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Voorwoord

Colofon

Groot, groter, grootst!

April was de maand van hét HealthIT evenement van 
het jaar: de HIMSS ’15 in Chicago. Met ongeveer 41.000 
deelnemers is het inderdaad groot te noemen. En met een 
totaal van iets meer dan 300 Nederlandse deelnemers,  
is Nederland goed vertegenwoordigd. 

De Dutch eHealth Exchange, bestaande uit HIMSS Europe, 
Nictiz, VMBI en Stichting Digitalezorg.nl, reisde met  
ongeveer 170 deelnemers af naar Chicago. Met een  
speciaal kennisprogramma voor de deelnemers en een 
leuk sociaal programma voor het netwerken en de ont-
spanning. En dat was nodig! De hoeveelheid exposanten, 
lezingen en bijeenkomsten is bijna teveel. Maar met  
goede suggesties en begeleiding was het prima te doen. 

Een impressie van de Nederlandse delegatie is in dit  
magazine te lezen. De omvang is niet in tekst te om- 
vatten, maar het geeft wel een beeld van het evenement 
en de activiteiten van de Dutch eHealth Exchange. 

Volgend jaar zal de HIMSS ’16 in Las Vegas plaatsvinden. 
Het programma is nu al in de maak en Dutch eHealth 
Exchange zal dan wederom afreizen met een Nederlandse 

delegatie. Wilt u op de hoogte blijven of suggesties doen 
voor het programma? Stuur mij dan even een mail en u 
krijgt de laatste updates. 

Tot in Las Vegas!

Paul Pelsmaeker
Hoofdredacteur en voorzitter Stichting Digitalezorg.nl
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Medische apparatuur is in toenemende mate verbonden met een 
netwerk, waardoor data eenvoudig kan worden uitgewisseld. De 
kans op cyberincidenten neemt hierdoor echter ook toe. Het is 
dan ook zorgelijk dat de IT-beveiliging van medische apparaten 
in Nederlandse ziekenhuizen slecht op orde blijkt te zijn. Door 
de medische gegevens waarmee op de apparaten wordt gewerkt, 
zijn de privacyrisico’s groot.

Informatiebeveiliging is en blijft een bijzonder dynamisch vak-
gebied. Zowel wat er beveiligd moet worden als wat er bedreigt, 
verandert snel en neemt in complexiteit toe. Cybercriminelen zijn 
steeds beter georganiseerd en proberen met steeds geavanceerdere 
aanvallen zoveel mogelijk schade aan te richten. Tegelijkertijd lijkt 
het wel of de business alle deuren wijd open probeert te zetten door 
met het ene na het andere mobiele apparaat en de ene na de andere 
cloud dienst te komen. Dat net op dat moment de overheid aan-
kondigt flinke boetes uit te delen aan bedrijven die privacygevoelige 
data lekken, maakt het ook niet makkelijker. En nu beginnen we ook 
nog eens na te denken over het Internet of Things Dingen. Alsof 
dat nog niet genoeg is, hebben ook nog te maken met gebruikers 
die de gevaren niet (willen) zien of zich er niet verantwoordelijk 
voor voelen. Het moge duidelijk zijn: wat IT-informatiebeveiliging 
betreft, is ‘life long learning’ een zaak van leven of dood.

Onlangs vond in Chicago weer de HIMSS-conferentie plaats.  
Voor de Nederlandse delegatie verzorgen Nictiz, VMBI en  
Stichting DigitaleZorg.nl een programma dat zich toespitst  
op inhoud en netwerkmogelijkheden. Het doel is om kennis- 
uitwisseling over zorg-ICT en eHealth in Nederland te  
bevorderen. Deze samenwerking heet de HIMSS Dutch  
eHealth Exchange. Een reisimpressie.

In de periode maart en april 2015 heeft Pb7 Research in samen-
werking met stichting Digitalezorg.nl een 27-tal IT-beslissers in 
de zorg ondervraagd. Dat gebeurde op verzoek van datacenter-
aanbieder Schneider Electric. Het onderzoek had als doel om te 
onderzoeken welke nieuwe digitale technologieën op de zorg 
afkomen en hoe instellingen zich daar op voorbereiden. 

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een geplaagd dossier. 
Bezorgdheid bij burgers en zorgverleners over de privacy van 
de patiënt voor mogelijke gegevensdiefstal ligt aan de basis van 
bijna alle argumenten die er zijn tegen het Landelijk Schakel Punt 
(LSP), dat de EPD’s van patiënten moet ontsluiten. De bezorgd-
heid is ook niet verwonderlijk: medische gegevens behoren 
tot de meest privacygevoelige die mensen bezitten. Er is bij de 
verschillende organisaties achter het LSP ook veel begrip voor de 
angsten. Om tegemoet te komen aan sceptici van het LSP, is er 
een muur opgetrokken aan regelgeving en kwaliteitseisen voor 
zorgverleners die mee willen doen aan het LSP. 

 8   Slechte beveiliging van medische apparatuur zorgt voor grote 

privacyrisico’s

 32   Ook in zorg overheerst ten onrechte vraag naar 

technische trainingen

 11 Impressie van studiereis Dutch eHealth Exchange HIMSS

 20  Dataexplosie in de zorg vraagt om nieuwe IT-aanpak
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08/10/15  Mobile Healthcare  Zeist www.mobilehealthcare.nl

29-30/10/15 MIC 2015  Veldhoven  http://mic2015.nl/



6 Digitalezorg.nl Magazine nr. 2 / 2015 7

Onderscheiding voor Ascom Myco

De Ascom Myco, een smartphone speciaal ontwikkeld voor 
zorgverleners door Ascom, is op de Red Dot Award 2015 
in de categorie Product Design onderscheiden met een 
‘eervolle vermelding’. Deze onderscheiding is aan de nieuwe 
smartphone toegekend door de kwaliteit en innovatiekracht 
die het product kent. De Red Dot Award wordt gezien als de 
belangrijkste wedstrijd voor productontwerp.
De Ascom Myco is ontwikkeld voor en door de zorg. Met de 
smartphone hebben zorgverleners op ieder moment en op 
elke plek binnen de zorginstelling toegang tot de informatie 
die zij nodig hebben over hun patiënten. Bij de vormgeving 
van het product is rekening gehouden met de dagelijkse 
realiteit van de gezondheidszorg die veel van apparatuur 
vergt. Zo heeft de smartphone een robuuste en duurzame 
uitstraling.

De internationale jury, bestaande uit 38 leden, heeft  
tijdens de Red Dot Award bijna vijfduizend producten uit  
56 verschillende landen beoordeeld. De meest vernieuwende 
producten en de producten die de jury wisten te overtuigen 
met hun doordachte design, ontvingen een onderscheiding.

Kort nieuws Screener Transparant Next 
en VitalHealth ontvangt 
mirro-keurmerk

Transparant Next, een stichting met als doel het onder-
steunen van de GGZ in de huisartspraktijk, heeft met haar 
screener het mirro-keurmerk ontvangen. De screener is  
onderdeel van Toolbox Next in de Module GGZ van  
VitalHealth Software. Met dit keurmerk is de screener een 
‘geaccepteerd beslissingsondersteunend instrument’.  
De screener en andere tools uit de toolbox zijn ontwikkeld 
in samenwerking met psychiaters, psychologen en huis-
artsen en werkt met gevalideerde vragenlijsten. Het hierop 
gebaseerde echelonadvies adviseert of de patiënt het beste 
kan worden behandeld in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk 
of bij een psycholoog. De screener is hiermee ‘een elektro-
nische assistent van de huisartsenpraktijk’ die belangrijke 
aanvullende informatie verzamelt en weegt.

Uniek aan de screener is hoe deze de vijf criteria van HHM 
operationaliseert. Zo wordt er niet alleen naar de ernst en 
aard van de psychische klachten gekeken maar ook naar 
risico(dreiging) en beschermende factoren zoals mentale 
veerkracht, het beloop en sociale inbedding en steun. 
Doordat de screener onderdeel is van de Module GGZ biedt 
het de mogelijkheid voor automatische verwijsbrieven, 
eHealth-modules en het beveiligd versturen van informatie 

binnen de GGZ-keten. Op die manier worden de huisarts 
en POH-GGZ optimaal ondersteund bij doorverwijzing en 
de behandeling van patiënten met psychische klachten in 
de huisartsenpraktijk.

Voor het mirro-keurmerk is het van belang dat de  
screener bijdraagt aan de juiste zorg op het juiste mo-
ment op de juiste plaats. Om die reden is ondersteuning 
bij verwijzing naar de GGZ erg belangrijk. De Module GGZ 
ondersteunt dit hele proces met instrumenten voor zowel 
screening (inclusief echelonadvies), doorverwijzing en 
eHealth-interventies. De screener biedt hierbij niet alleen 
een vragenlijst met bijbehorende uitkomsten maar geeft 
ook een advies aan de POH-GGZ over de geïndiceerde 
eHealth interventies. Het systeem zet deze modules ver-
volgens klaar voor de patiënt.

Het keurmerk is de garantie voor kwaliteit en transparantie. 
Hierdoor kunnen zorgverleners voldoen aan de criteria die 
zorgverzekeraars stellen en wordt het gebruik van de  
Module GGZ vergoed. Inmiddels maken al verschillende 
huisartsenpraktijken en zorggroepen gebruik van de  
module.

Exact verstevigt zijn positie in de zorg in Nederland met vijf 
nieuwe overeenkomsten. Koninklijke Auris Groep, Pameijer, 
Swinhove Groep, Kessler Stichting en Saffier kozen voor 
Exact. De Exact-oplossingen verschaffen zorginstellingen de 
administratieve tools om de efficiëntie van de organisatie te 
verhogen en de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen. 
Door de vijf nieuwe deals gebruikt nu meer dan 20 procent 
van Nederlandse zorginstellingen Exact-software.

Eén van de vijf instellingen die koos voor Exact, is de  
Koninklijke Auris Groep. Deze zorg- en onderwijsinstelling 
voor mensen die problemen hebben met horen, spreken of 
taal, ging op zoek naar een nieuwe oplossing om de admi-
nistratieve processen in de organisatie te optimaliseren.  
Het huidige systeem vonden ze te onderhoudsintensief.  
Auris startte vervolgens een Europese aanbestedings- 
procedure waar 26 organisaties zich voor inschreven.  
De keuze viel uiteindelijk op Exact voor Zorg met daarin 
Finance, HR en Payroll. Auris selecteerde Exact om het  
innovatieve karakter van de Exact-software en de geboden 
expertise. Met de nieuwe oplossing gaan 1.500 mede- 
werkers aan de slag.

Gijs van der Laan, Directeur Bedrijfsvoering Auris: “De keuze 
is uiteindelijk op Exact gevallen omdat zij het beste hebben 
laten zien dat ze daadwerkelijk luisteren naar de uitdagingen 
die onze organisatie heeft en handelen vanuit een partner-
schap. Andere partijen denken vaak vanuit de kracht van hun 

producten. Met Exact voor Zorg hebben we nu één geïn-
tegreerde oplossing voor al onze administratieve proces-
sen. Hierdoor hebben we meer inzicht in onze gegevens uit 
de verschillende vestigingen en kunnen we veel efficiënter 
werken.”

Exact versterkt positie in 
Nederlandse zorgsector

Forcare trekt 5 miljoen euro 
groeifinanciering aan

Forcare, ontwikkelaar van een softwarepakket dat bestaande 
systemen in de gezondheidszorg naadloos op elkaar aan-
sluit, trekt groeifinanciering aan van Venture Capitalist (VC) 
Prime Ventures. De financiering, afkomstig van een van de 
topinvesteerders in Europa, onderstreept het potentieel en 
de innovatiekracht van de puur Nederlandse eHealth- 
specialist Forcare.

Forcare gebruikt de financiering onder andere voor inter-
nationale groei, uitbouw van het salesteam en het verder 
versterken van zijn positie buiten Nederland. De eHealth-

specialist richt zich daarbij vooral op Noord-Amerika en 
een aantal grote Europese landen als Duitsland, Frankrijk, 
Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast gebruikt 
Forcare de financiering voor het verder uitbouwen van zijn 
technologische voorsprong op het gebied van innova-
tieve oplossingen voor ‘standards-based interoperability’. 
Hiervoor ontwikkelt en levert het bedrijf een cloudplatform 
met integratiediensten voor de gezondheidszorg. Verder 
versterkt Forcare zijn partnernetwerk en breidt dit uit. Grote 
internationale ondernemingen als IBM, Philips en McKesson 
maken nu al deel uit van dit netwerk.



8 Digitalezorg.nl Magazine nr. 2 / 2015 9

De Amerikaanse Government Accountability Office kwam 

in 2012 met een rapport naar buiten. Sindsdien is de aan-

dacht voor de beveiliging van medische apparatuur flink 

toegenomen. Dit onderzoek was voornamelijk gericht op 

Amerikaanse apparatuur en ziekenhuizen. Deloitte heeft 

naar aanleiding hiervan het initiatief genomen een onder-

zoek uit te voeren naar de IT-beveiliging van medische 

apparatuur in Nederlandse ziekenhuizen. Het bedrijf heeft 

tussen eind 2013 en begin 2015 17 van de 82 Nederlandse 

ziekenhuizen geïnterviewd over het onderwerp.

ViRUsUitbRAkEn
Het onderzoek laat zien dat medische apparatuur ook in 

ons land niet gevrijwaard blijft van cyberincidenten en de 

beveiliging lang niet altijd op orde is. Tien van de zeven-

tien ondervraagde ziekenhuizen geeft aan te maken te 

hebben gehad met een virusbesmetting van medische ap-

paratuur. De risico’s die dit soort besmettingen opleveren 

zijn groot. Zowel de integriteit als werking van medische 

apparatuur kan niet meer worden gegarandeerd en per-

formanceproblemen kunnen de beschikbaarheid van het 

apparaat in gevaar brengen. Ook processen die steunen 

op de getroffen apparaten kunnen door virusbesmettingen 

worden beïnvloed, waardoor ook medische behandelingen 

in gevaar kunnen komen. 

Het is overigens in veel gevallen niet mogelijk simpelweg 

een virusscanner op de medische apparatuur te installeren. 

Niet alleen ondersteunen virusscanners niet alle appara-

tuur, ook zijn ziekenhuizen niet altijd bevoegd software te 

installeren op de apparatuur die zij in eigendom hebben. 

Intrusion Detection Systemen (ISD) en Security Information 

and Event Management (SIEM) systemen kunnen uitkomst 

bieden. Deze systemen vergroten de weerbaarheid tegen 

virusbesmettingen, zonder de werking van de apparatuur 

te beïnvloeden. 

Usb-pooRtEn
Naast virussen leveren ook USB-poorten gevaar op. Steeds 

vaker worden devices via een USB-poort aan medische ap-

paratuur verbonden. Denk hierbij aan randapparatuur  

als printers, maar ook aan USB-sticks. Zo kunnen zieken-

huizen patiënten op USB-sticks afbeeldingen of gegevens 

meegeven. Deze USB-sticks blijken echter een beveiligings-

risico op te leveren, aangezien deze besmet kunnen zijn 

met malware en op hun beurt de medische apparatuur 

kunnen infecteren. Ruim driekwart van de ziekenhuizen 

geeft aan dat het (meestal) niet mogelijk is om gegevens 

van medische apparatuur direct versleuteld op een USB-

stick op te slaan. Hier is dan ook ruimte voor verbetering. 

Deloitte adviseert ziekenhuizen voor het verstrekken 

van gegevens of afbeeldingen aan patiënten uitsluitend 

gebruik te maken van USB-sticks die door het ziekenhuis 

zelf verstrekt worden. Hierdoor wordt uitgesloten dat een 

onbekende USB-stick die mogelijk besmet is met malware 

met de apparatuur verbinding maakt. Wie toch onbekende  

USB-sticks wil kunnen gebruiken, kan een losstaand 

systeem inzetten dat USB-sticks op virussen controleert 

voordat deze gebruikt kunnen worden. 

pRiVAcy
Privacy van patiënten is voor de zorgsector van groot 

belang. Het merendeel van de ziekenhuizen besteedt 

hier dan ook veel aandacht aan. Zo blijkt iets minder dan 

driekwart van de ziekenhuizen een adequate procedure te 

hebben opgesteld voor het verwijderen van gegevens van 

medische apparatuur voordat deze wordt afgevoerd. Zie-

kenhuizen die niet over zo’n beleid beschikken laten appa-

ratuur ophalen door de leverancier, leveren deze in bij een 

professionele afvalverwerker of laten de apparatuur ver-

nietigen door een gecertificeerde partij. Deze ziekenhui-

zen gaan er vanuit dat deze partijen zelf op een adequate 

manier de data verwijderen en geven deze belangrijke taak 

dus uit handen, met alle risico’s van dien. 

Medische apparatuur verstuurt echter ook data via  

netwerken naar andere apparaten. Met het oog op de  

privacy is het van belang deze verbindingen te bevei- 

ligen om te voorkomen dat data onderschept kan worden. 

Onderzoek

Slechte beveiliging van medische  apparatuur zorgt 
voor grote privacyrisico’s

Medische apparatuur is in toenemende mate verbonden met een 
netwerk, waardoor data eenvoudig kan worden uitgewisseld.  
De kans op cyberincidenten neemt hierdoor echter ook toe.  
Het is dan ook zorgelijk dat de it-beveiliging van medische  
apparaten in nederlandse ziekenhuizen slecht op orde blijkt te  
zijn. Door de medische gegevens waarmee op de apparaten  
wordt gewerkt, zijn de privacyrisico’s groot. 
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Deze verbinding blijkt echter lang niet altijd versleuteld te 

zijn. Twee ziekenhuizen stellen dat medische apparatuur 

over het algemeen communiceert over een versleutelde 

verbinding, terwijl zes ziekenhuizen stellen dat dit niet 

het geval is. Zeven ziekenhuizen stellen geen zicht te  

hebben op de versleuteling van communicatie.

ExpliciEt bEVEiligingsbElEiD
Ziekenhuizen blijken daarnaast lang niet altijd een ex-

pliciet beveiligingsbeleid voor medische apparatuur te 

hebben. Bij dertien van de zeventien onderzochte zieken-

huizen bleek zo’n beleid te ontbreken. Deloitte merkt op 

dat in veel ziekenhuizen de afdeling Medische Technologie 

en de IT-afdeling volledig gescheiden van elkaar opereren. 

Hierdoor is niet altijd duidelijk waar verantwoordelijk-

heden met betrekking tot de beveiliging van medische 

apparatuur liggen. 

Op basis van deze resultaten geeft Deloitte een aantal 

Good Practices en tips: 

•  Eén verantwoordelijke voor ICT en Medische  

Technologie

Door één verantwoordelijke aan te stellen voor zowel ICT 

als Medische Technologie, kunnen beide afdelingen sneller 

schakelen en zijn zowel taken als verantwoordelijkheden 

duidelijk.

• Netwerksegregatie

Het administratieve netwerk zou van het medische net-

werk gescheiden moeten zijn. Ook kunnen apparaten in 

subnetwerken worden ingedeeld om extra beveiliging te 

bieden tegen massale virusbesmettingen. Virussen kunnen 

zich hierdoor minder eenvoudig verspreiden over de  

apparatuur in het ziekenhuis. 

• Beveiligingsbeleid

Een beveiligingsbeleid voor medische apparatuur zet alle 

taken en verantwoordelijkheden duidelijk uiteen. Het be-

leid zorgt daarnaast dat tijdens het inkoopproces de juiste 

informatie wordt verkregen over medische technologie. 

• Awareness

Bewustzijn onder medische technici en IT’ers over de 

cyberrisico’s die netwerk verbonden medische appara-

tuur met zich mee brengt, is van groot belang. Potentiële 

dreigingen worden hierdoor eerder gesignaleerd en er kan 

sneller adequate actie worden ondernomen. 

•  Apparatuur, connectiviteit en risico’s  

inventariseren

Medische apparatuur kan alleen goed worden beschermd 

tegen cyberdreigingen als een complete en up-to-date 

inventaris van netwerk verbonden medische apparatuur 

beschikbaar is. Deze inventaris zou ook inzicht moeten 

geven in de eigenschappen en het cyberrisicoprofiel van 

apparaten. 

•  Sommige kwetsbaarheden zijn eenvoudig te  

mitigeren

Deloitte benadrukt dat het niet gebruiken van medische 

apparatuur vooralsnog een groter risico oplevert voor de 

gezondheid van een patiënt dan het gebruiken van kwets-

bare apparatuur. Wel merkt het bedrijf op dat een aantal 

kwetsbaarheden eenvoudig te mitigeren zijn. Ziekenhuizen 

zouden op deze punten dan ook actie moeten ondernemen 

om de privacy van patiënten te waarborgen.

Wouter Hoeffnagel is journalist

Ir. Jeroen Slobbe  
Tel: +31 88 288 27 53 
E-mail: jslobbe@deloitte.nl

Cyber security van netwerk verbonden Medische Apparatuur in Nederland 2015
Risico's en good practices voor een weerbare zorgsector

Evenement

cHicAgo stonD MEDio ApRil in tEkEn VAn zoRg-ict

Impressie van studiereis 
Dutch eHealth Exchange 
HIMSS

onlangs vond in chicago weer de HiMss-conferentie plaats. Voor de nederlandse 
delegatie verzorgen nictiz, VMbi en stichting Digitalezorg.nl een programma dat zich 
toespitst op inhoud en netwerkmogelijkheden. Het doel is om kennisuitwisseling over 
zorg-ict en eHealth in nederland te bevorderen. Deze samenwerking heet de HiMss 
Dutch eHealth Exchange. Een reisimpressie.
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Op de HIMSS-beursvloer is een aantal themapaviljoens 

ingericht. Op woensdag zijn we op het Intelligent Health-

paviljoen geweest waar we door het ziekenhuis van de  

toekomst zijn rondgeleid. Wat opviel was dat alles, maar 

dan ook alles van (RF)ID is voorzien. ID’s (tags) op patiënt 

en medicijnen, apparaten en dergelijke. En vervolgens 

overal apparatuur om die ID’s te kunnen lezen, zodat we 

precies weten waar bijvoorbeeld de patiënt is, wat hij 

gegeten heeft en of hij medicijnen heeft gekregen. Maar 

ook of alle materialen na een operatie uit de patiënt zijn. 

Wat verder opviel is de grote hoeveelheid diagnostische 

apparatuur op de OK.

ocUlUs Rift
Ook werden we verrast door kleine startups. We zijn bij 

twee langs geweest die beide gebruik maken van de Oculus 

Rift virtuele bril. Bij één startup wordt die bril ingezet  

om nerveuze patiënten rustig te krijgen door ze in een 

meditatieve virtuele omgeving rond te laten kijken. En dat 

rondkijken kan dus ook echt, wat een speciale ervaring 

oplevert. 

Bij de andere startup wordt de bril ingezet om door middel 

van evenwichtsoefeningen te meten wat de hersenschade 

is na bijvoorbeeld een hersenschudding. Proefondervin-

delijk kunnen we vaststellen dat zo’n bril het evenwichts-

orgaan echt op de proef kan stellen. De apparatuur die 

gebruikt wordt is trouwens zo in de winkel te koop en 

maakt beide oplossingen toegankelijk voor brede inzet in 

de zorg.

stUREn MEt info Uit DE bRon
Xander Verbeek, coördinator klinische informatica bij IKNL, 

startte de sessie met de nieuwe ontwikkelingen bij het In-

tegraal Kankercentrum Nederland: Oncoguide en OncolinQ. 

Het centrum heeft gezocht naar manieren om de oncologi-

sche richtlijnen goed in het veld te laten implementeren. 

Men wilde meer gebruik maken van bronregistraties en de 

patiënt meer bij de behandeling betrekken. 

Verbeek liet in zijn presentatie in het kort zien hoe  

Oncoguide en OncolinQ daaraan bijdragen. In OncolinQ  

zal informatie uit verschillende bronnen bij elkaar ge-

bracht worden om zo kwaliteit van zorg te meten en  

richtlijnen verder te verbeteren.

‘Using DAtA to DEliVER VAlUE’
De Amerikaanse zorgonderneming Kaiser Permanente 

heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring met elektroni-

sche medische dossiers die door zorgprofessionals worden 

bijgehouden. Om dat te bereiken is - wat men noemt - 

‘clinical leadership’ nodig. Daarnaast moeten veranderin-

gen samen met de gebruikers (zorgverleners) bedacht en 

uitgevoerd worden. 

Het bedrijf werkt daarbij in de richting van ‘real-time 

documentation’. Bij nieuwe projecten wordt daarom sterk 

op ‘useability’ gelet: gebruik van EPD moet gemakkelijk 

en intuïtief zijn. En dat geldt ook voor patiënt-portals. 

Daarom heeft Kaiser Permanente patiënten nadrukkelijk bij 

het ontwerp van deze portals betrokken. Zij kunnen nu al 

veel informatie zelf inzien en vastleggen. 

iHE-pAViljoEn
Het grootste themapaviljoen op de HIMSS is al een aantal 

jaren het IHE-paviljoen waar interoperabiliteit centraal 

staat. Dit jaar werd met vier verhaallijnen het (medische) 

leven van de fictieve familie Strong verteld. Met behulp van 

verschillende voorbeeldsituaties werd getoond hoe infor-

matie van en over een familielid in verschillende settings 

uitgewisseld kan worden. Niet alleen tussen zorginstellin-

gen, maar juist ook tussen hard- en softwareoplossingen 

van verschillende leveranciers. Dat kan tegenwoordig rela-

tief simpel, omdat alle aanwezige leveranciers een of meer-

dere IHE-profielen hebben waardoor aansluiting en uitwis-

seling volgens IHE-vertegenwoordiger Hans Mekenkamp 

bijna zo eenvoudig is als een stekker in het stopcontact 

steken. Rondom het pavilioen was een groot aantal bedrij-

ven gesitueerd die allemaal IHE-gecertificeerde producten 

leveren. Een van hen was het Nederlandse Forcare.

stARtsyMposiUM
Het symposium werd afgetrapt door Stephen Lieber, de 

CEO van HIMSS. Hij benadrukte dat voor HIMSS de samen-

werking met Nederland erg belangrijk is. Ook noemde 

hij als belangrijk feit dat RadboudUMC als eerste zieken-

huis van Nederland en als derde van Europa EMRAM level 

7 heeft bereikt. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de 

rijpheid van de informatieoplossingen in het Nijmeegse 

ziekenhuis. Aansluitend hierop legde het RadboudUMC uit 

wat er komt kijken om als een ziekenhuis deze procedure 

te ondergaan. Daarna begonnen de sessies met een mix 

van Nederlandse en buitenlandse visies.

Daarmee zijn patiënten nu ook een belangrijke bron van 

data geworden. Zo worden door patiënten zelf ingevulde 

PROMS gebruikt om behandelplannen te verbeteren. Bij 

kindergeneeskunde heeft dit bijvoorbeeld tot aantoonbare 

klinische verbeteringen geleid. 

Een nieuwe ontwikkeling bij Kaiser Permanente is dat 

men aan het kijken is of en hoe Google Brain ingezet kan 

worden om te leren uit de grote hoeveelheid beschikbare 

gegevens. Big data dus.

zoRg op AfstAnD
Irene van Duijvendijk, adviseur Zorg ICT & Innovatie bij 

Nictiz, gaf in Chicago een overzicht van het gebruik van 

zorg-op-afstand in Nederland. Haar conclusie was dat het 

begin er is van het gebruik van zorg-op-afstand, maar dat 

er zeker nog veel mogelijkheden en kansen zijn om deze 

vorm van zorgverlening verder uit te bouwen. 

Dr. Shaman Sing (clinical lead Connected health bij het 

Amerikaanse Department of Veteran Affairs) vertelde welke 

telehealth-toepassingen worden ingezet binnen deze orga-

nisatie. Denk hierbij aan teleconsult, health apps, secure 

messaging en secure emailing. Hij gaf aan dat patiënten 

door de inzet van telehealth meer worden betrokken bij 

hun behandelingen. Patiënten hebben hierdoor op ieder 

gewenst moment en vanaf iedere willekeurige locatie 

toegang tot hun informatie. Daardoor verbetert de relatie 

tussen de zorgverlener en de patiënt en dat zorgt voor een 

betere samenwerking. 

Het inzetten van secure sms tussen patiënt en zorgverle-

ner blijkt bij het Department of Veteran Affairs een groot 
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succes. De patiënten krijgen in 95 procent van de gevallen 

binnen een kwartier antwoord op hun vraag aan de zorg-

verlener. Ook het toepassen van video-consulten werkt 

erg goed. Volgens Sing verlaagt het gebruik van video het 

aantal heropnames met 50 procent.

pAtiëntpARticipAtiE
Tijdens de Dutch eHealth Exchange is ook aandacht voor 

het onderwerp ‘patiëntparticipatie’. Met sprekers uit 

Zweden en de Verenigde Staten worden twee verschillende 

perspectieven van participatie toegelicht. Karina Telinger 

McNeill (strateeg bij Inera) laat zien hoe patiënten in  

Zweden ondersteuning krijgen. Landelijke voorzieningen 

zorgen ervoor dat patiënten 24 uur per dag, zeven dagen 

per week kunnen bellen met een door verpleegkundigen  

bemande centrale. De verpleegkundigen beantwoorden 

gemiddeld per maand 450.000 vragen van patiënten. Dit 

gebeurt op een geprotocoleerde wijze. Naast deze telefoni-

sche ondersteuning kunnen zij ook hun medische gege-

vens inzien. Net zoals in Nederland heeft een patiënt recht 

op inzage, maar anders dan in Nederland is dat in Zweden 

een recht op elektronische inzage en is dit een gratis voor-

ziening.

De presentatie van ‘patient advocate’ Amy Gleason maakte 

duidelijk waar vele chronisch patiënten doorheen gaan. 

Gedwongen in de rol van mantelzorger door de diagnose 

van een zeldzame ziekte bij haar dochter veranderde zij 

van enigszins naïeve burger (op wachtlijsten, zonder enig 

“Het was saai en taai werk”, zo stelde hij vast. Veel ge-

sprekken met artsen, koepels, juristen, technici en niet in 

de laatste plaats patiënten moesten ertoe bijdragen dat bij 

de openstelling van de dossiers de grootste belemmerin-

gen opgelost waren. Die openstelling was ‘big time, real 

time en voor alle patiënten’. Elke patiënt die zorg ont-

vangt in het UMC Utrecht wordt gevraagd en gestimuleerd 

gebruik te maken van het patiëntportaal. In dat portaal 

zien zij een actueel overzicht van verslagen van consul-

ten, labuitslagen, metingen, medicatie en patiëntbrieven. 

Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd voor eConsult en 

het maken van afspraken.

Huysman lichtte ook de belangrijkste drijfveren toe die 

aan de basis hebben gestaan van deze ontwikkeling.

Vanuit de patiënt gezien zijn de redenen voor het open 

patiëntenportaal:

•  Transparantie door inzage in het dossier

•  Shared decision making, met een positief effect op  

empowerment

•  Toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg vergroten

•  Kwaliteit en veiligheid van zorg verbeteren

Vanuit de zorgverlener zijn dit:

•  Efficiëntere organisatie, betere voorbereiding, beveiligde 

omgeving, terwijl de verzamelde data ook geschikt is 

voor onderzoek

•  Effectievere zorg, met verhoogde therapietrouw en  

actueel en compleet overzicht van de patiënt

•  Makkelijk en snel online contact met de patiënt, makke-

lijker plannen en e-consult direct in het dossier

Uiteraard vormden het beveiligen van de gegevens en pri-

vacy van de patiënten belangrijke aandachtspunten. Voor 

dit onderdeel heeft het UMC Utrecht gebruik gemaakt van 

DigiD. Tegelijkertijd valt niet te voorkomen dat een patiënt 

desgewenst zijn hele dossier op Facebook plaatst.

nEw HEAltHcARE DEliVERy MoDEls
Michael Minaer, CIO van het UC Davis, begon zijn lezing 

over new healthcare delivery models met een indrukwek-

kend overzicht van getallen, awards en prestaties die de 

afgelopen jaren bij het UC Davis zijn behaald. Met 220 

zogeheten ‘production interfaces’ zijn alle systemen van 

UC Davis gekoppeld aan het Epic EHR.

Aan de hand van een voorbeeld lichte Minaer toe hoe 

het aantal sterfgevallen als gevolg van een sepsis met 36 

procent is afgenomen door het anders toepassen van reeds 

aanwezige ‘evidence based’ kennis. Op basis daarvan zijn 

wijzigingen in het beleid, EHR en processen doorgevoerd 

en is de geleverde kwaliteit van zorg verhoogd. Hierbij 

staat innoveren centraal, maar de focus moet gericht zijn 

op het integreren van data en kennis en minder op de tech-

nologie, aldus Minaer.

zicht wat er komen zou) via per ongeluk geluk hebbend 

(via oudersupportgroep in contact met wereldwijde expert) 

tot ultiem betrokken mantelzorger die alle informatie 

gelezen heeft en alle dossiers verzamelde. ‘I was her PHR’, 

zo stelde ze in haar presentatie. Haar oproep aan het pu-

bliek in de zaal is: maak de gegevens helder, betekenisvol, 

bruikbaar en ondersteunend om van nut te zijn voor de 

patiënt. 

big DAtA
Ronald Petru (kinderarts-intensivist, CMIO, RadboudUMC) 

verzorgde een flitsend en filosofisch ingestoken verhaal 

waarin een aantal uitstapjes werden gemaakt en conclusies 

werden getrokken over de manier waarop Big Data-technie-

ken van data informatie kunnen maken. Hij leerde zijn toe-

hoorders dat computers weliswaar heel goed kunnen scha-

ken, maar dat gezondheidszorg geen discrete wetenschap 

is, maar over mensen gaat. En mensen zijn nu eenmaal ver-

schillend en verdienen op het individu aangepaste aanpak. 

ICT kan hierbij helpen, maar de data moet dan zinvolle 

informatie geven die ook beschikbaar, duidelijk en actiege-

richt moet zijn. De zorg kan wat dat betreft nog veel leren 

van andere bedrijfstakken. Denk daarbij niet alleen aan de 

luchtvaart, maar ook aan een app als buienradar.nl.

tHE blUE zonEs pRojEct
Jeff Dindak en Sarah Richardson verzorgden een presenta-

tie over de inzet die NHS Healthcare System pleegt om in 

het ziekenhuis zelf met ICT aantoonbaar de zorg te ver-

beteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. De inves-

teringen die zij hebben gedaan blijken aanzienlijk, maar 

verdienen zich wel degelijk terug. Zij spreken van Smart 

ICT met maximale participatie van de patiënt. 

Daarnaast investeert het ziekenhuis in de eigen regio in 

het verhogen van welzijn en gezondheid van de inwoners. 

Dat doet men op basis van het Bluezone-model. Ook hier 

gaan de kosten voor de baten, maar de eerste resultaten 

zijn indrukwekkend. Zo heeft men een veertien procent 

reductie in obesitas weten te realiseren en een reductie 

van 30 procent als het gaat om roken. Al met al een grote 

‘paradigm shift’ voor het ziekenhuis en de maatschappij 

als geheel. Bovendien gaat het hier ook nog eens om een 

niet-omkeerbare beweging.

tRAnspARAntE zoRg MEt pAtiëntpoRtAAl
Jan Christiaan Huysman (program manager Healthcare 

IT van het UMC Utrecht) trok met een lezing over trans-

parante zorg met een patiëntportaal een volle zaal. Niet 

verbazingwekkend, want het openstellen van de patiënten-

dossiers staat (ook in de media) volop in de belangstelling. 

Alhoewel er in sommige media enigszins ongenuanceerde 

berichten zijn verschenen, bleek het ‘managen van de 

media’ effectief. Huysman vertelde over het implementatie-

proces dat begin 2014 is gestart. 

Hij sloot zijn presentatie af met een zogeheten ‘take home 

message’: plaats de patiënt centraal in de verandering, 

integreer de verschillende data en pas ‘evidence based’ 

klinische data toe om de kwaliteit van zorg te verhogen.

big DAtA, pRiVAcy En infoRMAtiEbEVEiliging
Michel Hofman (gastdocent Nyenrode University) gaf een 

presentatie over Big Data, privacy en cyber security. Hij 

heeft zijn sporen verdiend in de financiële wereld op het 

gebied van ICT en is momenteel als gastdocent verbonden 

aan de Universiteit van Nyenrode. We zien dat technologie 

enorm toeneemt in de zorg en dat biedt nieuwe kansen. 

Maar hoe gaan we dan goed om met de ‘personal data’ die 

gebruikt wordt voor al die vooruitgang? Want let wel, zelfs 

al gaan we anonimiseren, dan nog hebben we te maken 

met persoonlijke gegevens. Zolang we het doel goed 

specificeren en de gegevens goed beveiligen, mogen we de 

data - met toestemming van de persoon - echter gebrui-

ken. Over dit thema is inmiddels veel wet- en regelgeving 

ontstaan. Zowel op nationaal, Europees en internationaal 

niveau is dit echter nog dagelijks in ontwikkeling. Geen 

makkelijke materie dus, maar wel noodzakelijk.

Hx360-pRogRAMMA
Tussen al het geweld van de grote vendoren is het normaal 

gesproken voor een kleine startup niet te doen om tijdens 

HIMSS op te vallen. De organisatie van de conferentie heeft 

daarom dit jaar voor het eerst het HX360-initiatief opgezet. 

In samenwerking met diverse partners, waaronder vier ac-

celerators hubs, is een speciaal gedeelte op de beursvloer 

en een heel apart programma samengesteld. De accelera-

tors Healthbox, Allscripts, PWC en Verizon laten hier de op-

lossingen van hun deelnemers zien. Ook Games for Health 

US laat samen met haar partners zien welke de mogelijk-

heden serious games voor de zorg te bieden hebben.

Speciaal onderdeel van het HX360-programma is de  

Innovation Challenge. In samenwerking met een aantal 

partners zijn vier ‘challenges’ samengesteld. Het is de vier 

finalisten, die zijn geselecteerd uit tachtig deelnemers, 

om daar een innovatieve oplossing voor aan te bieden. 

Niet verwonderlijk dat de challenges zijn uitgezet in het 

domein van de efficiëntie van zorg, zorgcoördinatie van 

‘disease management’, patiëntretentie en de patiëntbele-

ving. De twee winnaars van de challenge ontvingen naast 

een bedrag van 50.000 dollar ook een contract met een 

deelnemende zorginstelling.

Dat het HX360-initiatief nog moet groeien binnen de HIMSS 

werd ook duidelijk. Het inhoudelijk programma is alle drie 

dagen wel vol, maar van de meer dan tweehonderd be-

schikbare plaatsen op de beursvloer voor startups, is nog 

een aanzienlijk aantal niet gevuld. Het is ook nog vooral 

een Noord-Amerikaans feestje met maar één Europese 

deelnemer: het Nederlandse Grendel Games.

Dutch eHealth Exchange
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Leveranciers die CRM-systemen aanbieden voor het ge-

bruik van EPD’s en providers die de beveiligde communi-

catienetwerken (DCN) aan zorgverleners aanbieden, dienen 

aan een rits aan industriële standaarden voor informa-

tiebeveiliging te voldoen. De bindende gedragscode EGiZ 

biedt een samenvatting van alle relevante eisen die gelden 

voor eenieder die zorg met behulp van ICT of ICT ten 

behoeve van zorg levert. Overal lijkt aan te zijn gedacht. 

Maar klopt dat wel? 

DE zoRgVERlEnER
Laten we beginnen met de eisen waaraan een zorgverlener 

moet voldoen, wil hij überhaupt inloggegevens kunnen 

krijgen voor het LSP. De overkoepelende organisatie  

Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie 

(VZVZ) heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Een zorgverle-

ner die aan het LSP deelneemt, moet:

•  Beschikken over een ‘Goed Beheerd Zorgsysteem’ (GBZ)

•  Op dat systeem een softwarepakket voor het EPD gebrui-

ken dat beschikt over het XIS-certificaat (Zorginformatie-

systeem)

•  Werken met een ‘zorgserviceprovider’ (ZSP) voor een da-

tacommunicatienetwerk (DCN) in plaats van het ‘gewone’ 

internetnetwerk

Wanneer aan deze drie eisen wordt voldaan, beschikt de 

zorgverlener formeel over een zogenaamd Goed Beheerd 

Zorgnetwerk (GZN). De VZVZ geeft de zorgverlener dan de 

benodigde toestemming en inloggegevens om in te loggen 

op het LSP. De zorgverlener kan dan, mits hij over een UZI-

pas beschikt, samenvattingen van EPD’s van zorgbehoeven-

den opvragen. Hij mag dat uitsluitend doen voor patiënten 

waarmee hij een behandelrelatie aangaat, maar die niet tot 

zijn eigen, vaste patiënten horen. 

Om te voorkomen dat nieuwsgierige zorgverleners lukraak 

dossiers gaan opvragen van buren, familieleden, collega’s 

en bekende Nederlanders, wordt er een logboek bijgehou-

den van welke zorgverleners welke dossiers opvragen. 

Bezorgde burgers kunnen een verzoek indienen om het 

logboek van hun eigen dossier in te zien.

De rechten en de plichten van de zorgverlener zijn hier-

mee redelijk duidelijk. De eisen aan een Goed Beheerd 

Zorgsysteem worden, ondanks een publicatie van de  

Nictiz (het Nederlandse expertisecentrum voor standaardi-

satie en eHealth) hierover1 niet erg concreet. Maar wanneer 

VZVZ toestemming verleent aan een aanvrager, impliceert 

dat goedkeuring van het systeem van die aanvrager. 

DE it-lEVERAnciER(s) 
Er zijn talloze softwareontwikkelaars die programma’s heb-

ben ontwikkeld voor zorgverleners om met het EPD te wer-

ken. Hiermee kunnen zij veilig EPD’s opslaan, downloaden 

Security

‘ Stel strengere eisen aan  
Goed Beheerd Zorgsysteem’

Het Elektronisch patiënten Dossier (EpD) is een geplaagd dossier. bezorgdheid bij 
burgers en zorgverleners over de privacy van de patiënt voor mogelijke gegevens-
diefstal ligt aan de basis van bijna alle argumenten die er zijn tegen het landelijk 
schakel punt (lsp), dat de EpD’s van patiënten moet ontsluiten. De bezorgdheid is 
ook niet verwonderlijk: medische gegevens behoren tot de meest privacygevoelige 
die mensen bezitten. Er is bij de verschillende organisaties achter het lsp ook veel 
begrip voor de angsten. om tegemoet te komen aan sceptici van het lsp, is er een 
muur opgetrokken aan regelgeving en kwaliteitseisen voor zorgverleners die mee 
willen doen aan het lsp. 

en wijzigingen in dossiers aanbrengen. Meestal zijn dit 

een soort CRM-systemen (Customer Relation Management 

systemen), die bij de meeste dienstverlenende organisa-

ties in de wereld worden gebruikt. In de zorg heten deze 

systemen Zorginformatiesystemen (ZIS). Bijzonder aan 

deze ZIS-systemen is dat deze, in vergelijking met andere 

CRM-systemen, aan extra normen moeten voldoen, zoals 

bijvoorbeeld aan de normen ISO27001 en NEN7510. Daar-

naast moeten de leveranciers van deze systemen zelf aan 

een aantal eisen voldoen. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk 

dat het medewerkers van de leverancier onmogelijk wordt 

gemaakt om zelf dossiers in te zien. En voor het geval er 

toch kennis moet worden genomen van delen van dossiers 

(bijvoorbeeld omdat doublering in een database is ontdekt, 

en dat moet worden onderzocht) moeten werknemers een 

speciale geheimhoudingsplicht in acht nemen. 

Naast de aanbieders van de zorginformatiesystemen zijn 

er nog andere leveranciers: de zorgserviceproviders (ZSP). 

Deze providers leveren aan zorgverleners een speciale 

internetverbinding om dossiers via het LSP op te kunnen 

vragen. Deze internetverbinding noemt men het datacom-

municatienetwerk (DCN). 

Bovenstaande soorten leveranciers zijn particuliere par-

tijen. Maar er is nog een derde soort leverancier en die 

is semipubliek. En dat is de VZVZ. Die partij is namelijk 

verantwoordelijk voor het LSP zelf en zij controleert wie 

wel en wie niet het recht zou moeten hebben om gebruik 

te mogen maken van het LSP.

Met zo veel verschillende leveranciers heb je kans dat be-

paalde verantwoordelijkheden door verschillende partijen 

worden genomen en dat er dus dubbel werk wordt gedaan. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor het controleren van de inlog-

gegevens. Dat doet zowel de leverancier van het DCN, als 

VZVZ. Als daarmee de kans verkleint dat onbevoegden 

dossiers van willekeurige personen in handen krijgen, is 

dat niet erg problematisch. Wat vervelender is, is de mo-

gelijkheid dat bepaalde verantwoordelijkheden tussen wal 

en schip raken. Want als de ene partij denkt dat de andere 

partij het wel zal oppakken, terwijl de andere partij ervan 

overtuigd is dat die ene partij dat al heeft gedaan, dan 

doet niemand het. En dat is precies wat er gebeurt bij het 

beveiligen van de eigen systemen van de zorgverleners.

DE VERgEtEn scHAkEl
Uit al het voorgaande is duidelijk geworden dat door de ei-

sen die gesteld worden aan de technologie en aan de betrok-

ken partijen, de persoonlijke gegevens van patiënten goed 

bewaakt worden. Laten we patiëntgegevens vergelijken met 

Nederlands kraanwater. Wij vinden het belangrijk dat wij het 

water uit de kraan kunnen drinken, en daarom zorgen wij 

ervoor dat het gezuiverde water nergens kan worden besmet 

door kwaadwillenden. De waterzuiveringsinstallatie is bevei-

ligd en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. Het 

leidingnetwerk ligt veilig onder de grond en is een gesloten 

systeem waar je niet zo maar bij kunt om iets aan het water 

toe te voegen. Pas als het water aan het einde van de lijn 

is en in de kraan komt, is het water toegankelijk. Toeval-

ligerwijs is de kraan ook niet meer de verantwoordelijkheid 

van het waternet. In een onwaarschijnlijk scenario zou een 

kwaadwillende bij een gebruiker in kunnen breken, de kraan 

los kunnen schroeven, iets giftigs in de kraan kunnen stop-

pen, de kraan weer kunnen vastdraaien en zo de gebruiker 

bij zijn eerstvolgende glas water kunnen vergiftigen. In het 

geval van patiëntgegevens is het niet heel anders, al is het 

voor een kwaadwillende niet nodig om fysiek in te breken. 

Met een goed stukje kwaadaardige code (malware, zoals een 

virus, een Trojaans paard of spyware) kan hij de controle 

over de pc overnemen of elke actie van de pc in de gaten 

houden. Dus zodra patiëntgegevens op het beeldscherm van 

een huisarts te zien zijn, zijn die, als die pc besmet is met 

spyware, ook te zien voor een cybercrimineel. 

ADViEs Uit DE MARkt AAn nictiz:
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Een vervelender scenario is een speciale banktrojaan die 

het systeem van de arts kan besmetten. Een dergelijk stukje 

malware wordt meestal gebruikt om tweefactauthenticatie 

bij het internetbankieren te omzeilen door een zogenaamde 

Man in the Browser-aanval op te zetten. Dergelijke aanval-

len werken ook uitstekend om de tweefactorauthenticatie 

bij het inloggen bij het LSP te omzeilen. Wanneer de zorg-

verlener met zijn eigen UZI-pas, wachtwoord en eenmalige 

wachtwoord (dat gegenereerd is door zijn speciale card 

reader of token) inlogt bij het LSP voor het opvragen van 

een dossier, zou een cybercrimineel ongezien mee kunnen 

liften in die sessie. Hij kan dan de authenticatiegegevens 

van de arts misbruiken voor het autoriseren van zijn eigen 

aanvraag. Daarmee kan een cybercrimineel dat doen waar 

iedereen zo bang voor is: EPD’s opvragen van willekeurige 

personen. De verkregen gegevens kunnen worden ver- 

kocht (bijvoorbeeld aan partijen die illegale medicijnen 

of medische hulpmiddelen proberen te verkopen) of, nog 

erger, worden gebruikt om patiënten mee af te persen.

Dit zijn scenario’s die niet vaak zullen voorkomen, maar 

het gevaar bestaat. Het is dan ook erg belangrijk dat de  

systemen van de hulpverleners goed beveiligd zijn tegen 

malware. Toch wordt hier in het ‘Programma van eisen 

organisatie goed beheerd systeem’ met geen woord over 

gerept. De enige opmerking die in de buurt komt is: ‘Voor 

algemeen te treffen maatregelen op het gebied van infor-

matiebeveiliging wordt ervan uitgegaan dat aangesloten 

partijen voldoen aan geaccepteerde standaarden en normen 

zoals ISO27001 of NEN7510’. Maar deze standaarden en 

normen gaan over informatiebeveiliging en niet over be-

scherming tegen malware. Bovendien kan van een huisarts 

of fysiotherapeut niet verwacht worden dat zij deze stan-

daarden en normen volledig doornemen en begrijpen. Het 

zijn namelijk volledige boeken met zeer technische kost, 

die zelfs voor IT-professionals zeer moeilijk te doorgron-

den is. Niet voor niets zijn er talloze cursussen en opleidin-

gen voor IT-professionals om deze standaarden te leren.

wiE DoEt wAt?
De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de 

Zorg (EGiZ) is een ander document waarin we hopen terug 

te lezen dat het gebruik van beveiligingssoftware op het 

systeem van de zorgaanbieder verplicht is voor deelname 

aan het LSP. De EGiZ is een handig document dat de es-

sentie van alle wetten en regels voor alle partijen rondom 

het LSP samenvat in 33 pagina’s2. In dit document lezen 

we het volgende: “Beveiliging dient ‘state of the art’ te zijn 

en dus regelmatig te worden geüpdate” [sic]. Helaas wordt 

niet concreet gemaakt waar die beveiliging uit bestaat. 

Hier ligt een interpretatiefout op de loer: ‘Ik werk met een 

gecertificeerd zorginformatiesysteem en met een DCN, 

dus ik heb alle beveiligingsmaatregelen in acht genomen’. 

Bovendien is onduidelijk voor wie dit precies geldt. Een 

arts kan denken dat het om de beveiliging van de database 

met dossiers gaat, die uiteraard door de leverancier van 

het ZIS wordt verzorgd. Ten slotte is niet gedefinieerd wie 

de verantwoordelijkheid hiervoor zou moeten dragen. Een 

arts zou van mening kunnen zijn dat dit tot de taken van 

de leverancier van zijn DCN of ZIS behoort.

In de praktijk komen wij zorgverleners tegen, die geen 

malwarebescherming op hun computers en netwerk heb-

ben geïnstalleerd en hier ook geen noodzaak toe zien.  

De vele richtlijnen, standaarden en normen maken dat  

men door de bomen het bos niet meer ziet en gelooft dat 

men ‘nu wel genoeg heeft gedaan’ om de gegevens van de 

patiënten veilig te houden. Bij een rondvraag onder aanbie-

ders van zorginformatiesystemen komt naar voren dat er 

in die sector weinig interesse is om verantwoordelijkheid 

voor dit specifieke vraagstuk te nemen. De beveiliging van 

de eigen systemen is de verantwoordelijkheid van hun 

klant, zo vinden zij.

Mijn voorstel is dat Nictiz, dat verantwoordelijk is voor de 

richtlijnen rondom het LSP, de formele eisen van een Goed 

Beheerd Zorgsysteem op dit punt aanscherpt. Vervolgens 

is het aan VZVZ om bij elke aanvraag voor aansluiting op 

het LSP (en bij de regelmatige controle op de zorgverle-

ners die al gebruik maken van het LSP) na te gaan of het 

betreffende systeem ook echt afdoende is beveiligd tegen 

malware. Mijn vermoeden is dat wanneer deze eis expli-

cieter wordt vermeld, de leveranciers van ZIS-systemen en 

DCN-verbindingen hun aanbod vanzelf zullen uitbreiden 

met een antimalware-oplossing.

Daniëlle van Leeuwen, 

public relations manager 

Benelux G DATA

1  ‘Programma van eisen organisatie goed beheerd systeem’: 
https://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Infra/Gedeeld/AORTA_GBx_PvE_Organisatie.htm

2  Bijvoorbeeld via http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/_library/10992

3D-specialist Dassault systèmes heeft een 3D-game 
geïntroduceerd om op een leuke wijze de anatomie 
van handen te leren. De online ‘bones box’ daagt 
mensen namelijk uit om zo snel mogelijk alle 27 
botten van een hand in de juiste volgorde te leggen. 
Dat lijkt eenvoudig, maar vereist veel concentratie, 
snel nadenken en behendigheid.

Bones Box is een 3D Experience uit het Dassault Systèmes 

3DEXPERIENCE-laboratorium, bedoeld om voor een breed 

geïnteresseerd publiek de brug te slaan tussen medi-

sche wetenschap en onderwijs. Vergelijkbare games zijn 

‘Staying Alive’ voor reanimeren en ‘Born to Be Alive’ voor 

zwangere vrouwen. 

Bones Box is ontwikkeld in samenwerking met iLumens, 

het medische laboratorium van de Parijse Descartes  

Universiteit en professor Emmanuel Masmejean. Hij is  

het hoofd van de neurochirurgie voor handen en lede-

maten van het bovenlichaam, in het Europese Georges 

Pompidou ziekenhuis.

AnAtoMiE VAn DE HAnD
Handen zijn voor mensen belangrijke productie- en com-

municatiemiddelen. Daarmee worden zowel de grootste 

constructies en machines, als minuscule elektronica,  

muziek en kunstwerken gemaakt. Ook communiceren  

mensen over de hele wereld al sinds de prehistorie non-

verbaal met hun handen.

Alle botten waaruit onze handen bestaan zijn te verdelen 

in drie categorieën: de vingers, handpalm en pols. Behalve 

dat het polsgedeelte een hand met de onderarm verbindt, 

maken de daarin aanwezige botten ook al onze hand- 

bewegingen mogelijk.

EffEctiEVER lEREn DooR DoEn En spElEn
Met Bones Box en andere educatieve games wil Dassault 

Systèmes mensen laten kennismaken met een effectievere 

manier van leren, door te doen en te spelen. Realistische 

3D-simulaties maken complexe systemen, zoals onderde-

len van het menselijke lichaam, inzichtelijker en daardoor 

begrijpelijker. 

Een andere 3D Experience waarmee het bedrijf zowel  

medisch onderzoek als onderwijs inzichtelijker maakt, is 

het Living Heart-project. Daarin is door zo’n dertig samen-

werkende organisaties en experts op cardiologisch gebied, 

een levensecht 3D-simulatiemodel van een kloppend  

mensenhart ontwikkeld. 

Kijk op www.bonesbox.fr/index_en.html

Games

Online 3D-puzzel van handbotten

sERioUs ‘bonEs’ gAME
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Het onderzoek is gehouden onder instellingen met mini-

maal honderd medewerkers, waaronder twintig academi-

sche en perifere ziekenhuizen. De resultaten bevestigen 

dat technologie de komende jaren de zorgsector op alle 

mogelijke manieren gaat overspoelen. Aan de administra-

tieve kant wordt er momenteel veel aandacht besteed aan 

plansystemen en vooral aan het koppelen van administra-

tieve oplossingen (het EPD). De komende jaren verschuift 

de aandacht weer daarvan weg en is de verwachting vrij 

algemeen dat er vooral veel op het gebied van ‘accountable 

care’ gaat gebeuren. Daarbij wordt veelal in samenwerking 

met zorgverzekeraars effectieve zorg geïdentificeerd en 

beloond. 

big DAtA

gezondheidsapps. Door de introductie van smartwatches 

en andere wearables neemt vooral de hoeveelheid sen-

soren toe die steeds meer gezondheidsdata produceren. 

Veel respondenten verwachten dat ze daarmee aan de 

slag moeten gaan, maar zij merken ook op dat er (nog?) 

veel obstakels zijn. Enerzijds gaat het om certificering en 

wet- en regelgeving, waardoor deze gegevens niet zomaar 

gebruikt kunnen worden door medische professionals. 

Maar er is ook de nodige weerstand onder veel van deze 

professionals die het vooral als een last beschouwen dat 

patiënten gaan - zeg maar - ‘zelfdokteren’. Aangezien het 

bloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan, wordt het 

zeer interessant om de komende tijd te zien welke platfor-

men hier, buiten de reguliere zorg om, op gaan inspelen. 

infRAstRUctUUR
Met de snelle digitalisering van de zorg gaat het er niet 

alleen om om de juiste technologieën te identificeren en 

toe te passen. Het is cruciaal dat de randvoorwaarden op 

orde zijn. Aan de ene kant zijn processen nu al zo afhan-

kelijk van IT geworden dat server-storingen niet langer 

acceptabel zijn. Aan de andere kant neemt het belang van 

een goede databeveiliging snel toe, doordat veel gegevens 

uitermate privacygevoelig zijn. IT moet grip hebben op de 

gehele keten, van de technische details in het datacenter 

tot aan de uiteindelijke processen en de digitale opvoeding 

van de gebruiker. 

Ook in de zorg geldt dat de nodige transparantie in de ke-

ten lang niet altijd aanwezig is. IT-beslissers houden zich 

vaak maar beperkt bezig met de details in het datacenter 

en de facilitaire beheerders houden zich vooral met ope-

rationele zaken bezig. Een betrouwbare informatievoor-

ziening begint echter in het datacenter en het loont om te 

investeren in een duidelijke architectuur op basis van een 

hoge mate van standaardisatie en dit ook strak en vanuit 

Op het vlak van Big Data wordt wat terughoudend gerea-

geerd. Iedereen doet er wel iets mee, maar tegelijkertijd 

investeert niemand heel breed. De meeste respondenten 

laten het rustig op zich af komen of zetten zelfs vraagte-

kens bij de brede inzetbaarheid van Big Data in de zorg. 

Hoewel de hoeveelheid data explosief toeneemt, bestaat 

niet het idee dat de traditionele datawarehousing tools 

niet in staat zullen zijn om dit te verwerken. Wel wordt er 

- voor allerlei toepassingen - steeds meer gebruik gemaakt 

van slimme analytische tools.

Een van de grootste verschuivingen ziet men optreden op 

het gebied van de integratie met commercieel verkrijgbare 

IT te beheren. In het verleden beschikten veel zorgaanbie-

ders over een groot aantal server-locaties, aangezien de 

telecomverbindingen niet snel genoeg waren voor conso-

lidatie. Met de komst van bijvoorbeeld glasvezel hebben 

veel ziekenhuizen het fenomeen ‘datacenter-consolidatie’ 

nu wel duidelijk op de agenda staan. Toch beschikt de 

helft van de zorginstellingen nog altijd over vijf of meer 

locaties.

Het datacenter van een ziekenhuis dient dus robuust te 

zijn, maar vooral ook flexibel. Met de komst van een groot 

aantal technologieën neemt de benodigde verwerkings- en 

opslagcapaciteit snel toe. Voor sommige ziekenhuizen 

wordt het aantrekkelijk om de servers buiten de eigen deur 

te zetten. Wie dat niet doet, is sterk gebaat bij een data-

centerarchitectuur die op standaarden is gebaseerd. Het 

gebruik van prefab componenten kan daarbij een grote rol 

spelen, maar de bekendheid van dergelijke oplossingen is 

in de zorg - in ieder geval binnen IT - nog zeer beperkt.

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

Onderzoek

onDERzoEk pb7 REsEARcH in opDRAcHt VAn scHnEiDER ElEctRic:

Dataexplosie in de zorg vraagt 
om nieuwe IT-aanpak

in de periode maart en april 2015 heeft pb7 Research in 
samenwerking met stichting Digitalezorg.nl een 27-tal  
it-beslissers in de zorg ondervraagd. Dat gebeurde op 
verzoek van datacenter-aanbieder schneider Electric.  
Het onderzoek had als doel om te onderzoeken welke 
nieuwe digitale technologieën op de zorg afkomen en hoe 
instellingen zich daar op voorbereiden. 

‘ IT moet grip hebben op  

de gehele keten, van de 

technische details in het 

datacenter tot aan de  

uiteindelijke processen  

en de digitale opvoeding 

van de gebruiker’
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Alle partijen in de zorgketen krijgen de komende  
jaren steeds meer te maken met elektronische  
patiëntengegevens. privacybescherming is daarbij  
een van de belangrijkste aandachtspunten. Alle be- 
trokken partijen willen weten wie, waar en wanneer 
toegang had en heeft tot patiëntengegevens. nEn 
7512 en nEn 7513 geven richtlijnen om dat aantoon-
baar te maken en identity & Access Management- 
oplossingen van Realopen it ondersteunen deze.

De uitwisseling van gegevens in de zorgsector vindt steeds 

vaker elektronisch plaats. Of het nu gaat om het elek-

tronische patiënten- of cliëntendossier, het persoonlijk 

gezondheidsdossier, apps of eHealth, alle partijen in de 

zorgketen delen digitale informatie. De overheid, verze-

keraars, toezichthouders en patiënten willen garanties dat 

zorginstellingen zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke 

patiënten- en persoonsgegevens.

Voor de zorgsector is ISO 27002 de internationale stan-

daard voor informatiebeveiliging. Deze wordt in Nederland 

verder aangescherpt door NEN 7510, 7512 en 7513 van het 

Nederlands Normalisatie-instituut. Naast richtlijnen voor 

het toepassen van kwaliteitscriteria, vereisen deze normen 

dat de maatregelen voor informatiebeveiliging aantoon-

baar zijn. Zorginstellingen horen al vanaf 2006 conform 

de NEN 7510 te werken, met het oog op de invoering van 

de wet op het Burgerservicenummer (BSN) en het EPD. Tot 

nog toe is de toepassing van de NEN-normen echter alleen 

‘dwingend’ geweest. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit 

nog in 2015 wettelijk verplicht.

NEN7510 geeft algemene richtlijnen voor maatregelen die 

zorginstellingen moeten nemen om de informatievoorzie-

ning te beveiligen. NEN7512 gaat een stapje verder met 

eisen aan de elektronische communicatie. De norm voor-

ziet in richtlijnen voor de veilige gegevensuitwisseling 

tussen zorginstellingen, patiënten en andere partijen in de 

zorgketen. NEN7513 geeft richtlijnen voor een logboek dat 

zorginstellingen moeten aanleggen waaruit blijkt wie er 

wanneer toegang heeft tot patiëntengegevens. De wette-

lijke verplichting zal eruit bestaan dat zorginstellingen de 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid aantoon-

baar moeten garanderen van alle informatie die nodig is 

om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Zorg-

instellingen moeten waarborgen geven voor zowel de gege-

vensbeveiliging als de privacy van de patiënt. Dat kunnen 

zij doen aan de hand van NEN 7512 en 7513. In beide nor-

men draait het vooral om het vaststellen van identiteiten: 

is de persoon die toegang heeft tot de patiëntengegevens 

wie hij of zij zegt te zijn en is diegene daartoe gerechtigd?

stERkE AUtHEnticAtiE
Om dat aantoonbaar te maken, moet elke gebruiker be-

schikken over een unieke identificatiecode (gebruikers-ID) 

voor persoonlijk gebruik. Er behoort bovendien een sterke 

authenticatie plaats te vinden. De NEN-normen bepalen  

dat informatiesystemen die patiëntgegevens verwerken  

authenticatie moeten toepassen op basis van ten minste 

twee afzonderlijke kenmerken (naast de gebruikersnaam). 

Dus niet alleen wie men is (gebruikersnaam) en wat men 

weet (wachtwoord), maar ook wat men heeft (bijvoorbeeld 

een pasje, sms-code of een iris- of vingerafdrukscan). 

Alleen dan is het volgens NEN 7512 en 7513 mogelijk de 

geclaimde identiteit van de gebruiker te bewijzen.

Deze beheersmaatregel is van toepassing op alle typen 

gebruikers, dus niet alleen op zorgverleners. Ook tech-

nisch ondersteunend personeel, operators, netwerkbeheer-

ders, systeemprogrammeurs en databasebeheerders vallen 

onder NEN 7512 en NEN 7513. Gebruikers-ID’s dienen 

bovendien ook om activiteiten te traceren naar informatie-

systemen en apparaten, want niet alleen personen kunnen 

patiëntengegevens verwerken. De zender en de ontvanger 

van patiënteninformatie kunnen ook een organisatie of 

informatiesysteem zijn. Bovendien verzamelen, verwerken 

en versturen ook steeds meer apps voor mobiele apparaten 

patiëntengegevens.

De NEN-normen verplichten een authenticatieproces op 

te stellen binnen de hele organisatie. De bron moet zijn 

identiteit aantonen en de ontvanger moet deze identiteit 

kunnen controleren. Het beveiligingsniveau van de gehele 

keten is bepalend voor de veiligheid van de gegevensuit-

wisseling. Het met ‘voldoende zekerheid vaststellen van de 

identiteit van de te vertrouwen partij’ is dan ook een eerste 

vereiste van NEN 7512. Volgens NEN 7513 moeten ‘de mini-

maal vereiste wijze van authenticatie’ en ‘de bijbehorende 

bewijsstukken’ bovendien worden vastgelegd.

iDEntity & AccEss MAnAgEMEnt
NEN 7512 en NEN 7513 geven aan wat er moet gebeuren 

om de integriteit en veiligheid van patiënten- en persoons-

gegevens te waarborgen. Ze zeggen echter niet hoe zorg-

instellingen dat kunnen realiseren. Het antwoord ligt in 

Identity & Access Management. Deze oplossingen maken 

het mogelijk individuen of gebruikersgroepen extra bevei-

ligde toegang te bieden tot de patiëntengegevens. Hierdoor 

krijgen alle betrokken partijen, mensen én machines, spe-

cifieke toegangsrechten op basis van hun identiteit of rol. 

Dit maakt duidelijk wie dossiers en gegevens mag inzien 

en bewerken, maar ook wie dit daadwerkelijk heeft gedaan. 

Binnen de zorg is het onvoldoende afschermen van ver-

trouwelijke gegevens vaak een gevolg van onjuist toege-

paste techniek én falend menselijk handelen. RealOpen IT 

past Identity & Access Management toe om dit probleem  

te ondervangen. Dit gebeurt door het koppelen van iden-

titeitsgegevens, maar ook door het adviseren over het 

correct informeren van de gebruikers. De veiligheid van 

patiënten- en persoonsgegevens kan tenslotte niet volledig 

verkregen worden door machines en middelen. Ook men-

sen spelen een belangrijke rol als het gaat om de bescher-

ming van privacygevoelige informatie.

Een voorbeeld van Identity & Access Management in de 

zorg is het gebruik van een online centrale portal. Op deze 

portal loggen zorgverleners in met behulp van een pasje  

of token. Deze authenticatie vindt plaats op basis van  

Access Management. Vervolgens draait het om autorisatie: 

op basis van de functie of de rol die de zorgverlener heeft, 

wordt bepaald tot welke informatie hij toegang heeft. Het 

bepalen van deze toegangsrechten komt tot stand met 

Identity Management. Hiermee wordt een koppeling ge-

maakt tussen HR-systemen en de zorgapplicaties. Op deze 

wijze krijgen zorgverleners op een snelle manier de juiste 

toegangsrechten, en kunnen deze ook eenvoudig en veilig 

worden aangepast of uitgebreid.

De NEN-normen vragen om het inrichten van eenduidig, 

volledig en geautomatiseerd identiteitenbeheer. Dat heeft 

een bijkomend voordeel, want zorginstellingen die hier 

aan voldoen, besparen enorm veel kosten. Digitale infor-

matie is efficiënt, uitwisselbaar binnen de zorgketen en 

eenvoudig te integreren binnen de ziekenhuis- en adminis-

tratieve informatiesystemen. Dat maakt alle bezuinigingen 

mogelijk die de overheid nu met wetgeving probeert te 

forceren: mensen kunnen langer zelfstandig wonen, man-

telzorgers en huisartsen kunnen meer taken overnemen 

en behandelingen zijn korter en succesvoller. Zorginstel-

lingen die nu bezig zijn de NEN-normen voor informatie-

beveiliging toe te passen zijn dus per definitie ook bezig 

de zorguitgaven structureel te verlagen.

Visie op normalisatie

NEN 7512 en NEN 7513 maken 
van identiteit de sleutel tot 
informatiebeveiliging
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De zeven trends die TrendITion schetst zijn zelfmetingen, 

online zorgconsulten, online psychische hulp, persoonlijke 

gezondheidsdossiers, online beoordelingen, domotica en 

populatiemanagement in de wijk.

 

zElfMEtingEn
Zelfregie is een belangrijk thema in de beleidsdoelstellin-

gen van minister Schippers van het ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Zorg. Apps en zelfmeetapparaten 

zijn een van de middelen om mensen zelfregie te geven. 

Hiermee kunnen zorgconsumenten waarden als bloeddruk, 

hartslag, hersenactiviteit of bloedsuikerwaarde meten en in 

alle fasen van het zorgproces hun gezondheid monitoren. 

Als iedereen zijn eigen gezondheidswaarden meet, krijgen 

zorgconsumenten een beter inzicht in hun eigen gezond-

heid waardoor ze beter geïnformeerde gesprekspartners 

worden voor zorgverleners. Als de gegevens die patiënten 

meten en bijhouden worden gekoppeld aan het medisch 

dossier van hun zorgverleners, krijgen artsen meer grip 

op wat er buiten de muren van de spreekkamer afspeelt en 

wanneer nodig een fysiek of een e-consult voorstellen. 

onlinE zoRgconsUltEn
Patiënten krijgen steeds meer mogelijkheden voor digitaal 

contact met hun zorgverlener. Voorbeelden van nieuwe 

online diensten zijn HealthTap, ZocDoc, PatientFusion, 

Constamed en PatientHub. Hiermee kunnen patiënten op 

afstand contact hebben met, een vraag voorleggen aan of 

een afspraak maken met een bij de diensten aangesloten 

zorgverlener. En niet onbelangrijk: patiënten kunnen  

voor online consult bij meerdere zorgverleners terecht. 

Sommige online diensten bieden zelfs volledige online 

behandeltrajecten (HelloFysio of fysiovoorjou.nl). Deze 

diensten zetten in op efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid 

en gemak voor de patiënt. Als in 2020 patiënten online 

consulten met willekeurige zorgverleners kunnen hebben, 

hebben zij altijd en overal toegang tot zorg. Dit betekent 

dat er minder fysieke praktijkruimtes nodig zijn, én dat 

zorgverleners onderling met elkaar moeten concurreren. 

Zorgverleners moeten zichzelf daarom marketen. 

onlinE bEooRDElingEn 
Zorgverleners kunnen zich profileren op online beoorde-

lingssites. Zij kunnen daar snel bruikbare feedback krijgen 

die ze kunnen gebruiken om zich te onderscheiden op 

dingen die patiënten belangrijk vinden. Zoals Iens er is om 

restaurants te kiezen, Zoover om vakantiebeoordelingen te 

lezen, zijn diensten als ZorgkaartNederland er om zorg-

instellingen en zorgverleners te beoordelen. Op basis van 

reviews en andere kwaliteitsinformatie kunnen patiënten 

bewuster voor bepaalde zorgverleners kiezen. Als er vol-

doende mensen reviews geven ontstaat bruikbare infor-

matie voor het vaststellen van kwaliteit. Die kan gebruikt 

worden voor het toezicht op de gezondheidszorg door de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Patiënten geven 

via deze kanalen namelijk veel signalen over mogelijk  

risicovolle situaties, zoals de hygiëne. 

onlinE psycHiscHE HUlp
Online behandeltrajecten zijn eveneens in opkomst in de 

geestelijke gezondheidszorg. Het aantal patiënten dat de 

huisarts consulteerde voor psychische problemen is sinds 

2013 met 15 procent toegenomen. Eerstelijnszorgverleners 

(huisartsen en eerstelijnspsychologen) moeten sinds de 

invoering van de generalistische basis GGZ in 2014  

patiënten met psychische klachten sneller, beter en goed-

koper behandelen om ‘doorstroming’ naar de specialisti-

sche GGZ te voorkomen. Gripopjedip.nl en Kleurjeleven.nl, 

online zelfhulpprogramma’s bij depressie, digitale 

screeningsinstrumenten zoals TelePsy om klachten in kaart 

te brengen en online behandelprogramma’s kunnen een al-

ternatief vormen voor de traditionele face-to-face-therapie 

en bijdragen aan het voorkomen van zwaardere klachten. 

De kosten voor online behandelingen zijn lager via de 

huisartsenzorg en de patiënten zelf kunnen vanuit huis 

een behandeling desgewenst anoniem volgen.

pERsoonlijk gEzonDHEiDsDossiER
In de digitale mogelijkheden die zorgconsumenten hebben 

– zelfmetingen, online contact en online behandelingen – is 

het handig om alle informatie bij elkaar te kunnen bewa-

ren. Een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) biedt hierin 

uitkomst. Hierin kunnen patiënten hun eigen verzamelde 

gegevens plus kopieën van de informatie uit medische 

dossiers van hun zorgverleners verzamelen, beheren en 

delen. Voorbeelden van PGD’s zijn Patient1, Quli en Here 

Is My Data. De NPCF lobbyt al jaren voor een PGD en ook 

VWS heeft inzage in medische gegevens in een van de be-

leidsdoelstellingen genoemd. Als iedereen in 2020 al zijn 

medische gegevens in een persoonlijk gezondheidsdossier 

verzamelt, kunnen patiënten meer regie nemen binnen hun 

zorgproces en makkelijker tussen zorgverleners wisselen. 

DoMoticA 
In 2009 telde Nederland in totaal 479 verpleeghuizen, 

1.131 verzorgingshuizen en 290 gecombineerde instel-

lingen. Dat gaat veranderen, want beleid is ingezet om 

ouderen langer thuis te laten blijven wonen met behulp 

van mantelzorg, verpleging en verzorging aan huis. De 

verwachting is dat de zorg dan minder kost. Technologie in 

de vorm van domotica biedt ondersteunende oplossingen 

voor zowel huishoudelijke als zorgtaken. Mensen kunnen 

via een smartphone - of op afstand door een mantelzorger 

of automatisch via sensoren - gordijnen en deuren dicht 

of open doen en een robot laten stofzuigen. Voor zorg-

taken kunnen sensoren worden ingezet die mantelzorgers 

automatisch alarmeren als iemand valt, medicijndispensers 

regelen de juiste medicatie-inname en robots helpen een-

zaamheid te bestrijden en kunnen online contact houden 

met zorgverleners. Domotica biedt ouderen zelfstandig-

heid en onafhankelijkheid en gevoel van veiligheid. Als 

zorg voor ouderen thuis of in kleinschalige woonvormen 

plaatsvindt, zullen zorginstellingen op den duur verdwij-

nen. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in 

de zorg voor thuiswonenden. Die wordt samen met de 

huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg en de 

verbindende schakel tussen zorgvragers en -aanbieders. 

popUlAtiEMAnAgEMEnt in DE wijk 
De hiervoor geschetste trend geeft al de noodzaak aan voor 

geïntegreerde zorg voor ouderen, maar ook voor chronisch 

zieken. Beide populaties stijgen de komende jaren sterk. 

Geïntegreerde zorg vergt een nieuwe manier van werken 

waarbij verschillende zorgverleners samenwerken. Een voor-

beeld hiervan is het Elektronisch Gestructureerd Patiënten 

Overleg (eGPO). Binnen deze webapplicatie kunnen zorgver-

leners de problemen van een patiënt gestructureerd vastleg-

gen en afstemmen wie welke taken op zich neemt. Ook de 

patiënt en diens mantelzorgers hebben toegang. Analytische 

software, die door het combineren van alle beschikbare 

gegevens (big data) helpt om risicogroepen te identificeren, 

kan samenwerkingsverbanden ondersteunen. Deze software 

kan berekenen hoeveel zorg een bepaalde bevolkingsgroep 

nodig heeft. Beter geïntegreerde zorgverlening die door 

middel van voorspellende analyses goed is afgestemd op 

zorgbehoeften van patiënten, betekent dat de zorg voor 

patiënten met een complexe situatie meer samenhangend en 

minder episodisch wordt. Wie weinig risico loopt, kan voor 

een belangrijk deel vertrouwen op zelfmanagement, wie 

veel risico loopt, krijgt tijdig de begeleiding en aandacht die 

nodig is. Dit maakt de zorg zowel efficiënter als goedkoper. 

U kunt het volledige boek downloaden op Nictiz.nl/ 

trendboek. Hier vindt u ook alle bronnen waar dit artikel 

ook gebruik van heeft gemaakt.

‘Spelen met de zorg van morgen’

Trendboek TrendITion

De zorg verandert. En snel ook. technologische  
innovaties empoweren patiënten. Dit heeft impact 
op de eerstelijnszorg. trendition, een samen- 
werkingsverband tussen nictiz en Radboud REshape 
center for innovation, heeft zeven relevante trends 
in de eerstelijnszorg geschetst in het trendboek 
‘spelen met de zorg van morgen’. wat betekenen 
deze trends voor de zorg in 2020? 
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Exin zoRgt VooR cERtificERing 

OpenStack zoekt hoofdrol  
in zorg 

Open Stack

OpenStack is een open source besturingssysteem voor het 

ontwikkelen en inrichten van publieke en private cloud-

omgevingen. Oorspronkelijk van start gegaan als een pro-

ject van Rackspace en de NASA is OpenStack de afgelopen 

jaren zeer populair geworden. Het is uitgegroeid tot een 

van de belangrijkste hulpmiddelen die bedrijven en organi-

saties inzetten om te komen tot een verdere flexibilisering 

van hun IT-systemen. 

Die populariteit zien we ook terug in de cijfers die markt-

onderzoekers publiceren. De markt voor OpenStack-oplos-

singen zal in 2018 vier maal zo groot zijn als in 2014. Naar 

verwachting heeft de markt in 2018 een omvang bereikt 

van 3,3 miljard dollar. Figuur 1 schetst wat dat betreft een 

interessant beeld van de toekomst van OpenStack. 

Het project wordt aangestuurd via de OpenStack Founda-

tion. Inmiddels zijn meer dan 17.000 mensen lid van deze 

organisatie, terwijl bijna 350 bedrijven, universiteiten en 

onderzoeksinstellingen het project ondersteunen.

snEllE gRoEi
Deze indrukwekkende groei betekent dat steeds meer ICT-

professionals in hun dagelijkse werk te maken hebben met 

OpenStack. De kennis die zij hiervoor nodig hebben, doen 

zij veelal op via praktijkervaring en trainingen die worden 

aangeboden door commerciële partijen. Vaak zal het dan 

gaan om trainingen die specifiek gericht zijn op bepaalde 

tools, terwijl in sommige gevallen ook een meer gedegen 

basiscursus wordt aangeboden.

Er bestond voor ICT-professionals tot voor kort echter geen 

mogelijkheid om hun kennis op het gebied van OpenStack 

formeel te laten toetsen door een onafhankelijke partij. Dit 

had belangrijke gevolgen. Enerzijds konden zij zelf hoog-

uit via de cursussen die zij via aanbieders hebben gevolgd 

een indicatie geven van hun kennis en ervaring op dit ge-

bied. Anderzijds is het voor IT-managers en HR-managers 

erg lastig om te beoordelen in hoeverre hun medewerkers 

of eventuele kandidaten voor bepaalde technische functies 

over de juiste competenties beschikken.

Met de lancering van EXIN Certification in OpenStack Soft-

ware brengt EXIN hier nu verandering in. Het internatio-

naal opererende maar van oorsprong Nederlandse instituut 

(EXIN is gevestigd in Utrecht) speelt hiermee in op een snel 

groeiende behoefte. Zoals wel mag blijken uit het feit dat 

de laatste OpenStack Summit in Parijs eind vorig jaar maar 

liefst meer dan vijfduizend deelnemers trok, bestaat er een 

enorme behoefte aan kwalitatief hoogwaardige informatie 

over deze technologie. Bovendien is OpenStack voor veel 

bedrijven en organisaties inmiddels dermate belangrijk dat 

De afgelopen jaren heeft openstack een enorme 
groei doorgemaakt. ook in de zorg zien we nu de 
eerste projecten ontstaan. wat is het voordeel van 
deze open source-technologie voor het bouwen van 
cloud-omgevingen? En hoe weten we zeker dat we 
in de zorg optimaal gebruik maken van deze aan-
pak? Het nederlandse Exin heeft hiervoor nu een 
certificering ontwikkeld.

figuur 1. De verwachte groei van openstack.

het eigenlijk nauwelijks nog verantwoord te noemen is dat 

ICT-professionals het zonder formele vorm van opleiding 

en certificering moeten stellen.

‘VEnDoR nEUtRAl’
EXIN heeft bij het ontwikkelen van dit certificerings-pro-

gramma nauw samengewerkt met HP, een van de belang-

rijkste ondersteuners van de OpenStack Foudation. HP 

levert zelf ook commerciële producten op basis van  

OpenStack, maar het programma dat EXIN nu heeft ont-

wikkeld is volledig ‘vendor neutral’, benadrukt EXIN in  

een toelichting. EXIN hanteert een open certificerings-

model en zal meerdere opleiders accrediteren voor het 

programma. De rol van HP moet vooral gezien worden  

als die van kennispartner. 

EXIN Foundation Certificate in OpenStack Software kent 

een redelijk technisch karakter. Het biedt een entry-level 

introductie tot OpenStack. Dit betekent dat alle basis- 

componenten die deel uitmaken van de OpenStack-

infrastructuur aan de orde komen. Denk aan thema’s als 

storage, identity management en networking. Hoewel de 

adoptie van OpenStack in eerste instantie vooral onder 

enterprise-organisaties snel op gang kwam, kent de certifi-

cering een bredere doelgroep. Ook voor ICT-professionals 

uit het middelgrote bedrijfsleven is het examen en het 

betrokken certificaat relevant. 

kEnMERkEn
Wat biedt EXIN met dit programma nu precies? Het gaat om 

een aantal belangrijke punten:

•  Onafhankelijke certificering - het certificeringspro-

gramma is niet gebonden aan een of meer commerciële 

aanbieders van OpenStack-producten, maar is geheel 

onafhankelijk.

•  Inzicht in kennis - het behalen van een certificaat geeft 

aan dat de betrokken medewerker beschikt over een dui-

delijk omschreven basiskennis rond deze open source-

technologie.

•  Inzicht in competenties - voor HR-managers bij zowel 

enterprise- als middelgrote organisaties betekent het cer-

tificaat dat de betrokken ICT-professional beschikt over 

duidelijk omschreven competenties.

•  Wereldwijd erkend - doordat EXIN dit programma we-

reldwijd aanbiedt, maakt EXIN Certification in OpenStack 

Software het voor organisaties die in meerdere landen 

actief zijn mogelijk om een beter inzicht te verkrijgen 

in de kennis van medewerkers die werkzaam zijn in 

meerdere landen en op tal van locaties. Dat maakt onder 

andere het inzetten van buitenlands personeel voor 

OpenStack-projecten eenvoudiger. Het programma is 

beschikbaar in meerdere talen.

•  Compleet programma - bouwend op het Foundation 

niveau certificaat wat nu al beschikbaar is, komt EXIN te-

vens later dit jaar met de eerste kwalificaties op Advan-

ced-niveau. Deze richten zich op specifieke onderdelen 

van OpenStack-software, zoals Neutron, Cinder en Swift.

•  Opstap naar bredere opleiding - doordat EXIN Foundation 

Certificate in OpenStack Software een integraal onderdeel 

uitmaakt van het veel bredere programma examens en 

certificeringen dat EXIN aanbiedt, kan het behalen van 

dit certificaat tevens een opstap betekenen naar vervolg-

studies en -certificeringen. Figuur 2 geeft de positie van 

deze certificering binnen het totale EXIN-programma aan.

Hans Vandam is journalist

Meer weten? Download de brochure
Certificering op basis van EXIN Foundation Certificate in  
OpenStack Software past doorgaans in een driedaagse 
training. De feitelijke examens worden afgenomen door 
partners van EXIN, veelal opleidingsinstituten. 

EXIN heeft een speciale brochure samengesteld waarin 
meer informatie wordt gegeven over dit certificerings-
programma.  
Interesse? Kijk op www.exin.com

figuur 2. De positie van Exin foundation certification in 
openstack software binnen het totale programma van Exin.
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De drie oprichters van Forcare - Harm-Jan Wessels,  

Andries Hamster en Mark Sinke - startten hun loopbaan in 

de zorgautomatisering in de jaren negentig. “Toen begon 

de digitalisering in de zorg al serieuze vormen aan te  

nemen”, zegt Wessels, die zelf aan de wieg stond van  

Applicare Medical Imaging, een bedrijf dat software ont-

wikkelde voor PACS-radiologiesystemen. Applicare werd 

later overgenomen door GE Medical Systems, waar Wessels 

enige jaren werkte. De drie oprichters van Forcare kwamen 

midden jaren 2000 tot de conclusie dat er in de zorg-

sector veel digitale systemen bestonden en veel data werd 

verzameld maar dat het uitwisselen van die gegevens een 

probleem vormde. “Een bericht van A naar B sturen was - 

en is - geen enkel probleem”, zegt Wessels. “Denk aan  

een verwijzing van een huisarts naar een polikliniek in 

een ziekenhuis. Dat is met de eerste generatie digitale 

systemen gemakkelijk te realiseren. Het wordt een stuk 

moeilijker als je ook andere partijen in dit proces wilt 

betrekken, bijvoorbeeld een radiologieafdeling of een  

apotheek. Dan blijkt dat verschillende afdelingen hun 

eigen softwaresystemen gebruiken die niet zomaar met  

de systemen van een andere afdeling of een huisarts  

labuitslagen of de resultaten van een radiologisch onder-

zoek. Hierdoor blijft de data bij de bron en kan iedere 

aanbieder zijn eigen systemen blijven gebruiken. We  

creëren geen nieuwe systemen maar maken optimaal 

gebruik van de bestaande data. Uiteraard is delen van in-

formatie uitsluitend mogelijk als de patiënt daar expliciet 

toestemming voor heeft gegeven.” 

looDgiEtERswERk
Wessels noemt dit delen van data via het Forcare-platform 

het loodgieterswerk, dat een prima basis vormt om meer  

te doen met de data. Dat is met de Forcare-software  

mogelijk via Cross-Enterprise Document Workflow-  

(XDW) en Cross-Community Access-componenten (XCA).  

Wessels: “Op het moment dat je data effectief en efficiënt 

kunt delen, is het ook mogelijk om goed naar de werk- 

processen te kijken. Op dit moment is er nog veel hand- 

matig werk nodig bij zorgprocessen. Stel: je maakt een 

lelijke val waar je een pijnlijke knie aan overhoudt.  

De huisarts verwijst je naar het ziekenhuis voor een 

röntgenfoto. In de meeste gevallen zal de huisarts een 

elektronische verwijzing sturen naar de radiologieafdeling. 

communiceren. Die versnippering zorgt er bijvoorbeeld 

voor dat een patiënt meer dan eens zijn of haar verhaal 

moet vertellen, dat er veel dubbel werk gedaan wordt  

bij het bijhouden van medische dossiers en dat er dus 

lang niet altijd efficiënt wordt gewerkt.” 

DElEn VAn DAtA
Forcare startte daarom met het ontwikkelen van een  

softwareplatform dat zich richt op interoperabiliteit.  

In eerste instantie lag het accent op het delen van infor-

matie via software-componenten gebaseerd op de IHE  

XDS standaard (Cross-Enterprise Document Sharing).  

Wessels: “Met behulp van deze componenten bouwen we 

een XDS-netwerk dat zorgaanbieders toegang verschaft 

tot verschillende informatiesystemen, waarbij zij kunnen 

zoeken naar beschikbare informatie over een bepaalde  

patiënt op basis van zijn burgerservicenummer. De Forcare-

software gaat vervolgens op zoek naar relevante data en 

presenteert deze in de vorm van links. Die zijn enigszins 

vergelijkbaar met hoe Google zoekresultaten presenteert. 

Je kunt vervolgens doorklikken naar de informatie die 

je als zorgaanbieder nodig hebt, bijvoorbeeld bepaalde 

De verwijzing moet bij deze afdeling in het systeem gezet 

worden. Vervolgens gaat de patiënt op de foto en vindt  

er weer een terugmelding plaats aan de huisarts. In deze 

keten zijn er workflows die je niet alleen kunt automa- 

tiseren maar wellicht ook kunt verrijken. Zo zijn terug-

meldingen aan huisartsen vaak nog erg beknopt. Met  

onze software zijn ze onder meer uit te breiden met  

extra informatie, bijvoorbeeld toegang tot beelden.  

Dat verrijken van informatie kan ook heel praktisch  

zijn voor multidisciplinaire teams die regelmatig bij  

elkaar komen om over de behandeling van een patiënt  

te overleggen. Dan is het zaak dat ze zoveel mogelijk 

relevante informatie uit verschillende bronnen tot hun 

beschikking hebben.” 

VooRDElEn
Volgens Wessels levert de inzet van de Forcare-software  

de zorgsector verschillende voordelen op. “In de eerste 

plaats is de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Doordat 

patiëntgegevens optimaal te delen zijn, heb je als zorg-

verlener heel snel een totaalbeeld van een patiënt. Daar-

naast hoeft een patiënt niet steeds opnieuw zijn verhaal te 

Technologie

E-HEAltH-spEciAlist VERsnElt intERnAtionAlE ExpAnsiE MEt niEUwE gRoEifinAnciERing

De patiënt aan de knoppen dankzij  Patient-Empowered 
Collaborative Care van Forcare

betere toegang tot digitale patiëntendossiers, voor arts én patiënt. Dat 
is al sinds 2006 de missie van forcare. Het nederlandse softwarehuis 
ontwikkelt op internationale standaarden gebaseerde software voor de 
zorgsector. in april 2015 werd bekend dat venture capitalist prime  
Ventures vijf miljoen in het bedrijf steekt. Hiermee wil forcare vooral  
internationaal uitbreiden. in landen als canada, de Verenigde staten, 
frankrijk, het Verenigd koninkrijk en Rusland is de belangstelling voor  
de forcare-software groot. 

Harm-jan wessels is cEo 
van forcare



30 Digitalezorg.nl Magazine

Column

Met mijn vrouw en moeder waren we op bezoek in het  
ziekenhuis waar een vriend uitrustte van een acute opera-
tie aan een vernauwing van zijn halsslagader. Symptomen 
van zo’n vernauwing zijn onder andere slikproblemen, 
ademnood en kans op een TIA of beroerte. Tijdens het 
bezoekuur zwaaide een vrolijke verpleegster de deur 
wagenwijd open en serveerde de lunch op bed. Twee 
boterhammen wit, kroketje erbij, kaas en ham én bakje vla 
als toetje! Verbaasd haalden we snel de hele handel bij de 
patiënt weg en resteerde hem slechts een kopje thee.

Natuurlijk was het niet de opzet van de verpleegster om 
mijn vriend verkeerd te verzorgen. Ze had alleen niet de 
juiste patiëntengegevens bij de hand. Dat komt wel vaker 
voor. Een van de oorzaken is dat, door het gebrek aan 
geld en personeel, de zorg steeds vaker in handen komt 
van flexwerkers zonder de juiste briefing. Deze hardwer-
kende professionals moeten vaak schakelen, want zij zijn 
op allerlei fronten direct inzetbaar. Hun kennis en ervaring 
maken hen van grote waarde. Toch hebben ze één aspect 
niet zelf in de hand en dat is de informatie die tot hun 
beschikking staat en die nodig is om hun werk écht goed 
te doen. 

Voor goede zorgverlening heb je drie zaken nodig: kennis 
van de zorg, ervaring in de zorg en informatie over de 
cliënt of patiënt. Vooral bij dat laatste wringt de schoen, 
want ‘wie’ weet precies welke zorgverlener ‘wat’ en ‘wan-
neer’ mag inzien? Voor een goede kwaliteit van de zorg 
is het voor de zorgverleners belangrijk om toegang te 
hebben tot alle relevante zorginformatie. Een EPD kan 
uitkomst bieden, maar dan is het wel belangrijk dat men 
de veiligheidseisen van de NEN 7512 en 7513 naleeft. Dat 
betekent dat het aantoonbaar en vastgelegd is dat alléén 
geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot het EPD, 
met gebruik van een unieke gebruikersidentificatie. Het 
aanmaken van de autorisatie en het beheer van de gebrui-
kers kan veilig en snel door middel van Identity en Access 
Management. Het grote struikelblok is echter niet of het 
EPD technisch veilig toegankelijk is, maar of patiënten het 
EPD massaal willen omarmen. 

Maar wat blijkt? Uit onderzoek* van Nivel onder patiënten 
en zorgverleners blijkt dat bijna iedereen positief is over 
het nut van elektronische gegevensuitwisseling. Toch 
worden medische gegevens bijna niet digitaal gedeeld. De 
reden daarvoor is dat ‘…nog lang niet aan alle patiënten 
toestemming is gevraagd. Drie van de vier mensen die 
nog niet zijn gevraagd, zeggen bereid te zijn toestem-
ming te geven’. Oftewel, 75% van de groep die nog niet is 
gevraagd, vindt een EPD een goed idee! Mits de veiligheid 
en privacy centraal staan, uiteraard. Als je het mijn vriend 
zou vragen, zou hij vandaag nog een EPD aanvragen. 
Wanneer wordt hij gebeld?

Bram Haasnoot, RealOpen IT

*Onderzoek Nivel is te vinden op www.nivel.nl/nieuws/
meerderheid-patienten-voor-uitwisseling-van-medische-
gegevens

Het EPD: een kwestie van vragen

vertellen. In de tweede plaats is het mogelijk om efficiënter 

te werken, doordat je verschillende werkstromen optimali-

seert en medewerkers veel minder tijd kwijt zijn aan het  

opvragen van allerlei gegevens bij andere afdelingen of  

andere zorgaanbieders. In de derde plaats stellen onze  

oplossingen zorgaanbieders in staat om zich te onder-

scheiden op het gebied van dienstverlening. De zorg  

commercialiseert en patiënten worden steeds mondiger  

en selectiever. Dat zorgt voor nieuwe eisen op het gebied 

van service. Een goede informatievoorziening kan daar  

een belangrijke, positieve rol in spelen.” 

DE pAtiënt AAn DE knoppEn
Wessels geeft aan dat Forcare zich met zijn producten richt 

op het ondersteunen van Patient-Empowered Collaborative 

Care. “We spelen in op de trend waarbij de patiënt steeds 

meer de regie neemt over zijn eigen zorg. Zo werken ver-

schillende ziekenhuizen aan een patiëntenportal waar je 

als ‘klant’ van het ziekenhuis toegang hebt tot al je eigen 

medische gegevens. Daarnaast neemt de populariteit van 

diverse wearables die fysieke gegevens als hartslag of 

bloeddruk meten toe. Die gegevens kunnen ook interessant 

zijn voor een behandelaar. Je ziet dat er steeds meer data 

over een patiënt beschikbaar is. Met onze software zijn die 

gegevens te delen en te verrijken, zodat de samenwerking 

in de zorg te optimaliseren is.” 

iHE
De software van Forcare voldoet aan de internationale  

IHE-standaard. IHE staat voor Integrating the Healthcare 

Enterprise en is een internationaal en wereldwijd  

samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers 

van ICT in de zorgsector. Mede dankzij deze standaard  

is er internationaal veel belangstelling voor de Forcare-

software. De investering van vijf miljoen euro door  

Prime Ventures is vooral bedoeld om internationaal te 

groeien. “In Nederland zijn we marktleider in onze sector”, 

zegt Wessels. “Dat is het startpunt voor serieuze interna-

tionale expansie. We doen al grote projecten in Canada, 

de Verenigde Staten en Rusland. Dankzij de investering 

van Prime Ventures kunnen we dit soort projecten sneller 

opzetten en uitvoeren.” 

Klaas Doornbos is journalist

‘ Je ziet dat er steeds meer 

data over een patiënt  

beschikbaar is. Met onze 

software zijn die gegevens 

te delen en te verrijken,  

zodat de samenwerking in 

de zorg te optimaliseren is’

Forcare in de praktijk: netwerk van patiëntgegevens  
Noord-Nederland

De ziekenhuizen van Friesland, Groningen en Drenthe werken 
aan een nieuw gezamenlijk netwerk voor de uitwisseling van 
patiëntinformatie. Nog niet eerder is in Nederland op zo’n grote 
schaal en met instemming van zoveel ziekenhuizen een patiënt-
informatienetwerk op basis van IHE XDS tot stand gekomen. 
Forcare levert de software voor dit netwerk dat wordt op- 
gebouwd en beheerd door Stichting GERRIT, de regionale  
samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT voor de zorg 
van Noord-Nederland.
 
Grote voordelen
Het XDS-netwerk levert grote voordelen voor de zorg. Tot nu toe 
werden patiëntgegevens, zoals röntgenbeelden en onderzoeks-
rapporten, veelal uitgewisseld op papier, op cd of mondeling 
per telefoon. Met het netwerk kan een specialist alle relevante 
gegevens over een patiënt met één druk op de knop bij de 
andere ziekenhuizen ophalen. De komst van het XDS-netwerk 
levert daarmee een enorme tijdsbesparing en kwaliteitswinst op. 
Patiënten kunnen bijvoorbeeld eerder overgeplaatst en geholpen 
worden in een ander ziekenhuis, zonder de belemmering dat 
gegevens onvolledig of nog niet beschikbaar zijn.
 
Privacy en veiligheid van gegevens staan voorop
De privacy van de patiënt en de veiligheid van de patiënt- 
gegevens zijn van groot belang bij een dergelijke uitwisseling.  
De ziekenhuizen voldoen daarom alle aan de Gedragscode  
Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Die gedrags-
code stelt niet alleen hoge eisen aan techniek maar ook aan 
organisatie. Eén van de eisen betreft de noodzakelijke patiënt-
toestemming voor uitwisseling van diens gegevens. Daarnaast 
krijgt de patiëntvertegenwoordiging een belangrijke stem bij  
het uitwisselingsbeleid en de verdere inrichting. In totaal  
nemen veertien ziekenhuislocaties in de drie noordelijke  
provincies deel aan het XDS-netwerk.
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Ook in zorg overheerst ten onrechte 
vraag naar technische trainingen

Security-opleidingen

Het goede nieuws is dat de meeste organisaties beseffen 

dat training een belangrijk thema is voor security en er 

prioriteit aan geven. In de Nationale IT-Security Moni-

tor 2014 staat training op de vierde plek, slechts enkele 

procenten achter het belangrijkste thema, cybercrime. Dat 

betekent echter nog niet dat er voldoende, of op de juiste 

gebieden wordt geïnvesteerd.

figuur 1: security prioriteiten
welke van de volgende thema’s zijn voor u de komende 12 
maanden het belangrijkst op het gebied van it-security?

De meeste Nederlandse organisaties (69 procent) geven 

aan dat ze voldoende of ruim voldoende denken te in-

vesteren in security trainingen om een hoog niveau van 

informatiebeveiliging te garanderen. ‘Slechts’ 21 procent 

zegt expliciet dat er onvoldoende budget is. En dan nog is 

het de vraag of het genoeg is. Volgens deze zelfde res-

pondenten is het namelijk niet genoeg. 64 procent van 

alle respondenten gaf aan dat er niet genoeg in opleiding 

en training wordt geïnvesteerd. Een hoog niveau is mooi, 

maar blijkt niet genoeg. Maar waar komt dat verschil dan 

door? We komen hier later op terug, maar laten we eerst 

kijken naar waar Nederlandse bedrijven hun security trai-

ningsbudget aan spenderen. 

figuur 2: security prioriteiten
beschikt u over voldoende trainingsbudget om een hoog 
niveau van informatiebeveiliging te waarborgen?

Investeringen
Als we naar de investeringen in training kijken, zien we dat 

databeveiliging een grote rol is gaan spelen. DLP en identi-

teits- en toegangsbeheer (IAM) staan hoog op het verlang-

lijstje met daar tussenin netwerkbeveiliging. De afgelopen 

jaren is er een duidelijke verschuiving op gang gekomen 

van de manier waarop organisaties beveiligen: waar voor-

heen vooral het hek bewaakt werd (netwerkbeveiliging), 

verschuift de beveiliging naar het niveau van de data zelf. 

De data moet veilig overal gebruikt kunnen worden en vei-

lig in het datacenter kunnen resideren. Door de implemen-

tatie van IAM kan vervolgens op een gebruikersvriendelijke 

manier bepaald worden wie waar bij kan.

Dat DLP en IAM zo hoog op de prioriteitenlijst staan, bete-

kent niet dat organisaties het goed voor elkaar hebben. Het 

betekent vooral dat men hierin is gaan investeren, of wil 

gaan investeren, maar dat het kennisniveau gebaat is bij 

een goede upgrade. We zien in de monitor bijvoorbeeld dat 

organisaties aangeven dat de grote groei in investeringen 

op het gebied van IAM een pas op de plaats maakt (blijft 

desalniettemin op een hoog niveau), terwijl de investerin-

gen in mobiele beveiliging juist de lucht in schieten.

figuur 3: investeringen in security training 
op welke van de volgende gebieden gaat u de komende 12 
maanden in training investeren?

informatiebeveiliging is en blijft een bijzonder 
dynamisch vakgebied. zowel wat er beveiligd moet 
worden als wat er bedreigt, verandert snel en neemt 
in complexiteit toe. cybercriminelen zijn steeds 
beter georganiseerd en proberen met steeds ge-
avanceerdere aanvallen zoveel mogelijk schade aan 
te richten. tegelijkertijd lijkt het wel of de business 
alle deuren wijd open probeert te zetten door met 
het ene na het andere mobiele apparaat en de ene 
na de andere cloud dienst te komen. Dat net op dat 
moment de overheid aankondigt flinke boetes uit te 
delen aan bedrijven die privacygevoelige data lek-
ken, maakt het ook niet makkelijker. En nu beginnen 
we ook nog eens na te denken over het internet of 
things. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 
ook nog te maken met gebruikers die de gevaren 
niet (willen) zien of zich er niet verantwoordelijk 
voor voelen. Het moge duidelijk zijn: wat it-infor-
matiebeveiliging betreft, is ‘life long learning’ een 
zaak van leven of dood.
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Wat verder opvalt aan de prioriteitenlijst, is dat de nadruk 

op technische vaardigheden ligt. Uiteraard is de uitdaging 

al zeer groot om op technisch niveau bij te blijven, maar 

uit zo’n beetje elk IT-security onderzoek komt al jarenlang 

naar voren dat de gebruiker het grootste gevaar vormt. 

Toch staat awareness training voor gebruikers pas op de 

vierde plaats. Ook kunnen we zien dat de aandacht voor 

training op het gebied van risicobeheersing vooralsnog op 

een vrij laag niveau blijft hangen, terwijl de risico’s op het 

gebied van informatiebeveiliging een strategische aangele-

genheid op directieniveau zou moeten zijn.

Hoewel we niet hebben gevraagd naar voorkeuren voor 

accreditatie, zien we dat bij 21 procent er het nodige 

geïnvesteerd wordt in brede certificeringen, zoals CISSP. 

Zoals gebruikelijk spelen in Nederland certificeringen een 

10 procent investeert in cloud security training, terwijl 

maar liefst 49 procent aangeeft onvoldoende kennis in 

huis te hebben om te garanderen dat cloudoplossingen 

veilig gebruikt worden. Ook op het gebied van mobiel 

gebruik, zegt 1 op de 2 dat de kennis ontbreekt om het 

veilig te laten plaatsvinden. En dan is er ook nog relatief 

weinig aandacht voor veilige softwareontwikkeling. In 

de Nationale IT-Security Monitor viel op dat veel organi-

saties aangeven ‘secure by design’ en ‘private by design’ 

software te ontwikkelen, maar dat in de praktijk veelal 

de beveiliging toch pas op het laatst aan een applicatie 

wordt toegevoegd met alle risico’s van dien. De uitkom-

sten van de Nationale IT-Security Monitor laten zien 

dat IT-beveiliging ook wat betreft training zich vooral 

richt op de bestaande IT-omgeving, maar vaak achter 

de feiten aanloopt als we het over nieuwe technologie 

hebben.

figuur 4: investeringen in security training 
Met welke van de volgende stellingen bent u het eens?

Daarmee wordt ook duidelijk waarom IT-beveiligers aange-

ven dat ze uiteindelijk toch te weinig investeren in training 

en opleiding. Security beveiligt de bestaande infrastructuur 

heel behoorlijk, maar beweegt te weinig mee met nieuwe 

technologie en zou meer de nadruk op het veiligheids-

grotere rol dan in de meeste andere landen. Opleidingen 

met accreditatie spelen een belangrijke rol om objectief 

vaardigheden vast te kunnen stellen. Dat is enerzijds 

handig bij het wervings- en selectieproces, maar is ook 

belangrijk voor een transparante communicatie, of 

verantwoording, naar de organisatie. Uiteraard is een 

accreditatie iets heel anders dan een garantie en kan het 

nooit het (enige) uitgangspunt zijn van een opleidings-

programma. Ook zijn veel accreditatieprogramma’s sterk 

gericht op bestaande infrastructuren en technologieën, 

terwijl de gevaren steeds meer komen van opkomende 

technologieën.

Het valt ook op dat de aandacht voor security training 

die gericht is op het omgaan met veranderingen in de 

IT-omgeving, ook daadwerkelijk beperkt is. Nog geen 

bewustzijn moeten leggen. Voor veel organisaties blijkt het 

allemaal simpelweg te complex te worden en zoekt men 

steeds meer ondersteuning van buitenaf. Voor andere orga-

nisaties is er een andere, heel begrijpelijke reden waarom 

men zich vooral op de IT van gisteren richt: nieuwe oplos-

singen op het vlak van mobiel en cloud komen grotendeels 

buiten IT om, en zeker niet op initiatief van IT, de organisa-

tie binnen. Waarom zou je je daar als IT - waar meestal nog 

altijd IT-beveiliging zich bevindt - verantwoordelijk voor 

voelen? Waarom zou je extra budget moeten aanvragen om 

iets te beveiligen waar je niet om gevraagd hebt en waar je 

geen ‘ownership’ over hebt? Als we er iets over te zeggen 

hebben, verbieden we het wel en anders is het niet ons 

probleem.

Helaas blijkt het als het eenmaal misgaat wél als een 

probleem van IT te worden beschouwd. Daar kan je van 

alles van vinden, maar uiteindelijk kun je als informatie-

beveiliger beter de vlucht naar voren maken. Zorg ervoor 

dat je meer ruimte in het trainingsbudget reserveert voor 

security die helpt nieuwe technologie veilig te gebruiken. 

Zorg er ook voor dat je beter de vertaalslag naar de  

business kan maken en in termen van risico management 

kan werken. En zorg ervoor dat je met de gebruiker om 

tafel komt en hem bewust maakt van de risico’s die hij 

neemt en wat hij er tegen kan doen. De beloning is groot: 

als je als informatiebeveiliger kan bijdragen aan een 

snelle, veilige lancering van nieuwe digitale producten 

en diensten en medewerkers ongeacht locatie veilige 

toegang kan geven tot belangrijke gegevens, verkrijgt je 

organisatie een belangrijke voorsprong op concurrenten. 

Met de opkomende digitalisering van de directieagenda, 

neemt de strategische positie sterk toe. Budget vrij- 

maken voor security training is geen kostenpost: het is 

een strategische investering.

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

De digitale USB-microscopen van Dino-Lite bewijzen wereld-
wijd hun waarde: ze zijn handzaam, veelzijdig en toegespitst 
op hun dagelijkse taak. Voor velen een onmisbaar instrument.
3 Gratis SDK beschikbaar voor ontwikkelaars en integrators.
3 Meer dan 100 verschillende modellen beschikbaar, 

waaronder speciale modellen voor de medische 
wetenschap en gezondheidszorg (o.a. DermaScope®, 
EarScope of CapillaryScope) 
3 Alle Dino-Lite medische producten zijn als klasse 1 medical 

device gecerti� ceerd volgens richtlijn 93/42/EEC gewijzigd 
2007/47/EC. 

Dino-Lite USB-microscopen, 
voor specialisten

advertentie
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Beveilig.mij waarschuwt voor  
‘campagne-moeheid’ in zorg

Security-opleidingen

‘Voorkom identiteitsfraude’. ‘zorg dat je veilig  
internet’. ‘wees voorzichtig met het doorgeven  
van persoonlijke informatie’. ‘gebruik geen mak-
kelijk te raden wachtwoorden’. iedereen kent deze 
teksten, die in heel veel verschillende campagnes 
op ons afgevuurd worden. toch blijven we –  
bewust én onbewust – nog altijd veel meer infor-
matie delen dan we eigenlijk zouden moeten  
willen. stiekem worden we misschien ook wel  
een beetje ‘campagne-moe’.

BeveiligMij.nl heeft als doel om bedrijven te helpen beter 

om te gaan met informatie, zowel online als offline. Hoe 

kan dat beter dan door kennis gratis met hen te delen. 

Als we allemaal meer beveiligingsbewust zijn, zal de hele 

wereld er wel bij varen. BeveiligMij.nl heeft samen met 

Swipe Media een informatieportaal ontwikkeld om het vei-

lig omgaan met informatie te ondersteunen. BeveiligMij.nl 

stelt materiaal en achtergrondinformatie beschikbaar om 

het bewust omgaan met (online) bedrijfs- en privégegevens 

te bevorderen.

E-lEARning Als tool
BeveiligMij.nl biedt naast het informatieportaal bewustwor-

dings-trajecten aan waardoor medewerkers van bedrijven, 

overheid en semi-overheid zich meer bewust worden van 

de risico’s van dataverlies en –diefstal. Security awareness 

is echter geen eenmalige training. Het is een proces met als 

doel het (online) gedrag te veranderen. Binnen de bewust-

wordingstrajecten van BeveiligMij.nl wordt naast klassikale 

trainingen gebruikgemaakt van e-learning. Ontwikkeld 

door Gouti, zorgt deze tool ervoor dat men regelmatig en 

herhaaldelijk gewezen wordt op de cyberrisico’s en vooral 

op het voorkomen van dergelijke incidenten. 

“Onze trainingen zijn gericht op bewustwording, maar 

een organisatie is er het meest mee gebaat als die bewust-

wording leidt tot veiliger gedrag. Om het gedrag meetbaar 

te maken en vooral ook de verandering in gedrag, is de 

e-learning een goede tool”, zegt Frank Mulder, eigenaar van 

De Gesprekspartners dat onder het label Beveiligmij.nl se-

curity awareness trajecten exploiteert. “BeveiligMij.nl leert 

gebruikers wat de meest voorkomende gevaren en valkui-

len zijn bij het dagelijks gebruik van informatie”, vervolgt 

Mulder. “Zo krijgt men inzicht in de vraag hoe verschillen-

de vormen van misbruik-door-derden kan worden herkend 

en - vooral - hoe zij dit kunnen voorkomen.” 

wEglEkkEn
Er zijn veel bedreigen waardoor kritieke bedrijfsinformatie 

kan weglekken. Denk hierbij aan het onjuist vernietigen 

van papieren documentatie, waardoor informatie letter-

lijk op straat komt te liggen. Maar denk ook aan het voor 

bezoekers zichtbaar achterlaten van vertrouwelijke infor-

matie. Ook dit soort vormen van informatieverlies worden 

behandeld in de trajecten van BeveiligMij.nl.  

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die tijdens 

de trainingen en e-learning aan bod komen:

• Cybercriminaliteit

• Wachtwoorden

• Veilig internetten

• Veilig e-mailen

• Wifi-netwerken

• Veilig mobiel

• PC beveiliging

• Informatievernietiging

• Multifunctionals

• Veilige werkplek

• Identiteitsbewijzen

• Social media

pARtnERkAnAAl 
BeveiligMij.nl biedt security awareness uitsluitend aan via 

partners. Zo is en blijft de partner voor de eindgebruiker 

het aanspreekpunt. Partners zorgen zelf voor het inplan-

nen van trainingen, de facturatie en productadvisering 

naar hun klanten. Binnen het verkooptraject krijgen zij alle 

ondersteuning vanuit BeveiligMij.nl. Pieter Remers van De 

Gesprekspartners licht toe: “We hebben als doel het Neder-

landse bedrijfsleven bewuster om te laten gaan met infor-

matie en dat is alleen mogelijk door samen te werken met 

professionele partners. Wij hebben dan ook besloten ons 

aanbod enkel via een partnerkanaal te laten verlopen. Hier-

door willen we onze partners helpen zich te onderscheiden 

door onze diensten aan te bieden in hun eigen huisstijl.”

Les- en promotiemateriaal, inclusief informatieportaal en 

online test kunnen worden aangepast aan de bedrijfsiden-

titeit van de BeveiligMij.nl partner. Door gebruik te ma-

ken van deze ‘white label’-optie kunnen ICT-resellers de 

opleidingen volledig onder hun eigen naam aanbieden en 

hebben zij toegang tot een zeer compleet en professioneel 

netwerk van security-specialisten, adviseurs en engineers. 

BeveiligMij.nl stimuleert kennisuitwisseling en biedt 

daartoe een passend aanbod aan achtergrondinformatie, 

uitgebreide tips en toegang tot het e-learning platform. 

onlinE sEcURity AwAREnEss tEst
Henk-Jan Angerman, algemeen directeur SECWATCH  

Nederland en partner van BeveiligMij.nl: “Door het security 

awareness-aanbod van BeveiligMij.nl - denk aan klassikale 

trainingen en de bijbehorende e-learning trajecten - kun-

nen wij ons verder onderscheiden in een competitieve 

markt. De kwaliteit en diversiteit van BeveiligMij.nl is een 

goede aanvulling op ons bestaande aanbod. SECWATCH 

Nederland kan hiermee haar dienstverlening op het gebied 

van IT-beveiliging verder uitbreiden.”

Ook biedt BeveiligMij.nl een online security awareness 

test. Hiermee kunnen bedrijven in kaart brengen hoe goed 

(of slecht) zij op de hoogte zijn van cyberrisico’s en -be-

dreigingen.

beveiligMij.nl
BeveiligMij.nl werkt in een team van internet- en security-
specialisten. De trainers hebben minimaal vijftien jaar 
ervaring in de beveiligingsbranche, waardoor zij veel ken-
nis uit de praktijk kunnen delen met de cursisten. Naast 
het opleiden van organisaties op het gebied van veiligheid 
en privacy, profileert BeveiligMij.nl zich als onafhankelijk 
security-expert en -adviseur. De menselijke benadering 
staat bij BeveiligMij.nl daarbij hoog in het vaandel, aldus 
het bedrijf. 

BeveiligMij.nl is een label van De Gesprekspartners. De 
Gesprekspartners exploiteert onder de naam BeveiligMij.nl 
activiteiten op het gebied van Security Awareness.  
De Gesprekspartners komt graag in contact met geïnteres-
seerde partners. Zij kunnen via de website contact opne-
men om mogelijkheden en voordelen te bespreken. 
Kijk voor meer informatie op www.beveiligmij.nl

pieter Remers frank Mulder
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Security-opleidingen

Een goede opleiding 
verandert het gedrag

Om de informatie in een organisatie succesvol te beveili-

gen, moet er meer gebeuren dan een standaard op de kop 

te tikken en een Information Security Officer aan te wijzen. 

Het doel moet zijn om een cultuur te ontwikkelen waarin 

veilig werken de norm is. Deze cultuurverandering is dan 

terug te zien in het gedrag van alle medewerkers met 

toegang tot waardevolle bedrijfsinformatie. In moderne 

organisaties zijn dat vrijwel alle medewerkers. Maar hoe 

brengen we zo’n verandering tot stand?

gEDRAg VERAnDEREn
Mensen veranderen van gedrag als aan drie voorwaarden  

is voldaan:

• de betrokken persoon weet wat het gewenste gedrag is

• heeft de competenties om dit gedrag te vertonen 

• én is gemotiveerd

Voor veel medewerkers zal de nadruk liggen op het vergro-

ten van kennis en motivatie, omdat van hen geen complex 

nieuw gedrag gevraagd wordt. Ongevraagde e-mails ver-

wijderen, bezoekers begeleiden zolang ze in het gebouw 

verblijven, een bureau opgeruimd achterlaten, kortom: 

alert zijn en gezond verstand gebruiken. Voor hen kan een 

(langlopende) awareness-campagne, aangevuld met stan-

daard e-learning modules, voldoende zijn.

Er zullen echter ook medewerkers zijn die hun kennis 

en competenties op een hoger niveau moeten brengen 

voordat ze in hun dagelijkse werk het gedrag kunnen 

vertonen dat noodzakelijk is om bedrijfsinformatie be-

schikbaar, integer en vertrouwelijk te houden. Denk aan 

IT-professionals die direct werken aan de informatievoor-

ziening, mensen met een voorbeeldfunctie of personen 

die toegang hebben of verlenen tot bedrijfskritische in-

formatie. Zij zullen zich nieuwe kennis en competenties 

eigen moeten maken en dan komt opleiden om de hoek 

kijken.

DE Rol VAn oplEiDEn
In de jaren negentig van de vorige eeuw publiceerden 

Morgan McCall en zijn collega’s van het Center for Creative 

Leadership hun invloedrijke 70-20-10 model. Het be-

schrijft hoe professionals leren: 70 procent door werk uit 

te voeren, 20 procent van anderen (collega’s, de baas) en 

10 procent in opleidingen of door zelfstudie.

We zouden dat kunnen opvatten als een pleidooi tegen 

het volgen van een opleiding, maar de werkelijkheid ligt 

genuanceerder. Wat het model laat zien, is dat het echte 

leren pas plaatsvindt als mensen de kans krijgen om te 

oefenen. Bijvoorbeeld door nieuwe methoden en technie-

ken toe te passen. Opleidingen zijn een goede manier om 

zulke nieuwe methoden en technieken te ontdekken en ze 

bieden een veilige omgeving om alvast te experimenteren. 

De uren in een klaslokaal werken als een hefboom die het 

leren op de werkvloer in gang zet. Regelmatig een goede 

opleiding volgen, is dus onmisbaar. Maar hoe kiezen we 

uit het enorme aanbod op de markt? Drie criteria bepalen 

de effectiviteit van een opleiding: de docent, de onderwijs-

vorm en de aansluiting op de werkpraktijk. Daarnaast kan 

certificering belangrijk zijn. We behandelen deze aspecten 

een voor een.

wie serieus werk maakt van informatiebeveiliging, 
komt al snel uit op iso27001, nEn7510, cobit, 
owAsp of andere standaarden. Dat is niet per se 
verkeerd. Dergelijke standaarden bevatten immers 
een schat aan kennis: ze bundelen de ervaring van 
vele honderden organisaties en experts. Maar het 
lukraak implementeren van een standaard heeft  
veel weg van een schriftelijke cursus autorijden. 
soms is het niet zo’n slecht idee om ook een goede 
instructeur in te schakelen.

ERVARing
Een goede docent weet uit ervaring waarover hij praat. 

Wijsheid uit boeken is mooi, maar als het erop aankomt, 

tellen de vlieguren. Zoek dus naar een opleiding waarin 

stevige docenten voor de klas staan die in de praktijk 

toepassen waarover ze lesgeven. ‘Verhalen uit de loopgra-

ven’ beklijven beter dan modellen en theorieën zonder 

link naar het echte leven. De ideale docent is bescheiden 

genoeg om ook anderen op het podium uit te nodigen. Als 

cursisten elkaar hun verhalen vertellen, vergroot dat het 

leer-effect sterk: iedereen wordt dan deelnemer én docent. 

We leren zelf het meest van wat we een ander leren.

De onderwijsvorm is minstens zo belangrijk. Een leidend 

principe is: niet gedaan, is niet geleerd. Alleen kennis tot 

ons nemen - door een boek te lezen of een hoorcollege te 

volgen - levert onvoldoende op. We moeten met de stof 

stoeien om het echt tot ons te nemen. Een goede opleiding 

ruimt daarom veel tijd in voor interactieve werkvormen 

zoals workshops, serious games en casussen. Dan vallen 

de kwartjes. 

Een goede opleiding slaat ook bij herhaling de brug  

naar de praktijk van de deelnemer. Intake-gesprekken, 

huiswerkopdrachten, coaching en begeleide intervisie 

zijn enkele mogelijkheden om de impact van een oplei-

ding te vergroten door deelnemers uit te dagen het  

nieuw geleerde gedrag niet alleen toe te passen, maar 

ook vol te houden.

Tot slot kan certificering belangrijk zijn. Niet voor niets 

zijn de CISSP-certificeringen van (ISC) onverminderd  

populair. Werkgevers en opdrachtgevers hebben behoefte 

aan kundige informatiebeveiligers en een certificaat van 

een betrouwbare instelling maakt kennis en ervaring aan-

toonbaar. 

conclUsiE
Een organisatie die informatiebeveiliging serieus neemt, 

investeert in opleidingen die medewerkers in staat stellen 

hun werk beter en veiliger uit te voeren. Pas als iedereen 

zijn rol begrijpt en ook in staat is die uit te voeren, is het 

tijd om een standaard te implementeren. Of voelt u zich 

veilig bij een taxichauffeur die ‘Autorijden voor dummies’ 

op het dashboard heeft liggen?

Jacob Brunekreef, Kor Gerritsma en Eelco Rommes zijn  

docent en adviseur bij cibit academy, opleider op het  

gebied van informatiebeveiliging en de officiële  

Nederlandse partner van (ISC).
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SCOS: ‘Technische security- 
trainingen blijven belangrijk’ 

Security-opleidingen

we kunnen als het om security in de zorg gaat  
niet alleen vertrouwen op awareness en gedrags-
verandering. ook techniek blijft noodzakelijk, vindt 
security-specialist scos. Het organiseert daarom 
met grote regelmaat trainingen, zoals voor het veel 
gebruikte wireshark.

Wireshark is een populaire tool voor netwerkanalyse met 

meer dan 500.000 downloads per maand. SCOS organiseert 

in Europa regelmatig trainingen rond deze tool.

wiREsHARk UniVERsity: tRoUblEsHooting tcp/ip 
nEtwoRks
In deze training (vijf dagen) wordt ingegaan op het efficiënt 

gebruiken van Wireshark en de packet-level TCP/IP com-

municatie door het bestuderen van zowel het correct als 

verkeerd gedrag van netwerken. In een groot gedeelte van 

de training wordt diep ingegaan op de mogelijkheden van 

Wireshark. Verder worden het beoordelen van zowel nor-

male als abnormale communicatiepatronen van de TCP/IP-

toepassing en de meest gangbare applicaties bestudeerd. 

Denk aan DHCP, DNS, FTP, Telnet, HTTP, POP en SMTP.  

De nadruk gedurende de training ligt sterk op hands-on 

lab-oefeningen en case studies uit de praktijk. Hiermee 

wordt kennis opgedaan welke direct na de training ge-

bruikt kan worden.

ADVAncED nEtwoRks / sEcURity AnAlysis 
Network en Security Analysis (eveneens vijf dagen) om-

vat de vaardigheden van niet alleen het vastleggen van 

gegevens, maar ook de mogelijkheid om ongebruikelijke 

patronen verborgen in schijnbaar normaal netwerkverkeer 

te onderscheiden. Deze cursus biedt de student een reeks 

van onderzoek- en analysetechnieken gericht op het ge-

bruik van vendor-neutrale, open-source tools zoals  

Wireshark om inzicht te geven in de volgende gebieden:

•  Advanced Network en Security Analysis methodieken

•  Prestaties van het netwerk analyse en veiligheid bedrei-

ging herkenning betreffende problemen met netwerk-

prestaties en netwerkaanvallen, Bot-Net gevaarherken-

ning evenals standaard gebruiker protocol problemen, 

waaronder IP-gerelateerde protocollen en andere op 

veelgebruikte internettechnologie gebaseerde user-proto-

collen (HTTP, VoIP, IRC, IM)

•  Open-Source Network Analysis hulpmiddelen

•  Gespecialiseerde Network Security Analysis technieken, 

waaronder reconstructie van verdacht dataverkeer en 

analyse technieken

•  Real-World voorbeelden zullen tijdens de cursus worden 

gebruikt in combinatie met een groot aantal hands-on oe-

feningen om in de praktijk bewezen, praktische Network 

en Security Analysis vaardigheden te bieden

csi tRAining: cybER sEcURity inVEstigAtion AnD 
nEtwoRk foREnsic AnAlysis
De CSI Training (lengte: vijf dagen) is door SCOS speci-

aal ontwikkeld voor netwerkbeveiligings- en wetshand-

havingspersoneel met basis- tot gemiddelde kennis van 

algemene beveiliging en netwerken. Deze cursus maakt 

forensische netwerkanalyse (Network Forensics Analysis) 

toegankelijk voor de deelnemers. Indien men reeds be-

schikt over goede kennis van hostbased forensische  

analyse leert men toepassingen met betrekking tot het 

‘end-to-end’ digitale forensische proces.

Forensische netwerkanalyse omvat het registreren van 

verdachte gegevens en het ontdekken van ongebruikelijke 

patronen die schuilgaan achter schijnbaar normaal net-

werkverkeer. Deze cursus voorziet de deelnemer van een 

set onderzoekstechnieken en richt zich op het gebruik van 

leveranciersonafhankelijke, opensource-tools om inzicht te 

verschaffen in de volgende gebieden:

•  De grondbeginselen van forensische analyse

•  Datarecorder technologie en data mining

•  Netwerkbeveiligingsprincipes, waaronder encryptietech-

nologieën en defensieve configuraties van apparaten 

voor de netwerkinfrastructuur

•  Herkenning van beveiligingsrisico’s voor verschillende 

algemene netwerkaanval- en exploitscenario’s, waar- 

onder netwerkverkenningstechnieken, gevaarherken-

ning van botnetwerken en ‘man-in-the-middle’- 

aanvallen evenals algemene kwetsbaarheden in het  

gebruikersprotocol, inclusief IP-gerelateerde proto- 

collen (IP/TCP, DNS, ARP, ICMP), e-mailprotocollen 

(POP/SMTP/IMAP) en andere, algemene webbased ge-

bruikersprotocollen

•  Opensource-tools op het gebied van forensische netwerk-

analyse

•  Gespecialiseerde forensische netwerkanalysetechnie-

ken, inclusief reconstructie van verdachte gegevens en 

inspectietechnieken 

wifi En wlAn nEtwoRk AnAlysis
Deze vijfdaagse cursus is bedoeld voor Wireless Net-

work Engineers en Ehernet-netwerk Engineers voor het 

verdiepen van hun kennis op het gebied van draadloze 

netwerken. Deze cursus biedt de cursist een set van ana-

lysetechnieken gericht op het gebruik van vendor-neutrale, 

open-source tools om inzicht te geven in de volgende 

gebieden:

•  Wireless Network Analysis fundamentals

•  Data Recorder technologie en data-mining

•  Beveiliging gericht op draadloze netwerken, waaronder 

encryptie technologieën en defensieve configuraties van 

netwerkinfrastructuurapparaten

•  Herkennen van diverse problemen die WiFi / WLAN- 

netwerken en de kwaliteit van de data beïnvloeden

VoicE oVER ip (Voip) AnAlysE
Deze cursus (drie dagen) is bedoeld voor Network Engineers, 

VoIP en Netwerk Telefonie medewerkers welke een basis- 

kennis bezitten over algemene VoIP / Telefonie en netwerken. 

Deze cursus biedt de cursist een set van analysetechnieken 

gericht op het gebruik van vendor-neutrale, open-source 

tools om inzicht te geven in de volgende gebieden:

•  VoIP Network Analysis fundamentals

•  Data Recorder technologie en data-mining

•  VoIP gerichte netwerkbeveiliging principes waaronder 

encryptie technologieën en defensieve configuraties van 

netwerkinfrastructuurapparaten

•  Herkennen van diverse problemen die VoIP-netwerken en 

de kwaliteit van de voice data beïnvloeden

winDows DigitAl foREnsics (5 DAgEn)
Deze cursus is speciaal bedoeld voor Windows-beheerders, 

Windows forensische analisten en Law Enforcement perso-

neel met basiskennis van de Microsoft Windows-architec-

tuur, maar geen kennis van Windows Digital Forensics.

Voor maximale effectiviteit, moeten de deelnemers ten 

minste elementaire kennis hebben van TCP/IP-netwerken, 

Windows-netwerken en Wireshark. De inhoud van de cursus 

richt zich op de mogelijkheden en technieken voor analyse 

in plaats van hoe men een specifiek instrument kan gebrui-

ken. Tevens biedt het diepgaande forensische analyse van 

Windows-besturingssystemen en media gericht op Win-

dows. Identificeer artefact en bewijs locaties die belangrijke 

vragen beantwoorden, waaronder vragen over de uitvoering 

van een programma, bestand openen, extern gebruik van 

het apparaat, geo-locatie, het downloaden van bestanden, 

anti-forensisch onderzoek en gebruik van het systeem. 

Na afloop is de deelnemer een effectieve Windows Digital 

forensisch analist en beheerder met een goed kennisniveau 

en inzicht om efficiënt digitaal bewijsmateriaal te behou-

den, extraheren en analyseren in Windows-systemen.

Bovenstaande trainingen worden regelmatig door SCOS 

zowel in Amsterdam-Hoofddorp als op lokatie van de klant 

georganiseerd. 

over scos en wireshark
SCOS is de enige partij in Europa die door de Wireshark 
University geautoriseerd is om de Wireshark Network en 
Security Training te verzorgen. SCOS-trainers zijn Certified 
Wireshark University Trainers, lid van FBI InfraGard,  
het Computer Security Institute, het IEEE en het Cyber  
Warfare Forum Initiative. Ze spreken regelmatig op  
regionale, nationale en internationale evenementen op  
het gebied van netwerken en beveiliging.

De eerstvolgende cursussen worden verzorgd in  
Amsterdam-Hoofddorp:
•  1-5 Juni 2015 Troubleshooting TCP/IP Networks  

(Wireshark University) 
•  8-12 Juni 2015 Advanced Networks and Security Analysis

Voor meer inlichtingen:
http://www.wireshark.training
023-568 92 27
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Security-opleidingen

informatiebeveiliging wordt volwassener, heeft  
daardoor steeds meer behoefte aan specialisten en 
zal door de groeiende focus op privacy nog meer  
aandacht gaan krijgen. Het in security trainingen  
gespecialiseerde opleidingsinstituut tstc zit dicht  
bij het vuur als het gaat om trends in informatie-
beveiliging.

EMilE kok VAn oplEiDingsinstitUUt tstc:

‘ Security-opleidingen in de 
zorg hebben diepgang nodig’

“Dagelijks leggen bedrijven en cursisten hun kennisbe-

hoefte bij ons neer waardoor verschuivingen in het vakge-

bied snel zichtbaar zijn. Ons opleidingsprogramma wordt 

gevormd door die vraag en geeft dan ook een goed beeld 

van de diversiteit die informatiebeveiliging tegenwoordig 

kenmerkt”, stelt Emile Kok, algemeen directeur van TSTC. 

VERAnDERDE bEHoEftE
Tussen 2006 en 2012 was de vraag naar security trainingen 

volgens Kok redelijk homogeen. Om hun betrokkenheid bij 

beveiliging aan te tonen, streefden organisaties vooral naar 

security awareness en medewerkers met bekende titels 

als CISSP, CISM en CEH achter hun naam. Omdat vacatures 

hetzelfde beeld gaven, gingen professionals op zoek naar 

dergelijke trainingen om hun kansen op de arbeidsmarkt 

te vergroten. Deze behoefte is volgens TSTC niet verdwe-

nen maar is de afgelopen jaren steeds meer uitgebreid met 

de wens naar verdere specialistische kennis. Waar een net-

werkbeheerder eerder bij veel bedrijven nog kon worden 

aangewezen als ‘de collega die alles weet over beveiliging’ 

is hij tegenwoordig nog slechts de firewallspecialist of één 

van de netwerkbeveiligers. 

“Met het volwassener worden van informatiebeveiliging, 

zijn er meer specifieke rollen ontstaan met daarin afgeba-

kende verantwoordelijkheden. Een security professional 

wordt nog wel geacht over veel zaken iets te weten, maar 

is bij veel organisaties niet langer meer generalist. Dit 

verklaart ook het succes van meer gerichte verdiepings-

trainingen in penetratietesten, risk management, incident 

response en cloud security. Deze ontwikkeling wordt 

verder gestimuleerd door nieuwe eisen van de overheid 

zoals de jaarlijks verplichte DigiD audit waar bijvoorbeeld 

gemeenten mee te maken hebben en die dwingen te inves-

teren in verdere ex- of interne security kennis.” 

pRiVAcy
In dat kader zal de nieuwe Europese Verordening Bescher-

ming Persoonsgegevens, die de WBP moet gaan vervan-

gen, weer consequenties hebben voor de opleidingsvraag 

in 2015. Ondanks dat er nog enkele knopen doorgehakt 

moeten worden, is al wel duidelijk dat er een grote verant-

woordelijkheid bij bedrijven komt te liggen op het gebied 

van bijvoorbeeld privacy management. Waar deze kennis 

voorheen beperkt bleef tot de juridische afdeling, wordt 

privacy steeds meer (mede) het domein van informatie-

beveiligers en compliance officers. 

“Omdat de nieuwe privacy verordening vergaande gevol-

gen heeft voor de informatiebeveiliging en we hier steeds 

meer vragen over kregen, is TSTC vorig jaar een exclusieve 

samenwerking aangegaan met IAPP, de grootste internatio-

nale vakvereniging voor privacy professionals. We zijn in 

mei gestart met hun bekendste CIPP/E titel die cursisten 

certificeert in globale- en Europese privacy wet- en regelge-

ving. Dit jaar zullen we het programma verder uitbreiden 

met CIPM en CIPT die gaan over hoe deze kennis toe te 

passen in een privacy management of technische functie. 

CIPP/E en CIPM sluiten in combinatie het beste aan op de 

eisen uit de Europese verordening waarmee veel bedrijven 

verplicht worden een privacy functionaris aan te stellen.”

cERtifiED cHiEf infoRMAtion sEcURity officER 
(cciso)
Een andere nieuwe titel die TSTC in 2015 zal introduceren 

is CCISO. De laatste jaren is de eindverantwoordelijkheid 

voor informatiebeveiliging steeds hoger in de organisatie 

komen te liggen met de CISO functie tot gevolg. De CISO 

opereert op het grensvlak tussen beleid en techniek, tracht 

deze werelden in zijn functie te verenigen en heeft een 

organisatiebrede kijk op informatiebeveiliging. Bij veel 

potentiële kandidaten schiet de vereiste management- of 

technische kennis volgens TSTC nog tekort om voldoende 

draagvlak te kunnen krijgen binnen alle lagen van de orga-

nisatie. De CCISO training behandelt al deze aspecten en 

met name de samenhang ertussen zodat de functie beter 

kan worden ingevuld. CCISO is een internationaal erkende 

certificering van EC-Council en fungeert tevens als aanvul-

ling op een eventuele behaalde CISSP en/of CISM certifice-

ring in verband met de specifieke focus op de CISO-rol en 

de daarbij behorende werkzaamheden. 

oplEiDEn Anno 2015
Volgens TSTC’s directeur is het werk van de opleider lang-

zaam aan het verschuiven. “Bedrijven schakelen ons naast 

hun reguliere trainingen vaker in voor maatwerktrajecten 

waarbij certificering niet - of van ondergeschikt belang is. 

We hebben de beschikking over een uitgebreid netwerk van 

internationale professionals die naast hun praktijkervaring 

ook didactisch in staat zijn om hun kennis over te bren-

gen. Om niet voor elke klant een nieuwe training samen te 

hoeven stellen, zullen we in 2015 ook meer specialistische 

titels brengen die door kleine groepen te boeken en op 

punten aan te passen zijn.” Kok noemt voorbeelden als  

SAP security, Malware Analysis en Exploit Development 

maar geeft aan dat klanten TSTC met al hun security en 

privacy vragen kunnen blijven benaderen. “Want één ding 

verandert er niet, de kennisbehoefte van onze klanten  

bepaalt uiteindelijk de trainingen op onze agenda.”

‘ De kennisbehoefte van  

onze klanten bepaalt  

uiteindelijk de trainingen 

op onze agenda’
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Innovatie binnen het terrein van medische technologie is 
noodzakelijk om de veranderende zorgvraag en de uitda-
gingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Normen 
anticiperen hierop. Afspraken over waar deze technologie 
aan moet voldoen, worden in openbare en neutrale refe-
rentiedocumenten (normen) vastgelegd. 

Momenteel heeft IEC twee internationale normvoorstellen 
voor medische robots liggen:
•  IEC 80601-2-XX: Part 2-XX: ‘Particular requirements for 

the basic safety and essential performance of medical 
robots for rehabilitation, compensation or alleviation of 
disease, injury or disability’ 

•  IEC 80601-2-XX: Part 2-XX: ‘Particular requirements for 
the basic safety and essential performance of medical 
robots for surgery’ 

Beide voorstellen behoren tot het werkprogramma van de 
normcommissie ‘Medisch Elektrische Toestellen’. Dit is de 
spiegelgroep die verantwoordelijk is voor het bepalen van 

het Nederlandse standpunt voor deze internationale nor-
men. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor 
alle belanghebbende partijen op het gebied van medisch 
elektrische toestellen. 

Hoe kunt u invloed uitoefenen op deze normen? 
Normen worden ontwikkeld in Europees en mondiaal ver-
band. Nederlandse normcommissies zijn zodoende vaak 
een afspiegeling van een Europese en/of mondiale com-
missie, omdat de hoofdtaak voor een groot deel bestaat 
uit het inbrengen van de Nederlandse stem in het Europese 
(CEN/CENELEC) en/of mondiale (ISO/IEC) overleg.

Meer informatie en deelname
Fabrikanten/leveranciers, onderhoudsdeskundigen, inko-
pers of anderszins betrokkenen bij dit onderwerp worden 
uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken bij NEN: 
Ellen Drop, projectassistente, telefoon (015) 2 690 342 of 
e-mail ellen.drop@nen.nl.

NEN-nieuws

Internationale normen 
voor medische robots in 
ontwikkeling

Wet- en regelgeving sterilisatie van 
medische hulpmiddelen

Robots in de zorg klonken tot voor kort als verre toekomstontwikkelingen. Maar wie in  
de zorg werkt of hier wel eens mee te maken heeft gehad, weet dat deze technologie zijn 
intrede heeft gedaan. Hierop anticiperend, is iEc (international Electrotechnical commission) 
gestart met de ontwikkeling van normen voor medische robots. belanghebbenden die vanuit 
nederland betrokken willen zijn bij deze normontwikkeling, worden uitgenodigd om hun 
interesse kenbaar te maken bij nEn.

Een dag van 9.30 tot 16.30 uur
• 24 september 2015 - Utrecht
• 24 november 2015 - Delft

training
Medische hulpmiddelen moeten schoon en veilig zijn op 
het moment dat deze gebruikt worden. Vanuit wet- en 
regelgeving en (veld)normen worden er daarom strenge 
eisen gesteld aan het proces van sterilisatie. Deze training 
behandelt de vigerende wet- en regelgeving zodat u deze 
kunt integreren in uw eigen bedrijfsproces.

na afloop
•  kunt u de sterilisatieprocessen en -procedures benoe-

men binnen het kwaliteitsmanagementsysteem 
•  weet u welke eisen worden gesteld bij het beoordelen 

van aan te schaffen medische hulpmiddelen 
•  weet u welke eisen worden gesteld aan de documentatie 

van de instrumentenbeoordeling 

•  weet u welke eisen er gelden met betrekking tot validatie 
van apparatuur bedoeld voor het reinigen, desinfecteren 
en steriliseren van medische hulpmiddelen 

•  kunt u de verplichte dagelijkse en periodieke testen van 
de sterilisatieapparatuur noemen 

•  weet u hoe u uw beleid rondom sterilisatie borgt 

Voor wie
Deze training is nuttig voor kwaliteitsmanagers en  
–coördinatoren in een zorginstelling, QA/QS managers  
en -coördinatoren, (aankomend) DSMH’s, teamleiders  
en hoofden CSA, deskundigen infectiepreventie, product-
managers, R&D managers, adviseurs en managers  
regulatory affairs. 

U bent werkzaam bij een ziekenhuis, privékliniek, verlos-
kundige- of tandartspraktijk, fabrikant of leverancier van 
medische hulpmiddelen/steriele goederen.

Inschrijven kan via www.nen.nl/Training-Advies.htm.
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Medische gegevens en de cloud: die combinatie lijkt altijd 

een beetje te wringen. Terwijl de voordelen van het altijd 

en overal beschikbaar hebben van actuele medische gege-

vens erg groot zijn – voor arts, zorginstelling én patiënt – 

wordt de nadruk vaak vooral gelegd op de risico’s. Wie kan 

bij de gegevens, wat als er een hack plaatsvindt, waar staan 

de gegevens? Volgens CipherCloud, specialist in cloudbe-

veiliging, is het gewoon een kwestie van goed beveiligen. 

De digitalisering in de zorg heeft vele positieve kanten. 

Het maakt de zorg goedkoper, efficiënter en beter. Omdat 

het gaat om zeer privacygevoelige gegevens, is het logisch 

dat er veel aandacht is voor bescherming en beveiliging 

ervan. Het onderbrengen van patiëntgegevens in de cloud 

levert dan ook nog wel eens extra huiver op. Het Ameri-

kaanse CipherCloud, nu ook in Nederland actief, slaagt er 

inmiddels goed in om die huiver weg te nemen. Het jonge 

bedrijf helpt zorgorganisaties over te stappen op cloudap-

plicaties zonder dat die zich zorgen hoeven te maken over 

problemen met beveiliging.

HEt EntHoUsiAsME VooR DE cloUD
 “De voordelen van de cloud zijn ondertussen wel dui-

delijk”, vertelt Jeroen Blaas, general manager Europe bij 

CipherCloud. “Er is echter één factor die zorgorganisaties 

sterk heeft afgeremd in hun enthousiasme voor de cloud, 

en dat is security. Traditionele beveiligingsleveranciers 

hadden prima oplossingen om alles binnen het eigen 

bedrijfsnetwerk te beschermen. Maar toen steeds meer 

ziekenhuizen en zorginstellingen de cloud opzochten, 

moesten ze het antwoord schuldig blijven.”

Maar ook bestaande beveiligingsmogelijkheden voor de 

cloud boden niet echt de gevraagde zekerheid. Er waren 

oplossingen voor data die onderweg is van en naar de 

cloud zoals SSL. En er waren goede encryptiemogelijkhe-

den voor data die opgeborgen was in een datacenter. Maar 

voor data die volop gebruikt wordt in de cloud, zoals bij 

het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), was er eigenlijk 

nog geen goede oplossing. “CipherCloud heeft daar een 

mogelijkheid voor ontwikkeld”, aldus Blaas. “Wij encryp-

ten de data voordat die naar de cloud gaat. We zetten een 

gateway bij de klant neer in de vorm van een software ap-

pliance en al het verkeer gaat daar langs.”

CipherCloud is een jong bedrijf dat groeit als kool. Pra-

vin Kothari, oprichter en CEO van CipherCloud, en eerder 

co-founder van het securityplatform ArcSight dat in 2010 

voor 1,5 miljard dollar door HP werd ingelijfd, zag 4,5 jaar 

geleden een gat in de cloudmarkt ontstaan dat gedicht 

moest worden. Binnen één jaar stond er een product dat 

goed genoeg was om door een van de grootste Amerikaan-

se banken te worden aangeschaft. “Op dat moment wist 

Kothari dat hij goed zat”, zegt Blaas. 

wAt oVERblijft zijn DE VooRDElEn
Het bijzondere van CipherCloud’s gepatenteerde encryptie-

methode is onder meer dat versleutelde data gewoon door-

zoekbaar blijft. “Je kunt dus nog steeds gaan filteren, en 

dat vrijwel zonder vertraging”, legt Blaas uit. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat dashboards en e-maps en allerlei functi-

onaliteiten door CipherCloud overeind gehouden worden, 

zonder de security aan te tasten. 

“Dat betekent dus dat je geen functionaliteiten verliest. 

Met onze oplossing kun je met een gerust hart gebruik 

maken van cloudapplicaties als Salesforce, Box, Office 

365 en ServiceNow. Verder blijven bij onze oplossing de 

encryptiesleutels altijd bij de klant, en heeft dus zelfs de 

cloudprovider maar ook CipherCloud nooit toegang tot de 

data. En dat houdt in dat er eigenlijk geen enkele reden 

meer is voor zorgorganisaties om extra terughoudend te 

zijn tegenover de cloud. De veiligheid is gegarandeerd en 

ook in juridische zin of wat betreft compliance zijn er nau-

welijks drempels. Wat overblijft dankzij CipherCloud, zijn 

eigenlijk alleen de voordelen van de cloud.”

Communicatie

‘ Medische gegevens in  
de cloud? Gewoon goed  
beveiligen’

cloUD-bEVEiligER cipHERcloUD bREiDt Uit nAAR nEDERlAnD
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BEZOEK GDATA.NL

TRUST IN
GERMAN
SICHERHEIT

De beveiliging van uw computers en netwerk kunt u het best toevertrouwen aan een partner die net zoveel verstand heeft 
van IT-beveiliging als u van goede zorg. 

G DATA’s zakelijke oplossingen staan al ruim 25 jaar voor de beste beveiliging, 
volgens Duitse kwaliteitsstandaarden. Met 24/7 service en technische 
ondersteuning. 

Dat is GERMAN SICHERHEIT.

HEALTHCARE
NEEDS
SICHERHEIT.
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