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Hij doet het niet! 

www.sr-pc-hulp.nl/hijdoethetniet.pdf  



         Hij doet het niet!!!! 
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Te behandelen onderwerpen 

-“Hij doet het niet”,  

   vele vormen en mogelijke oorzaken 

 

- Wat is de BIOS en de rol van een BIOS bij het starten van 

  een PC  

 

- De Harde Schijf/SSD, 

  een belangrijke oorzaak van “hij doet het niet meer” 

 

- Hoe zoveel mogelijk gegevens redden 

 

- Vragen 
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“Hij doet het niet” 
Vele vormen van “Hij doet het niet” 
1- geen beeld, geen geruis van ventilator, geen “bliebjes”, niets….  

Mogelijke 
veroorzakers: 

Stroomvoorziening Het hart van de PC 
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“Hij doet het niet” 
Vele vormen van “Hij doet het niet” 
2- geen beeld, wel geruis van ventilator,  wel Windowsstartgeluid, 
maar verder niets….  

Mogelijke 
veroorzakers: 

Stroomkabel of  
datakabel van beeldscherm 

Het scherm De Videokaart 
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“Hij doet het niet” 
Vele vormen van “Hij doet het niet” 
 
3- PC start, windowssymbool even te zien, maar beeld blijft daarna 
zwart, wel geruis van ventilator,  het lijkt of ie “hangt”….  

Mogelijke veroorzaker:  Windows 10 is met een grote update bezig 
 
Oplossing: laat PC aan staan (voor laptops op stroomkabel) en wacht………………… 
 
Na een paar uur nog steeds bezig, dan is er iets goed mis. 
 
Herhaalt uitzetten en weer aanzetten vergroot het probleem 
 
Uitzetten gedurende update/upgrade kan zelfs de windows installatie 
onherstelbaar beschadigen. 
 
Oplossing als niets meer helpt: zet meest recente kopie van het windows-systeem 
terug (en nu maar hopen dat er een backup gemaakt is……….) 
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“Hij doet het niet” 
Als gevolg van een Windows  halfjaarlijkse upgrade 

Niet alleen op stroom aansluiten i.g.v. 
laptop,  
Maar ook “Energiebeheer” controleren 
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“Hij doet het niet” 
Bij een Windows  halfjaarlijkse upgrade 

“Energiebeheer”  
controleren 
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Maak voor 

de upgrade 

hier maar >2 

uur van 



“Hij doet het niet” 
Vele vormen van “Hij doet het niet” 
4- geen beeld, wel geruis van ventilator, “bliebjes”, verder niets  

Elk merk/type PC/laptop heeft zijn eigen “bliebjes”-schema 
Google op  BIOS beep codes + PC-merk/type  
Bijv:  BIOS beep codes ACER Aspire 
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Wat is een BIOS? 

Basic Input/Output System 

 

D.i. een chip met daarin de 

basis instructieset (firmware) 

voor de communicatie tussen 

het besturingssysteem (Windows)  

en de hardware-componenten 
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Als een PC wordt aangezet is de eerste actie 

van de PC: aan het werk zetten van de BIOS 

1. Een Power-On Self-Test (POST) om te zien of de basis zaken  

 in orde zijn (het geheugen, de CPU, de stroomsterkte, etc.) 

     

      Als er iets niet klopt stopt de PC met werken en geeft de BIOS een 

“piep”signaal  

2.  Als alles goed bevonden is wordt de eerste sector van de Harde Schijf of 

SSD die aangewezen is als “Boot”(=start) HD/SSD gelezen. 

 

Daar staat (als het goed is) de Bootstrap. D.i. een serie van instructies 

die uiteindelijk het besturingssysteem  (Windows) start. 

Wat doet een BIOS? 
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Zet PC aan 

BIOS wordt aan het 

werk gezet Controleer of alle 

basiszaken goed 

werken (POST). 

 

Zo niet, geef dan 

piepsignaal en 

stop 

Lees eerste sector 

boot device=HD/SSD 

Vertel waar 

Windows 

staat op de 

HD en start 

Windows 
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Hoe weet ik welke BIOS er in mijn PC zit? 

In Windows 

“Systeeminformatie” 
Of met een “tooltje” zoals 

bijv. Speccy 

 

09-10-2018 13 Senioren Academie Delft 



Welke BIOS-merken/makers zijn er zoal? 

De 5 populairste zijn: 

 

-AMI (American Megatrends Inc 

 

- Phoenix Technologies 

 

- Dell 

 

- Gateway 

 

- IBM  

Voor een volledig overzicht zie: 

 

http://www.angelfire.com/ms2/mstech9x/info/bios.html 
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UEFI, wat is dat nu weer? 

UEFI = Unified Extensible Firmware Interface 

 

             Uniforme uitbreidbare Firmware Interface 

             (Interface = communicatie protocol tussen de verschillende 

               onderdelen van een computer, hoe ze met elkaar praten) 

 

 

 

OK, maar…… wat is het nou? 

UEFI is een sterk verbeterde BIOS 

- Muis gestuurd (BIOS alleen met toetsenbord) 

- Betere bescherming tegen rootkits en malware 

- Snellere start van een PC 

- Minder (geheugen) restricties dan BIOS 

- Maar ook moeilijker om de pc vanaf USB of CD/DvD te starten 
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“Hij doet het niet” 
Vele vormen van “Hij doet het niet” 
5- beeld, geruis van ventilator, geen “bliebjes”, BIOS-scherm, verder niets  

CMOS is het 

onderdeel 

van de BIOS 

waar de 

waarden 

worden 

opgeslagen 

Knoopbatterij 

houdt de 

CMOS actief 
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“Hij doet het niet” 
Vele vormen van “Hij doet het niet” 
5- beeld, geruis van ventilator, geen “bliebjes”, UEFI-scherm, verder niets  
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“Hij doet het niet” 
Vele vormen van “Hij doet het niet” 
5- beeld, geruis van ventilator, geen “bliebjes”, UEFI/BIOS-scherm (of zelfs 
dat niet), verder niets  

Conclusies die getrokken kunnen worden: 

 

- Het is NIET de stroomvoorziening 

- Het is NIET het beeldscherm, of de beeldschermkaart 

- Het is NIET het geheugen of de CPU 

 

 

Dan moet het “iets” zijn van het booten 

 

ER IS DUS “IETS” AAN DE HAND MET HET BOOTMECHANISME 

EN/OF DE HARDE SCHIJF/SSD 
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Zet PC aan 

BIOS wordt aan het 

werk gezet Controleer of alle 

basiszaken goed 

werken (POST). 

 

Zo niet, geef dan 

piepsignaal en 

stop 

Lees eerste sector 

boot device=HD/SSD 

Vertel waar 

Windows staat 

op de HD/SSD 

en start 

Windows 
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Hoe weten of het het boot-device is?    Controleer of dat het geval is 

door de PC te starten                                       vanaf een DvD/CD of USB 

Zet PC aan 

BIOS wordt aan het 

werk gezet 

Vertel waar 

Windows staat 

op de DvD en 

start Windows 

Windows 

Installatie DvD 

Of Hirens 

Boot-CD 
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Waar haal ik een Windows Installatie DvD vandaan ? 

 

 

Hoe maak ik een Windows Boot-DvD? 

 

 

Waar haal ik een Hirens Boot-CD vandaan ? 

 

 

Hoe boot ik mijn PC vanaf een DVD of USB-stick? 
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Waar haal ik een Windows Installatie DvD vandaan ? 

1. Als er een Windows 10 Installatie 

   dvd is meegeleverd. 

2- Een Windows 10 ISO-bestand downloaden van Microsoft  

    met de Media creation tool en die op een DvD branden. 
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www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 
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Een ISO-bestand op een DvD/CD branden met de Windows Verkenner 
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2e optie: de  Hirens-BootCD 

Windows 10 starten vanaf een CD of USB 

ook als de HD/SSD in de PC niet meer goed functioneert 

 

Heel veel handige hulpmiddelen worden mee gestart: 

 

- Ccleaner 

- Speccy (waarmee gekeken kan worden welke BIOS er in zit) 

- HD-testers 

- Malware en Virus checkers 

- Boot record herstel 

- etc, etc. 

 

Zie www.hirensbootcd.org/download/ voor een volledig overzicht 

De  Hirens-BootCD, wat kan ik er mee? 

09-10-2018 33 Senioren Academie Delft 

http://www.hirensbootcd.org/download/


De Hirens Boot-CD ISO-bestand downloaden  

www.hirensbootcd.org/download 
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Een ISO-bestand op een DvD/CD branden met de Windows Verkenner 

Branden van een CD/DvD kan natuurlijk ook met bijv. ImgBurn, Nero, 

Cdburner, etc 

Cdburner: 

https://download.cdburnerxp.se/minimal/c23b4cc5f097c690fb643ed0d654ff

5f/5bb318d7/cdbxp_setup_4.5.8.7035_minimal.exe 
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Hoe een ISO-bestand op een USB-stick te zetten en bootable te maken 

www.hirensbootcd.org/usb-booting 

09-10-2018 36 Senioren Academie Delft 



09-10-2018 37 Senioren Academie Delft 



Hoe start ik de PC op met een Boot-DvD/CD of USB 

Belangrijk:  

 

- Hoe staat de boot-volgorde ingesteld in de BIOS 

  Als CD/DVD-station als 1e staat, dan start de PC gewoon vanaf 

  de CD/DvD die in het station zit  

 

- Staat de HD/SSD als 1e boot device, dan 

  - pas dat aan in de BIOS (F2 of DEL tijdens start van de PC 

    tokkelen. Niet F2 of DEL: lees handboek hoe dan wel) 

  - gebruik het “Select Boot Device” knopje (zie handboek welke 

    dat is) tijdens het starten van de PC en selecteer het CD/DvD 

    Station 

  

NB. Vaak wordt gevraagd om een toets in te drukken om echt 

te starten vanaf de CD/DvD 
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Hoe start ik de PC op met een Boot-DvD/CD of USB bij een UEFI BIOS 

Een UEFI BIOS is beschermd tegen het starten vanaf een 

CD/DvD en/of USB-stick om virus besmetting te voorkomen. 

 

Daarom eerst in de UEFI BIOS deze “Secure Boot” uitzetten 

 

Start daartoe de PC in de UEFI BIOS (zie handboek van de PC 

welke toets dat is), meestal de F2 of de DEL-toets 

-Zoek waar de “Secure Boot” zit en zet die uit 

- Kijk of er ook een “legacy mode” in staat en zet die aan 

 

Lees het handboek van de PC over “Starten vanaf een 

CD/DvD of USB-stick) 

 

Met Windows 10 zijn er meer opties….. 
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Hoe start ik de PC op met een Boot-DvD/CD of USB bij een UEFI BIOS 

Probeer eerst dit: https://www.youtube.com/watch?v=XZaJGJBpUV8 

https://www.youtube.com/watch?v=XZaJGJBpUV8
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Hoe start ik de PC op met een Boot-DvD/CD of USB bij een UEFI BIOS 
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Hoe start ik de PC op met een Boot-DvD/CD of USB bij een UEFI BIOS 

-Een apparaat gebruiken 

 

- Hard Drive 

- CD/DVD Drive 

- USB HDD 

 

En herstart de PC met de DvD/CD of USB geplaatst  

 

 



“IETS” AAN DE HAND MET HET BOOTMECHANISME EN/OF DE 

HARDE SCHIJF/SSD 

Mogelijkheid 1:  MBR = Master Boot Record is fout, of weg, of 

besmet met virus 

Oplossing: herstel het MBR met Herstelconsole van 

Windows installatie DvD/USB (start PC met DvD/USB) 

 

 

Voor Windows 7: https://support.microsoft.com/nl-

nl/help/927392/use-bootrec-exe-in-the-windows-re-to-

troubleshoot-startup-issues 

 

Voor Windows 8/10: https://computertotaal.nl/artikelen/pc/zo-

herstel-je-windows-als-je-pc-niet-meer-opstart/ 
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“IETS” AAN DE HAND MET HET BOOTMECHANISME EN/OF DE 

HARDE SCHIJF/SSD 

Mogelijkheid 1a:  MBR = Master Boot Record is besmet met virus 

Oplossing als het een Bootvirus betreft: Wis de hele Partitie/schijf en 

zet een systeemkopie terug, of installeer Windows geheel nieuw 

 

Zie:  

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4000735/windows-10-reinstall 

 

 

 

NB! EERST ALLE GEGEVENS VEILIGSTELLEN 
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“IETS” AAN DE HAND MET HET BOOTMECHANISME EN/OF DE 

HARDE SCHIJF/SSD 

Mogelijkheid 2: Er is “iets” mis met de Harde Schijf of SSD 

 

 

 

Start de PC met de Hirens BootCD en kijk met  een van de  

Hard Disk Tools – Diagnostic wat die zeggen. 

 

 

 

Als blijkt dat de HD of SSD niet meer 100% gezond is, dan gaan 

we over op plan B: redden wat er te redden valt  
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Redden wat er te redden valt 

Nodig:  

- Een exterene HD via USB, of 

 

 

 

 

 

- Een Hard Disk Adpater via USB met een sata HD 

 

 

 

-Hirens BootCD 
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Redden wat er te redden valt 

Wat is van belang om te redden: 

 

- Mijn Gegevens (Documenten, foto’s, video’s. muziek) 

 

- Favorieten, Bookmarks (hele map kopieren)  

  - IE Favorieten, EDGE favorieten, Chrome Bookmarks, Firefox Bookmarks 

 

-E-mail  

 - Outlook, MS-mail, Thunderbird 

 

NB! Veel gegevens staan in Verborgen Mappen, dus eerst in de Windows 

Verkenner deze zichtbaar maken (standaard aan in Hirens Windows) 
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Redden wat er te redden valt 

Wat is van belang om te redden d.i. kopiëren naar een andere HD: 

 

-Mijn Gegevens (Documenten, foto’s, video’s. muziek) 

   staan standaard op C:\ Gebruikers\naam gebruiker 

   Maar kunnen ook in een andere partitie gezet zijn (wat wel zo verstandig is).  

   Even zoeken dus met de Windows Verkenner. 

 

- Favorieten, Bookmarks (hele map kopieren)  

  - IE Favorieten: C:\Gebruikers\naam gebruiker\Favorieten 

 

  - EDGE favorieten: C:\Gebruikers\naam gebruiker\MicrosoftEdgeBackups   of 

  C:\Gebruikers\naam gebruiker\AppData\Local\Packages\ 

     Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\User\Default\Favorites 

 

  - Chrome Bookmarks: C:\Gebruikers\naam gebruiker\ AppData\Local\ 

    Google\Chrome\UserData   

  

  - Firefox Bookmarks: C:\Gebruikers\naam gebruiker\ AppData\Roaming\ 

    Mozilla\Firefox\Profiles 

NB! HIRENS WINDOWS: USERS = 

Gebruikers 
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Redden wat er te redden valt 

E-mail 

 

-Outlook (.PST) 

  - C:\Gebruikers\naam gebruiker\ AppData\Local\Microsoft\Outlook 

   

-   of C:\Gebruikers\naam gebruiker\ Roaming\Local\Microsoft\Outlook 

  

-   of voor oudere versies dan Windows 10: 

    C:\Documents and settings\naam gebruiker\Local Settings\Application 

    Data\Microsoft\Outlook 

 

Ook daar niet gevonden? Dan met de Windows Verkenner zoeken naar .PST 

 

En hier is te lezen hoe een .PST-bestand te importeren: 

https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-contactpersonen-en-agenda-

importeren-uit-een-pst-bestand-van-outlook-431a8e9a-f99f-4d5f-ae48-

ded54b3440ac 

 

NB! HIRENS WINDOWS: USERS = 

Gebruikers 
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Redden wat er te redden valt 

- Windows mail 

   Bestanden niet te vinden. Daarom af te raden Windows Mail voor iets anders 

  te gebruiken dan slechts het welkomsbericht van het MS-account 

 

-Contactpersonen Windows: C:\ Gebruikers\naam gebruiker  

 

-Thunderbird  

  - C:\Gebruikers\naam gebruiker\ AppData\Roaming\Thunderbird\ 

    Open het tekstbestand “profiles.ini” met het kladblok en kijk wat er staat 

    bij “Path=………default”    

    Dat vertelt waar het .default bestand te vinden is.  

    In het .default bestand staan alle mail- en adresgegevens. 

 

    Standaard staat .default in 

    C:\Gebruikers\naam gebruiker\ AppData\Roaming\Thunderbird\ Profiles 

 

 

 Skype 

  - Skype staat in C:\Gebruikers\naam gebruiker\ AppData\Roaming\Skype 

    Kopieer de volledige map “Skype”  
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