoldoende response maatregelen en zijn daarom zeer 

kwetsbaar. Maar ook organisaties die wel de nodige 

maatregelen hebben genomen zijn kwetsbaar. Door de 

verschillende variaties van DoS-aanvallen hebben deze 

organisaties ook moeite om een DoS-aanval af te slaan. 

Echter de aanval kan wel door de juiste respons in omvang 

en tijdsduur worden beperkt. 

 

De aanvallen in het verleden en in het eerste kwartaal van 

2013 hebben duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk het is voor 

kwaadwillenden om een DoS-aanval te doen. De 

slagingskans van de DoS-aanval is vrij groot. 

 

                                                                               

                                                                              

4 Een DoS die specifiek een andere operatie verhult of zorgt dat de 
aanvaller onder verplichtingen uit kan komen (bijvoorbeeld studenten die 
onder een examen proberen uit te komen) 
5 Er zijn botnets te huur voor onder andere het uitvoeren van DDoS. Een 
beheerder van een botnet test regelmatig zijn ‘dienstverlening’. 

Wat zijn de effecten bij een DoS-aanval? 
De effecten van DoS-aanvallen lopen uiteen: 

inkomstenderving (webwinkels), imagoschade, 

onmogelijkheid om onlineaangifte te ontvangen (politie) of 

te doen (slachtoffer), slechte bereikbaarheid van bedrijven, 

verstoorde overheidscommunicatie, kosten van 

tegenmaatregelen, et cetera. Ook vitale sectoren zijn gevoelig 

voor deze aanvallen en kunnen hinder ondervinden, 

bijvoorbeeld omdat voorzieningen voor service en 

onderhoud op afstand niet bereikbaar zijn. Ook kunnen 

klachten van derden (bijvoorbeeld klanten, leveranciers) over 

traagheid of ontbreken van de onlinedienst een signaal zijn 

dat er een DoS-aanval plaatsvindt. 

 

De meer technische effecten zijn: 

- Een netwerk wordt overladen met dataverkeer, waardoor 

systemen of onlinediensten niet meer (goed) bereikbaar 

zijn voor legitiem dataverkeer. 

- Het overbelasten van een service en/of applicatie rond 

de onlinedienstverlening waardoor deze crasht en/of 

hapert en de dienstverlening slecht of onbereikbaar 

wordt. 

- Het verstoren van de netwerkconnectie tussen twee 

systemen. 

- Het verhinderen van toegang van legitieme gebruikers 

tot een onlinesystemen en/of diensten. 

- Verstoring van de onlinedienstverlening doordat een 

andere organisatie bij dezelfde dienstverlener wordt 

aangevallen. 

- Het wegvallen van andere diensten van een organisatie 

zoals internet connectivity voor de interne organisatie, 

email, remote inloggen. 

 

Niet alle effecten hoeven bij een aanval tegelijkertijd op te 

treden; als één van de genoemde effecten van toepassing is, 

kan er sprake zijn van de DoS-aanval.  

 

Vormen van DoS-aanvallen 
Een DoS-aanval kan plaatsvinden op heel veel verschillende 

manieren. Er zijn tientallen
6

 vormen van DoS-aanvallen 

bekend op het IP protocol zelf, de routering, netwerkservices, 

als de processorcapactiteit die nodig is voor het verwerken en 

onderhouden van de transacties. De aanvallen zijn 

tegenwoordig meestal ‘multi-vector’. Meerdere 

aanvalstechnieken (‘flood’ of volume, connectie, applicatie 

aanvallen) worden gelijktijdig en /of achter elkaar ingezet 

tijdens de aanval. Dit maakt het respons lastig en vereist een 

competente en flexibele responsorganisatie die op elke 

aanvalsvorm met een juiste detectie, herkenning en 

mitigerende maatregelen reageert. 

 

 

6 - Zoals ICMP, SYN flood, Low-rate, peer-to-peer, asymmetry of resource 
utilization in starvation attacks, RUDY, DNS Amplification aanvallen. 



 

DoS-aanvallen kunnen ook door middel van botnets
7

 

worden uitgevoerd. Een botnet bestaat uit een groot aantal 

besmette computers en servers waarmee een kwaadwillende 

vrij gemakkelijk, vanuit één centraal punt, opdracht kan 

geven voor het doen van een DDoS-aanval. Bij een dergelijk 

aanval kan gebruik worden gemaakt van oneigenlijke IP-

adressen of van adressen die niet gerouteerd worden op het 

internet. Dit laatste heet ‘IP spoofing’ en wordt gebruikt om 

de eigen identiteit te verbergen en ook om systemen heel 

eenvoudig te overbelasten. 

 

Naast het feit dat de eigen infrastructuur kan worden 

aangevallen door een botnet kunnen ook servers en 

computers in de eigen organisatie, die reeds besmet zijn, 

worden gebruikt voor een DoS-aanval. In dit geval is het 

noodzakelijk dat deze systemen worden herkend en worden 

afgesloten van internet. Meer informatie over botnets en 

het verwijderen ervan valt te lezen in de factsheet ‘verlos me 

van een botnet’
8

. 

 

Wat kunt u doen? 
Hieronder geven we een aantal adviezen, die U kunt nemen 

ter voorbereiding op en als bescherming tegen DoS-

aanvallen. De voorgestelde maatregelen zijn niet alleen van 

technische aard maar richten zich ook op communicatieve- 

en organisatorische aspecten. De adviezen beschrijven 

maatregelen op het gebied van preventie, detectie en 

reactie. 

 

Niet iedere storing is meteen het gevolg van een DoS-aanval. 

Berichtgeving kan dit wel suggereren, maar een storing kan 

nog steeds het gevolg zijn van een storing in de 

infrastructuur (hardware- of softwarematig) of van 

abnormale drukte door reguliere bezoekers
9

. Samen met uw 

hostingprovider en/of Internet Service Provider (ISP) kunt u 

vaststellen wat de oorzaak van een storing is. 

 

Advies 1: stel een baseline vast en monitor uw infrastructuur 
 

In de baseline staat de strategie en de operationele aanpak 

van de organisatie op een aanval. Welke diensten van een 

organisatie gevoelig zijn voor een DoS-aanval. Welke 

tegenmaatregelen, zoals firewalls, intrusion detection 

system (ids), detectie capaciteit, heeft de organisatie 

genomen tegen aanvallen, welke prioriteiten zijn er, wie 

doet wat en wanneer wordt actie ondernomen. Van belang 

daarbij is abnormaal gedrag van de infrastructuur
10

 en de 

                                                                               

                                                                              

7 Ook een of een aantal losstaande computers zijn in staat om een 
geslaagde DoS-aanval uit te voeren. 
8 https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-
advies/kennisdeling/factsheets/factsheet-verlos-me-van-een-botnet.html 
9 Bijvoorbeeld na een persbericht of bij een marketing campagne. 
10 Ongebruikelijke traagheid van het netwerk, het niet beschikbaar zijn van 
een bepaalde website, het onvermogen om een website te bezoeken, een 
drastische toename van het aantal spam e-mails (deze vorm van dos-
aanval noemt men een e-mailbom of mailbom). 

onlinediensten te kunnen herkennen en/of op meldingen 

van derden
11

 te kunnen reageren. Een infrastructuur-baseline 

geeft de mogelijkheid op infrastructurele afwijkingen snel en 

eenvoudig te herkennen. Deze baseline stelt een organisatie 

vast op basis van een representatieve periode; het is geen 

gemiddelde, maar een bandbreedte waarbinnen wordt 

gedefinieerd welk netwerkverkeer en systeemgedrag 

‘normaal’ is. Monitoring betekent dat op regelmatige 

(geautomatiseerde) basis wordt gekeken of de gemeten 

variabelen significant afwijken van de vastgestelde baseline. 

Als zich een afwijking voordoet, is dit een signaal voor een 

beheerder om actie te ondernemen. Het type DoS-aanval, 

maar ook de werking van de tegenmaatregelen kan zo 

geanalyseerd worden. Ook de respons op een signaal van een 

IDS of de constatering van significante afwijkingen van de 

baseline moet in een procedure zijn vastgelegd. 

 

Advies 2: instrueer de communicatie adviseur van uw organisatie. 
 

Op het moment dat uw organisatie publiekelijk over de 

(perfecte) beveiliging van uw website vertelt, beschouwen 

sommige mensen dat mogelijk als een provocatie. Bepaal een 

communicatie
12

 en of een mediastrategie. Dit voor uitingen 

naar klanten, leveranciers, de overheid en wellicht andere 

stakeholders. Maak bijvoorbeeld een statische websitepagina 

aan die tijdens een aanval getoond kan worden. Zorg ook dat 

een communicatie adviseur op hoofdlijnen weet wat de 

gevolgen zijn van een DoS-aanval op bijvoorbeeld de eigen 

onlinediensten. Wat wordt er aan gedaan? Hoe lang kan het 

gaan duren? Waar kan ieder informatie vinden over de 

calamiteit en response. Communiceer daarbij vooral geen 

onzeker- en onjuistheden
13

.  

 

Advies 3: maak gebruik van de diensten van uw provider. 
 

De rol van de provider wordt soms over het hoofd gezien of 

onderschat. De meeste providers kunnen u op de volgende 

gebieden helpen: 

- Een goed anti-spoofing mechanisme blokkeert verkeer 

dat afkomstig is van RFC1918
14

  IP-adressen of van 

adressen die de Internet Assigned Numbers Authority  

(IANA) nog niet heeft gealloceerd . 

- Een detectiemechanisme, zoals een SIEM met Netflow, 

kan een DoS-aanval signaleren. 

- Krachtigere systemen, zoals routers en 

internetverbindingen kunnen effectief een DoS-aanval 

stoppen of beperken. 

 

11 Klanten, leveranciers, ketenpartners, ISP, et cetera. 
12 Het is te laat om bij een crisis te bepalen hoe, via welk medium, wie en 
wat gecommuniceerd gaat worden. Veel secnario’s zijn vooraf te ‘plannen’.  
13 Beter antwoord: dat is nog niet duidelijk en hier komen we op terug … 
14 http://nl.wikipedia.org/wiki/RFC_1918 

 



 

                                                                              

- Upstream-providers en andere netwerkrelaties van uw 

provider kunnen aanvallen uit andere netwerken 

blokkeren. 

 

Advies 4: informeer naar de aanpak (weerstand en repressie 
maatregelen) van uw ISP bij DoS-aanvallen en check de 
contractuele afspraken hierover. 
 

Neem contact op met uw ISP en verifieer: 

- Of de namen en telefoonnummers van 

contactpersonen actueel zijn en of de contactpersonen 

zelf ook beschikbaar zijn bij incidenten. 

- Welke ondersteuning uw provider u biedt om de 

gevolgen van een incident, bijv. DoS-aanval, te stoppen 

of te beperken.  

- Welke maatregelen, bijv. anti-DoS, al getroffen zijn en 

verifieer in het contract of uw onlinediensten daar 

gebruik van maken. 

- Hoe het met de systeem- en netwerkcapaciteit van uw 

onlinediensten gesteld is, op basis van externe audits, 

penetratietesten of load tests.  

 

Advies 5: denk na over de incident response en fail-over scenario’s 
van de onlinediensten. 
 

- Maak afspraken met de provider, hoster, isp en of proxy 

dienstverlener over extra dienstverlening, 

responsemechanismes (aangifte, duiding, attributie, 

mandaten) en in- en externe (pers, overheid) 

communicatie. 

- Een incident response proces en /of een Security 

Operationele Center met de juiste mandaten biedt een 

organisatie de instrumenten om te kunnen reageren 

- Denk na over scenario’s om met beperkte 

dienstverlening operationeel te blijven. Leg deze 

afspraken vast in overeenkomsten met leveranciers, 

klanten en providers. 

- Daarnaast zijn er dienstverleners die omgevingen en 

oplossingen aanbieden tegen DoS-aanvallen. Bij deze 

zogenaamde scrubbing of mitigratiedienst wordt verkeer 

omgeleid en geanalyseerd om legitieme van ongewenst 

verkeer te scheiden
15

. 

- Veel scrubbing en Content Delivery Networks (CDN) 

distribueren de content via servers en / of eindigen 

bijvoorbeeld SSL verkeer in het buitenland. Vooral privacy 

en bedrijfsgevoeligegegevens kunnen door het inzetten van 

deze oplossing niet conform wet en regelgeving en/of 

bedrijfsbeleid worden verwerkt
16

. Stem daarom de 

oplossingen van de dienstverlener af met deze compliance 

afhankelijkheden. 

 

Advies 6: implementeer de voorgestelde (mitigerende) maatregelen 
aan het einde van deze factsheet. 
 

Tot slot 
Aanvallen in de eerste helft van 2013 in Nederland en andere 

landen hebben weer duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk het 

is voor kwaadwillenden om een DoS-aanval te doen. De 

indruk kan bestaan dat tegen DoS-aanvallen weinig valt te 

doen. Er zijn maatregelen te nemen, ook al kunnen deze 

kostbaar zijn, die de onlinedienstverlening en infrastructuur 

weerbaarder maken tegen dit soort aanvallen. Een incident 

response proces en /of een Security Operationele Center met 

de juiste mandaten biedt een organisatie de instrumenten 

om te kunnen reageren. Maak daarnaast goede afspraken met 

uw ICT-dienstverlener en internet service provider over 

repressie maatregelen tijdens een DoS-aanval. 

 

Doe altijd aangifte van een DoS-aanval op uw infrastructuur. Neem 
vooral tijdens actuele aanvallen contact op met het NCSC en politie 
om de indicaties die nodig zijn voor de opsporing veilig te stellen. 
 

 

15 Het scrubben kost wel tijd waardoor de dienstverlening enige tijd 
verstoord wordt en ook deze diensten bieden geen 100% bescherming 
tegen DoS-aanvallen. 
16 Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens: 
http://www.cbpweb.nl/downloads_rs/rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-
persoonsgegevens.pdf 



 

Overzicht van mogelijke maatregelen tegen DoS-aanvallen: 

1. Detectieve maatregelen. 

- Monitor actief het inkomende en uitgaande verkeer in het netwerk (IPS, IDS, et cetera). Maak hiervoor gebruik van 

bijvoorbeeld SIEM. Andere voorbeelden van open source software voor de analyse van Netflow-data zijn NFSen  en NFDump. 

- Neem maatregelen om het netwerk te kunnen loggen zodat later de aanval geanalyseerd kan worden. 

 

2. Governance & Incident Response: 

- Ken Uw omgeving en infrastructuur, weet waarvoor de verschillende IT systemen normaal (normale gebruikspatroon) gebruikt 

worden, welke mogelijk DoS gevoelig zijn en welke systemen en diensten de organisatie beschikbaar heeft als reactie tegen 

eventuele DoS-aanvallen. 

- Denk na over backup en fail-over scenario’s van de onlinediensten. Maak afspraken met de dienstverlener (cloudprovider, 

hoster, isp en of proxy dienstverlener) over extra dienstverlening, responsemechanismes (aangifte, duiding, attributie, 

mandaten) en in- en externe (klanten, leveranciers, pers, overheid) communicatie. 

- Verspreid de (vitale) onlinediensten op/bij verschillende locaties, providers en/of (BGP-4) netwerken. Bij een aanval worden 

dan niet alle diensten van de organisatie getroffen. 

- Richt een toegewijd SIC / SoC (security intelligence (operational) centre) en/of een CSIRT (DoS) team op dat autonoom en met 

de juiste bevoegdheden en middelen kan optreden in geval van een DoS-aanval. Zorg dat dit team goede directe contacten 

heeft met het hoger management en de technische teams. Zorg dat dit team ook de juiste management taal kan spreken en dat 

het management dit team vertrouwt en erkent. Zorg dat de noodzakelijke infrastructuur en informatie (bijvoorbeeld 

handboeken) voor repressie tijdens de calamiteit beschikbaar is. 

- Het testen van de plannen o.a. door red-team oefeningen geeft de organisatie kennis over de werking van de maatregelen. 

- Controleer de gehele infrastructuur op de aanwezigheid van malware. Een DoS-aanval kan gebruikt als afleiding om via een 

ander aanvalsvector malware te installeren. 

 

3. Infrastructuur en techniek. 

- Spreidt content en functies van de online dienst over verschillende componenten, providers en/of geografisch gescheiden 

locaties. (bijvoorbeeld statische content van dynamische content en images). 

- Maak gebruik van firewall, met genoeg capaciteit, die een (D)DoS herkennen en deze aanvallen kunnen afslaan. Zet voor deze 

firewall een router met ACL. Beperkt de ACL zodanig dat deze niet software- maar hardwarematig worden afgehandeld. 

- Een verdediging bestaat uit het combineren en het juist inzetten van een DDoS filter, IDS en Firewall. Een best-practice is 

daarbij om de WAN/ISP capaciteit is circa 3 maal de piek capaciteit en de FW/IDS / DDOS filter. circa 2 maal te dimensioneren. 

- Splits de onlinedienstverlening en ondersteunende / onderliggende infrastructuur (hoster, ISP, BGP-4 AS, IP, FQDN, 

netwerkservices). 

- Sta op de perimeter alleen inkomend verkeer toe op protocollen die akkoord zijn; voor een standaard webserver is TCP/80 en 

TCP/443 voldoende. DNS servers maken gebruik van UDP/53 en TCP/53. Verkeer naar UDP/80 kunt u blokkeren, het HTTP-

protocol maakt hier geen gebruik van. 

- Gebruik reverse-proxy servers bij voorkeur in een clusteromgeving op basis van Web Cache Communication Protocol V2 (WCCP 

V2), om de load op de webserver te beperken. Tevens biedt dit de mogelijkheid om gecontroleerd kwaadaardig HTTP-verkeer te 

blokkeren.  

- ‘Proxy-cache’-omgevingen moeten altijd zo dicht mogelijk bij de webserveromgeving geplaatst worden, in ieder geval achter 

loadbalancers en stateful apparatuur die in het netwerk aanwezig zijn. 

- IDMS  (Intelligent DoS Mitigation System) en RTBH  (Remotely-Triggered Black Hole) voorkomen overbelasting van web-, DNS- 

en mailservers. Ze zijn ook een goede oplossing als stateful apparatuur om wat voor reden dan ook, niet uit het netwerk 

verwijderd mag of kan worden. Daarnaast zijn ze in staat om loadbalancers te beschermen. 

- Zorg ervoor dat authoratieve DNS-servers en recursive/caching DNS-servers logisch gescheiden zijn, door ze in aparte 

afgeschermde netwerken te plaatsen. 

- Zorg voor voldoende DNS server capaciteit. Verlaag de TTL van records. Hierdoor kan services (domain) migratie naar een 

andere IP adres sneller plaatsvinden. 

- U kunt aanvallen op uw onlinedienst naar een dood punt leiden, dit is de zogenaamde ’NULL-routering’. De rest van het 

netwerk heeft dan geen last meer van de DoS-aanval, maar het nadeel is dat uw onlinedienst zelf ook geen verkeer meer 

ontvangt. Dus ook het normale verkeer niet meer. 
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- U kunt uw aangevallen onlinedienst afscheiden van de rest van het netwerk. In dit geval hebben andere klanten geen last meer 

van de aanval. Nadeel is wel dat tijdens de DoS-aanval de betreffende onlinedienst onbereikbaar is, dus ook voor het normale 

verkeer. 

- Maak gebruik van anti-spoofingmechanismen: 

- Unicast Reverse-Path Forwarding (uRPF).  

- uRPF controleert op een interface of een IP-pakket afkomstig is van een source IP-adres dat volgens de 

routeringstabel bereikbaar is via de betreffende interface. Deze manier van anti-spoofing is zeer effectief in een 

netwerk met statische routes. In een netwerk met een dynamisch routeringsprotocol is ‘loose uRPF’ een optie. Deze 

variant van uRPF controleert alleen of een IP-pakket afkomstig is van een IP-adres dat in de routeringstabel van de 

router voorkomt. 

- Bogon lists. Via bogon lists kunt u IP-adressen die nog niet door IANA zijn uitgegeven, blokkeren.  

- Access Control Lists (ACL). ACL reguleert dataverkeer op basis van bijvoorbeeld IP-adres of poortnummer. 

- Zorg dat de bogon list en ACL bijgehouden worden. 

- Schakel alle niet-gebruikte en overbodige netwerkdiensten uit, zodat die geen doelwit van DoS-aanvallen worden. Vooral het 

‘tunen’ van de TCP/IP-stack kan helpen in het beveiligen tegen DoS-aanvallen1. In webomgevingen leent ook HTTP zich voor 

hardening. Om bijvoorbeeld een DoS-aanval op HTTP-niveau te voorkomen, kunt u ervoor kiezen om de idle time-out van een 

HTTP-sessie te verkleinen en ‘session pooling’ tussen een applicationlevel firewall en webservers in te schakelen. ‘Session 

pooling’ verhoogt de performance van HTTP, doordat niet continu nieuwe HTTP-sessies opgebouwd hoeven te worden. Zo kan 

een applicationlevel firewall meerdere kleinere bestanden via één HTTP-sessie ophalen bij een webserver. 

- Quality-of-Service (QoS). QoS wordt gebruikt om een afgesproken hoeveelheid bandbreedte te reserveren voor bijvoorbeeld 

bepaalde IP-adressen of protocollen. Met QoS kunt u bepalen wat u met het dataverkeer wilt doen: blokkeren, limiteren van de 

bandbreedte of niets doen. 

- Installeer de laatste patches. 

- Onderzoek of de maatregelen voor ipv4 ook nodig en aanwezig zijn voor ipv6. 

 

Additionele maatregelen: 

- Beveilig de eigen infrastructuur zodat het geen onderdeel kan uitmaken van een botnet of DoS-aanval. Zorg dat er geen 

gespoofed verkeer uit je netwerk naar buiten kan (egress filters). Kijk naar de rol van de eigen DNS servers (als open resolver en 

limitering van grote DNS replies. Neem de aanbevelingen over van de factsheets ‘verlos me van een botnet’ en ‘doelgerichte 

aanvallen’ van het NCSC
17

. 

- Monitor internet, hackers fora en de media op meldingen van DoS-aanvallen en/of het aanbieden van DoS-aanval diensten. De 

kans is groot dat aanvallen aangekondigd worden en of sector breed en/of bij organisaties met gelijksoortige activiteiten 

(conculega’s) plaatsvinden. 

- Als aangifte wordt overwogen zorg dan dat de infrastructuur en de organisatie hiervoor is toegerust. Bijvoorbeeld capaciteit 

voor het maken van pcaps, dat de timestamps van de logs gelijk zijn, dat er een journaal (chronologisch verslag van de 

bevindingen en waarnemingen) van de repressie aanpak wordt bijgehouden, dat afspraken zijn gemaakt met de (lokale) politie 

over de manier van aangifte en afspraken met providers over monitoring, logging en het aangifte proces, . 

 

 

                                                                               

17 https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/factsheets 
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