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Informatiebeveiliging is een niet meer weg te denken begrip binnen de gezondheidszorg. Van oudsher 

is deze sector bijzonder afhankelijk van het gebruik van informatie. De zogenaamde 

geautomatiseerde informatievoorziening is terug te vinden binnen veel processen. Het gaat 

bijvoorbeeld om informatie die de instelling in en uit gaat, zoals verwijsbrieven en recepten. Maar ook 

om bijvoorbeeld gedigitaliseerde scans en resultaten van onderzoeken.  

Een van de recente ontwikkelingen is het in gebruik nemen van het EPD (Elektronisch Patiënten 

Dossier). Het is belangrijk dat zorgverleners veilig en betrouwbaar relevante medische gegevens met 

elkaar kunnen delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner en ondersteunt de samenwerking 

tussen zorgverleners beter. Alleen op deze manier kan een gewenst hoog niveau van dienstverlening 

worden bereikt. Om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden is het wel noodzakelijk om de 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle benodigde informatie te waarborgen.  

Sinds 2004 is er voor gezondheidsinstellingen de NEN-7510, een standaard op het gebied van 

informatiebeveiliging. Deze norm is gebaseerd op de "Code voor Informatiebeveiliging" (gepubliceerd 

als NEN-ISO/IEC 17799 en nu aangeduid als NEN-ISO/IEC 27002) en toegesneden op de 

Nederlandse gezondheidssector. Deze ISO-27002 standaard stamt uit 1993, toen nog bekend als de 

BS-7799 “Code of Practice for Information Security Management”. Onlosmakelijk verbonden met deze 

standaard is de ISO/IEC 27001. Deze beschrijft de eisen aan een zogenaamd “Information Security 

Management System (ISMS)”. Dit managementsysteem is bedoeld om informatiebeveiliging te 

kunnen implementeren, onderhouden, controleren en verbeteren.  

Onze NEN7510 Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de stand van informatiebeveiliging binnen uw 

gezondheidsinstelling. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt, welke maatregelen succesvol zijn 

geïmplementeerd en welke maatregelen nog aandacht behoeven. Verder geeft het de status van uw 

managementsysteem weer. Met dit overzicht bent u dus in staat om te beoordelen waar u nog niet 

voldoet aan de NEN-7510. En u kunt zien, waar uw managementsysteem nog onvoldoende is om de 

maatregelen te kunnen onderhouden. De gezondheidsmonitor helpt u tijdens de invoering van NEN-

7510 om alle maatregelen uit de standaard voldoende te implementeren en hierover verantwoording 

te kunnen afleggen. Na invoering heeft u met de gezondheidsmonitor een continu antwoord op de 

vraag of u blijvend voldoet aan de NEN-7510. 

 

Voor meer informatie over de gestandaardiseerde aanpak om continu te voldoen aan NEN-7510: 

email: info@information-security-governance.com. 


