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4. Eerste hulp bij 
softwareproblemen  

 

 
De software bepaalt wat u met uw computer kunt doen en er zijn dan ook duizenden 
verschillende programma’s. De meeste werken probleemloos, maar af en toe kunt u 
vooral bij nieuwe versies van een programma of Windows problemen ondervinden.  
 
De goede werking van een programma is van veel factoren afhankelijk, zoals: 
• De versie van het programma zelf; 
• De versie van het besturingssysteem; 
• Eventueel geïnstalleerde updates van het besturingssysteem; 
• De samenstelling van de hardware. 
 
Die factoren zijn per computer anders en voor een fabrikant van een programma dus 
niet altijd te voorzien. Soms kunt u dan ook problemen tegenkomen, vooral na het 
installeren van een programma of een nieuwe versie daarvan.  
 
In dit hoofdstuk leert u zoeken naar oplossingen als er toch een probleem optreedt. 
In veel gevallen is het probleem al bij de fabrikant bekend en vindt u de oplossing op 
zijn website. Maar soms zult u wat verder moeten zoeken, vooral als het een wat 
ouder programma is. Of kan het nodig zijn het programma te verwijderen en 
opnieuw te installeren. 
 
Soms worden, vaak zonder dat u het weet, programma’s gelijk geladen bij het 
starten van Windows. U leert in dit hoofdstuk hoe u deze programma’s opzoekt en, 
indien nodig, uitschakelt zodat uw computer sneller start. 
 
Tenslotte leert u ook hoe u zorgt dat automatisch het juiste programma start als u 
een bestand opent. 
 
In dit hoofdstuk leest u: 
 
• wat u moet doen als een programma niet (meer) werkt; 
• hoe u programma’s verwijdert en herstelt; 
• wat updates, patches en upgrades zijn en hoe u die installeert; 
• hoe u informatie vindt op de website van de fabrikant; 
• hoe u programmacompatibiliteit gebruikt; 
• wat u verder kunt doen; 
• hoe u automatisch startende programma’s kunt bekijken en uitschakelen; 
• hoe u een standaardprogramma instelt; 
• hoe u een bestandstype koppelt aan een programma. 
 

 Let op! 
Ga niet experimenteren met programma’s die goed werken. Installeer alleen de 
updates die de fabrikant aanbeveelt en laat de verdere instellingen, met name in 
Windows, ongewijzigd. 
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4.1 Een nieuw programma werkt niet 
 
De kans op softwareproblemen is vele malen groter dan de kans op 
hardwareproblemen. De oorzaken van softwareproblemen zijn helaas ook veel 
lastiger op te sporen. In de volgende paragrafen vindt u oplossingen die u helpen 
een probleem op te lossen nadat u een nieuw programma heeft geïnstalleerd. 
 
STAP 1: 
Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem zich nog steeds voordoet. Als 
dat het geval is, gaat u verder met de volgende stap. 
 
STAP 2: 
Controleer of de software wel geschikt is voor gebruik met Windows 7. Deze 
informatie kunt u op de verpakking of in de handleiding vinden. Een programma dat 
goed werkte onder bijvoorbeeld Windows XP kan problemen geven als u bent 
overgestapt naar Windows 7.  
 
Als tijdens of na het installeren blijkt dat het programma inderdaad niet goed werkt 
met Windows 7, kunt u dit als volgt proberen op te lossen: 
• Door het programma te herstellen of verwijderen en opnieuw installeren. 
• Door een update of upgrade te installeren (paragraaf 4.3 Updates, patches en 

upgrades installeren). 
• Door een oplossing te zoeken op de supportpagina van de fabrikant (paragraaf 4.4 

Hulp van de fabrikant). 
• Met de compatibiliteitsfunctie van Windows 7 (paragraaf 4.5 

Programmacompatibiliteit). 
 
Soms is er echter geen oplossing. Bijvoorbeeld omdat het programma te oud is of 
omdat het afgestemd is op een specifieke versie van Windows of bepaalde hardware 
nodig heeft.  
 
 

4.2 Programma’s herstellen of verwijderen 
 
Werkt een programma dat u heeft gebruikt ineens niet goed meer, dan kunt u 
proberen het te laten herstellen. Tijdens het herstellen worden, indien nodig, delen 
van het programma opnieuw geïnstalleerd.  
 

 Let op! 
Voor het herstellen van een programma heeft u de originele programmaschijven en 
soms ook de licentiegegevens nodig. 
 

 Open het Configuratiescherm 3 
 
Onder in het venster: 
 

 Klik op 
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 Klik op het programma 
waar u problemen mee 
heeft 

 
In de balk ziet u de 
mogelijkheden. Hier zijn dat: 

 
Bij andere programma’s kunt 
u andere mogelijkheden zien, 

zoals  

of alleen . 
 
 
Als de keuze Herstellen 
aanwezig is, kunt u die het 
beste eerst proberen. 
 
Is die keuze er niet, dan moet 
u het programma verwijderen 
en opnieuw installeren. 
Doe dat alleen als u de 
originele programmaschijven 
en de licentiegegevens heeft. 
 

 Klik op uw keuze  
 

 Volg de instructies 
 

 Sluit het venster Windows Help en ondersteuning 1 
 

 Start de pc opnieuw op 
 
 

4.3 Updates, patches en upgrades installeren 
 
Wanneer u een programma in de winkel koopt, ligt het er soms al enige tijd. In die tijd 
heeft de fabrikant vaak al weer aanvullingen of verbeteringen voor het programma 
ontwikkeld die nog niet in de versie staan die u heeft gekocht.  
 
Meestal komen kleinere wijzigingen in de vorm van een update.  
 

 Let op! 
Om updates te kunnen downloaden, moet u zich soms eerst registreren. Daarmee 
controleert de fabrikant of u over een legale versie van het programma beschikt.  
 
Ook kan er een patch zijn. Een patch is een verbetering van een kleinere fout in een 
programma.  
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Bij grote wijzigingen betreft het meestal een nieuwe versie, vaak met extra 
mogelijkheden. In dat geval spreekt men van een upgrade. Upgrades zijn meestal 
niet gratis te downloaden.  
 
Het installeren van een update doet u meestal via het menu Help in het programma. 
 

 Let op! 
De volgende stappen kunt u alleen doen als het programma wel werkt, maar niet 
correct. Werkt het programma helemaal niet, lees dan verder bij de volgende 
paragraaf.  
 

 Open het programma 
 
In dit voorbeeld is dat het fotobewerkingsprogramma Picasa: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 

 
 

 
Als er geen updates zijn, ziet 
u bijvoorbeeld: 
 

 Klik op  
 
Zijn er wel updates, volg dan 
de instructies om die te 
downloaden en installeren. 
 

 Let op! 
Soms moet u het programma en/of de computer opnieuw starten om de update te 
voltooien. 
 

 Tip 
Zoek eerst naar updates 
Controleer na het installeren eerst of er updates zijn voor het programma. Daarmee 
voorkomt u dat u op zoek gaat naar oplossingen voor fouten die door de fabrikant al 
zijn verbeterd in een update.  
 
Patches vindt u vaak op de website van de fabrikant van het programma. Voor het 
installeren van de patch volgt u de instructies op de website. Hoewel veel websites in 
het Nederlands zijn, komt het ook regelmatig voor dat de supportpagina’s Engelstalig 
zijn.  
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 Open de website van de fabrikant van het programma 6 
 
Op de website van deze 
fabrikant ziet u het onderdeel 

 
Hier kunt u patches vinden 
voor het updaten van 
programma’s. 
 

 Sluit alle vensters 1 
 

 Tip 
Programma’s die zelf naar updates zoeken 
Bepaalde programma’s zoeken om de zoveel tijd zelf via internet naar updates en 
drivers voor de bijbehorende apparatuur. Andere programma’s geven eerst netjes 
aan dat ze gaan controleren op updates of updates gaan installeren. U kunt dan zelf 
aangeven of u dat wilt of niet.  
 

U ziet een melding: 
 
Om de update te installeren: 
 

 Klik op  
 

 

Soms krijgt u eerst enkele vragen voor het installeren van de update begint of moet 
u toestemming geven.  
 

De update wordt 
geïnstalleerd. 
 
Als het installeren voltooid is, 
ziet u een melding: 
 

 
Een upgrade vervangt het programma geheel of gedeeltelijk. Deze moet u meestal 
downloaden van de website van de fabrikant van het programma. Is het een betaald 
programma, dan is een upgrade vaak ook niet gratis. 


