
Winteropkuis van Windows10-computer 

Volgorde van werken: 

 
Afsluiten van alle programma’s 

Up to date zetten van de programma’s : PatchMyPC 

Truuk om op zeer snelle manier onnodige bestanden te verwijderen.  

CCleaner: register opkuisen 

Deze werken mag je altijd doen, winter en 
zomer, lente en herfst 
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Afsluiten van alle programma’s 
Ga naar de taakbalk 

Rechtse muisklik ;  

Taakbeheer en naar MEER DETAILS gaan:  

 

 

 

 

 
Onder de toepassingen staan bv. Bovenstaande programma’s, zet uw balk erop en 
BEEINDIGEN-knop  (behalve met taakbeheer) 
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PatchMyPc 
Bedoeling is om eerst de normale programma’s (NIET Windows 10 zelf) eerst in de 
laatste update te brengen. 
OPGELET: PatchMyPC heeft eigenlijk de bedoeling je in de laatste UPGRADE te brengen. 
Verschil tussen Update en Upgrade 
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PatchMyPc 
Bedoeling is om eerst de normale programma’s (NIET Windows 10 zelf) eerst in de 
laatste update te brengen. 
OPGELET: PatchMyPC heeft eigenlijk de bedoeling je in de laatste UPGRADE te 
brengen. 
Verschil tussen Update en Upgrade: 
 Update : naar laatste versie brengen onder het vorige versienummer:  
  versie 10.0.2 wordt 10.0.3 
 Upgrade : naar laatste versie van het programma brengen 
  versie 12.0.9538  naar 15.0.0120 
gevaar : in het geval van Upgrade zou het wel kunnen zijn dat U een nieuwe licentie 
moet KOPEN, dit wordt hier niet verteld, maar de eerste keer dat U dat upgegrade 
programma zou gebruiken, is het gewoon te laat, en kan je zelfs niet meer 
terugkeren naar de vorige (door u eventueel betaalde versie) 
 voorbeelden : Outlook, Word, Excel, Teamviewer 
 
Maar: PatchMyPc is een zeer goed en betrouwbaar programma als je daar rekening mee 
houdt !! 

https://patchmypc.com/home-updater-download 
 
 

https://patchmypc.com/home-updater-download
https://patchmypc.com/home-updater-download
https://patchmypc.com/home-updater-download
https://patchmypc.com/home-updater-download
https://patchmypc.com/home-updater-download
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PatchMyPc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit geval zijn enkel de RODE programma’s voorgesteld om te worden upgedated. 
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In dit geval zijn enkel de RODE programma’s voorgesteld om te worden upgedated. 

Aan de linkse kant zie je de programmasoorten staan, waar de tekst in het rood staat, is er een 
programma dat PatchMyPC U voorsteld om aangevinkt te laten, of te verwijderen. 

Hier is Browsers en Sharing aangeduid, in elk geval gaat onder Sharing in dit geval Teamviewer 
moeten worden uit 
gevinkt, omdat ik over een legale versie beschik en niet wens up te daten. 

Na aanpassing op de rechtsondervak klikken : Perform xx updates (xx staat voor het aantal 
programma’s in uw geval) 
 

Merk op: Er is ook een UNINSTALLER voorzien voor eventuele programma’s die je wenst te verwijderen, maar houdt rekening 
dat wat er bij de updates staat mee uitgevoerd wordt met wat in de uninstaller staat, dus bij een eventuele herstart van dit 
programma, en je wenst niet dat bv Teamviewer wordt upgedated, deze wel eerst uitvinken in de Apps om dan uw keuze te 
maken bij de Uninstaller, 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige 
bestanden te verwijderen.  
Ccleaner en dergelijke programma’s nemen de onnodige bestanden ook weg, maar op 
een zeer tijdrovende manier. 
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Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN. 

 Functie ?  

Het woord zegt het zelf : tijdelijk, enkel als ze nu openstaan van belang, je zal ze ook 
niet kunnen uitschakelen als  ze in gebruik zijn 

 

De inactieve hebben geen enkel nut, en staan er tegen dat het eens nodig is…. 

In praktijk : zeer zelden 

 

Een tijdelijk bestand kan je niet beter vergelijken als een accordeon : lucht erin zuigen, 
lucht eruit pompen. Maar dat laatste  lukt niet altijd, en blijft dus onnodig staan 

 Waar staan er tijdelijke bestanden ? 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige 
bestanden te verwijderen.  
 

Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN. 
Waar staan er tijdelijke bestanden ? 

PRULLENBAK 

DOWNLOADS 

C:\windows\TEMP 

en op : 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige 
bestanden te verwijderen.  
Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN. 

Waar staan er tijdelijke bestanden ? 

PRULLENBAK 

DOWNLOADS 

C:\windows\TEMP 

Eventueel ook C:\windows.OLD\ 
en eventueel zelfs C:\windows2.OLD 

en op iedere gebruikersplaats op zijn eigen zelfde plaats, eigenlijk onzichtbaar voor de modale gebruiker:  

In de map c:\Gebruikers 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige 
bestanden te verwijderen.  
Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN - algemeen 

Waar staan er tijdelijke bestanden ? 

PRULLENBAK   rechtse muisklik: PRULLENBAK LEEGMAKEN 

DOWNLOADS  uw eigen keuze maken,  
   wegdoen met SHIFT delete , dan komen ze niet meer in de prullenbak 
meer 
C:\windows\TEMP  CTRL A, SHIFT delete 
  Weet U zeker dat u deze 157 (bv) items permanent wilt verwijderen  
JA 

Eventueel ook C:\windows.OLD\   indien aanwezig :  

  dit zijn uw oude windows 7, windows 8 of windows 8,1 bestanden 

  CTRL A, SHIFT delete 
  Weet U zeker dat u deze 1507 (bv) items permanent wilt verwijderen 
 JA 

en eventueel zelfs C:\windows2.OLD  indien aanwezig : idem als hierboven 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige 
bestanden te verwijderen.  
Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN – per gebruiker van deze pc 

en op iedere gebruikersplaats op zijn eigen zelfde plaats, eigenlijk onzichtbaar voor de modale gebruiker:  

In de map c:\Gebruikers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er meerdere namen staan, dan hebt U meer dan 1 gebruiker op deze machine, als dit 
uitgevoerd is van hieronder, dan moet U vervolgens inloggen op uw computer onder die 
tweede en volgende namen, en hier dit werk uitvoeren. 
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Met dank aan de tip van Karim Djillali 
ga in het scherm van hierboven naar BEELD 

EN AANVINKEN / VERBORGEN ITEMS 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige 
bestanden te verwijderen.  
Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN – per gebruiker van deze pc 

en op iedere gebruikersplaats op zijn eigen zelfde plaats, eigenlijk onzichtbaar voor de modale gebruiker:  

In de map c:\Gebruikers 

Ga in de map van de gebruiker, ziet U de map AppData ? 
 

Neen ? : Schrijf dan in de balk hierboven \AppData en enter (of voer de tip van Karim uit van hierboven) 

Ja ?       : Ga dan in die map 

 

U ziet staan : 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige 
bestanden te verwijderen.  
Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN – per gebruiker van deze pc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga binnen in de LOCAL, en ga daar naar  TEMP 

En doe : CTRL A, SHIFT delete 
  Weet U zeker dat u deze 1157 (bv) items permanent wilt verwijderen  JA 
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Truuk om op zeer snelle manier onnodige bestanden te verwijderen.  
Kuisen van de TIJDELIJKE BESTANDEN – per gebruiker van deze pc 

 

Ga binnen in de LOCAL, en ga daar naar  TEMP 
En doe : CTRL A, SHIFT delete 
  Weet U zeker dat u deze 1157 (bv) items permanent wilt verwijderen  JA 
 

Het zou kunnen dat je de vraag krijgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvinken  : Dit voor alle huidige items doen ,  aan klikken DOORGAAN 
Vrij snel zal je de boodschap krijgen dat er een en ander is weggenomen. Mogelijks blijven er enkele 
bestanden staan, die de datum van vandaag hebben, deze kan je niet wegnemen: ze zijn in gebruik 



Winteropkuis van Windows10-computer 

                           Ccleaner 

 

 

 

 

https://www.ccleaner.com/nl-nl 

https://www.ccleaner.com/nl-nl
https://www.ccleaner.com/nl-nl
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                    Ccleaner 
 
 
 
Easy Clean : Gaat na of er nu nog trackers en junk overschiet op 
uw computer, en dit voor alle door u gebruikte browsers en 
toepassingen : CLEAN ALL is meestal  het gepaste antwoord. 
Doordat we onze truuk van hierboven hebben toegepast gaat 
dit onderdeel vrij snel. 
 
Custom Clean : Analyse hiervan zal ook een klein resultaat 
geven door  de toepassing van onze truuk, niettemin een CLEAN 
toepassen op het restantje kan alleen maar nuttig zijn. 
 
Registry Cleaner : Na analyse is een FIX ALL ook hier meestal het 
juiste antwoord. 
 
 

https://www.ccleaner.com/nl-nl 
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