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Een startmomentje! 
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3. NEN7510 – informatiebeveiliging in de zorg 
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6. Informatiebeveiliging is risico management 
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Wat is informatie? 

Definitie: gegevens worden informatie als deze voor mensen een betekenis hebben. 

 

Informatie is onder te verdelen in: 

• Interne informatie: informatie die niet in het openbaar dient te komen. 
Bijvoorbeeld salarisgegevens, klantgegevens, medische gegevens, 
productgegevens. 

• Externe informatie: informatie die voor iedereen beschikbaar is. Dit vindt je in 
tijdschriften, boeken, beurzen, marktonderzoeken, internet, etc. 

 

Gegevens komen voor in: 

• Digitale vorm (gestructureerd, ongestructureerd) 

• Papieren vorm  

• Neurale vorm (geheugen) 

• Tastbare vorm (bijv. bloedmonsters)  
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Beveiliging van informatie  
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Elk gegeven kan een informatieobject zijn dat afhankelijk van het belang voor de 
organisatie beveiliging behoeft:  
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NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg  

 De Nederlandse norm NEN 7510 is in 2004 gepubliceerd om middels best practices 

het beveiligingsniveau van zorginstellingen te verhogen 

 Normcommissie 303006 “Informatievoorziening in de zorg” heeft in 2009 besloten 

om de norm aan te passen op actualiteit  

 Mede gezien de publicatie van de norm NEN-EN-ISO 27799 (in 2008) is besloten 

dat NEN 7510 moet worden gereviseerd, met als gewenst resultaat: 

 Aanscherping eisen  

 Implementatie norm vereenvoudigen 

 Aangezien de driedelige norm NEN 7511 samenhangt met NEN 7510 is deze norm 

in de revisie meegenomen.  

 De gereviseerde norm NEN 7510 is eind oktober 2011 gepubliceerd. 

 Na publicatie zijn NEN 7510:2004 en NEN 7511:2005 ingetrokken. 

 Begin 2013 hebben Norea en Niaz een concept toetsingskader Informatieveiligheid 

in de Zorg ter review aan de leden voorgelegd.  
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Wat is informatiebeveiliging? 

Definitie: 

‘Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve-, repressieve- en herstel-
maatregelen welke de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle 
vormen van informatie garanderen met als doel de continuïteit van de organisatie te 
waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligings-incidenten tot een acceptabel, 
vooraf bepaald, niveau te beperken.’ 

 

Informatiebeveiliging is gericht op waarborging van de kwaliteitaspecten: 

 beschikbaarheid: zekerstellen dat gegevens en informatiediensten op de gewenste 

momenten beschikbaar zijn; 

 integriteit: het waarborgen dat gegevens niet ongecontroleerd worden gewijzigd of 

verloren gaan; 

 vertrouwelijkheid: het beschermen van gegevens tegen onbevoegde kennisname. 
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Waarom informatie beveiligen?  

 

Virus verspreidt 
vertrouwelijke gegevens 
AZM 
MAASTRICHT . Een virus in de computers van het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) zorgt ervoor dat 
al dagenlang vertrouwelijke gegevens van patiënten per 
e-mail naar willekeurige computers worden gestuurd. Het 
ziekenhuis heeft het virus nog niet kunnen stoppen. 

 Het gaat om het Sircam-virus dat in juli voor het eerst opdook. Het 
virus stuurt zichzelf door naar mensen die in het adressenbestand van 
het mailprogramma Outlook staan. Een inwoner uit Herten krijgt op die 
manier al meer dan twee weken dagelijks vertrouwelijke documenten 
van een specialist uit het AZM toegestuurd. Het gaat om gegevens van 
operatieschema's en om documenten die door de chirurg zijn opgesteld. 
Inmiddels staat vast dat de vertrouwelijke gegevens vanaf minimaal 
vier computers waarmee de arts heeft gewerkt de wereld worden 
ingestuurd. Het virus dat op de pc van de arts zit, zoekt op de harde 
schijf naar documenten en verstuurt die automatisch naar 
emailadressen die ergens in de computer voorkomen. Het AZM zegt 
dat het probleem door een samenloop van omstandigheden is ontstaan. 
DAGBLAD DE LIMBURGER (190000) van: 30.08.2001 
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Informatiebeveiliging is risico management 

Wielrennen: Laboratorium erkent fout zaak-Landis 
15/11/06 14:19 PARIJS (ANP) - Het laboratorium van 
Chatenay-Malabry heeft een fout gemaakt bij de 
etikettering in de zaak rond de van doping verdachte Floyd 
Landis. Dat heeft de directeur van het lab, professor Jacques 
de Ceaurriz, woensdag bevestigd naar ...  

Wat als dit je 
overkomt? 
 
Kijk naar Diginotar! 
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Bedreigingen   
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Ongeautoriseerde fysieke toegang 

Diefstal 

Gebrek aan beveiliging van apparatuur 

Gebrek aan beveiliging van media 

Brand 

Overstroming, wateroverlast 

Verontreiniging van de omgeving 

Uitval van stroom of airconditioning, elektrische storingen 

Schade aan bekabeling 

Fysieke onderschepping en afluistering 

Fysieke interferentie 

Hardware fouten 

De volgende bedreigingen zijn dreigingen gerelateerd aan fysieke beveiliging 
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Oorzaken 

Bron: KPMG Data Loss Barometer 

De mens is als oorzaak van beveiligingsinbreuken de zwakste schakel niet de techniek! 
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Fysieke beveiliging (tegen onbevoegde toegang) 

• De buitenring (de omgeving van het pand) 

– Natuurlijke hindernissen (sloot, dikke begroeiing) 

– Bouwkundige hindernissen (ophaalbrug, kasteelmuur, hekwerk, prikkeldraad). 

– Persoonlijke of elektronische controle (bewaking, camera’s)  

• Het gebouw (de toegang tot het pand) 

– Bouwkundige maatregelen (deuren, ramen, braakwerend glas) 

– Persoonlijke of Elektronische toegangsbeheer (receptie, pasjes, registratie) 

– Sensoren (inbraakdetectie en alarmmonitoring) 

• Werkruimte (de ruimtes in het pand) 

– Indringerdetectie  

– Speciale ruimten (laden en lossen, serverruimte, koeling) 

• Object (de te beschermen informatie of informatiedrager) 

– Opslag in kast (brandkast, waardekast) 
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Fysieke beveiliging (voorzieningen) 

Tegen wegvallen stroomvoorziening: 

• Noodstroomvoorziening (UPS, noodstroomaggregaat) 

 

Tegen uitval van apparatuur: 

• Klimaatregeling (temperatuur, vochtigheid) 

• Bliksemafleiding 

• Beveiliging van kabels 

• Onderhoud uitvoeren 

 

Tegen brand: 

• Brandwerende materialen 

• Rook- en brandmelders 

• Alarmmonitoring 

• Brandblusmiddelen  
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Fysieke beveiliging (dragers) 

• Beveiligen van informatie en informatiedragers buiten het terrein 

– Afgesloten vervoeren  

– Encryptie van digitale informatie 

– Informatie en informatiedragers niet onbeheerd achterlaten (procedure en 
toezien op naleving) 

 

• Veilig verwijderen of hergebruiken van informatiedragers 

– Bij verwijdering van informatiedragers ervoor zorg dragen dat informatie op 
de drager gewist is en niet kan worden hergebruikt.   
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Balans tussen maatregel en risico 

Een maatregel mag zeker niet 
meer kosten dan de schade die 
de maatregel voorkomt of 
beperkt! 
 
Dus geen noodstroomaggregaat 
als je langer dan een dag 
zonder stroom kan! 
 
Geen slot op de deur als er 
niets van waarde in de ruimte 
is!  
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Situationeel beveiligen 

Iedere organisatie is anders: 

• Qua uitgangspunten 

• Qua structuur  

• Qua cultuur 

• Qua middelen 

 

Daarom per organisatie de volgende stappen uitvoeren: 

 

Uitgangspunten 
vaststellen (Beleid) 

Inventariseren en 
classificeren 

informatiemiddelen 

Voor kritische 
informatiemiddelen 

dreigingen 
inventariseren en risico’s 

inschatten 

Maatregelen selecteren 
en implementeren om 
risico’s te beperken tot 
een acceptabel niveau 

Toetsen op effectiviteit 
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Bewustzijn, daar gaat het om!  
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Vragen? 

19 

http://www.riskknowledge.nl/Default.aspx


20 

Voor meer informatie  . . . .  

Risk Knowledge B.V. 
Burg. Mollaan 80 
5582 CK Waalre 
 
Telefoon: 040 254 44 30 
Fax:  040 254 44 70 
E-mail: Info@Riskknowledge.nl 
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