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Beleid rond Informatiebeveiliging   

Aanleiding 
 
De laatste jaren is er in de zorgsector meer aandacht voor informatiebeveiliging. Het ministerie van 
VWS heeft digitale klant/patiëntdossiers als norm gesteld voor de dossiervorming.  
De bedrijfsprocessen worden ondersteund door de informatievoorziening en zijn daarmee in grote 
mate afhankelijk van de kwaliteit van deze informatievoorziening. Dit geldt voor de primaire 
(zorg)processen en de ondersteunende processen.  
 
De Wet Meldplicht Datalekken (als onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens) is per 1 
januari 2016 in werking getreden. Als gevolg hiervan moeten organisaties kunnen aantonen dat ze 
informatiebeveiliging onder controle hebben. 
 
De IGZ hanteert de NEN7510 als zogenaamde “veldnorm” (het is nog niet verplicht). Dit is een set van 
minimale maatregelen om te toetsen in hoeverre zorginstellingen de informatiebeveiliging op orde 
hebben. Ook heeft de IGZ informatiebeveiliging als speerpunt benoemd ten aanzien van de 
controles.  
 
 
 

1. Informatiebeveiligingsbeleid en de NEN7510 norm  
 
De NEN7510 richt zich voor een belangrijk deel op beleid. In de NEN7510 staat hierover beschreven: 
‘het beleidsproces voor informatiebeveiliging evenals het invoeren van de daarvoor noodzakelijke 
maatregelen, zijn organisatorische processen. Normen voor organisatorische processen kunnen niet 
als een technische specificatie worden geformuleerd.’ De NEN7510 geeft een aantal handvaten, 
maar gaat niet op details in.  
 
Definitie NEN 75101: 
Informatiebeveiliging is een stelsel van maatregelen om verstoringen in de zorgvuldige en doelmatige 
informatievoorziening te voorkomen en eventuele schade als gevolg van desondanks opgetreden 
verstoringen te beperken. 
Het stelsel van beveiligingsmaatregelen heeft tot doel een blijvend niveau van beveiliging te 
realiseren. Maatregelen zijn organisatorisch, technisch of fysiek van aard. 
 

1.1  Doel van informatiebeveiliging. 
Informatiebeveiliging heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het 
minimaliseren van de schade door het voorkomen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren 
van eventuele gevolgen. 
 
Informatiebeveiligingsbeleid is de leidraad voor de aansturing en coördinatie van de verschillende 
beveiligingsprocessen binnen Stichting Verzorging St. Franciscus (SVSF). Het uiteindelijke doel is het 
inrichten van een evenwichtig stelsel van beveiligingsmaatregelen, gericht op risicobeheersing. De 
risicobronnen waar de informatie en informatievoorziening van SVSF aan zijn blootgesteld komen 
onder andere voort uit: 

 De door de organisatie gewenste functionaliteit. 

 De gebruikers van de informatie(systemen). 
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 De kwetsbaarheid van de ICT-infrastructuur. 

 Externe oorzaken (bijv. inbraak, ongeoorloofd gebruik, vernieling). 

 Externe oorzaken (natuurgeweld maar ook technische calamiteiten zoals bijv. lekkage). 
 
Informatiebeveiliging richt zich op de maatregelen die de risico’s van de hiervoor genoemde 
risicobronnen beperken c.q. de vervolgschade beperken. 
Naast de fysieke, procedurele, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen is ook de 
controle op naleving ervan essentieel. 
 
Dit informatiebeveiligingsbeleid is leidend voor het opstellen en uitvoeren van 
beveiligingsmaatregelen. In het communicatieplan wordt verder uitgewerkt hoe SVSF dit beleid in de 
organisatie bekend gaat maken.  
Met dit informatiebeveiligingsbeleid beoogt SVSF te voorkomen dat:  

 Er in strijd met (inter-)nationale wetgeving wordt gehandeld. 

 Er in strijd met contractuele verplichtingen wordt gehandeld. 

 Zij in verlegenheid wordt gebracht doordat informatie, onder beheer van SVSF in onbevoegde 
handen komt. 

 Haar positie in gevaar komt doordat kritische strategische informatie beschikbaar komt voor 
onbevoegden. 

 De informatievoorziening en daarmee het bedrijfsproces in gevaar komt door inbreuken op de 
integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens. 

 De gebruikers last ondervinden bij het gebruik van diensten en producten door 
onvolkomenheden in de informatievoorziening. 

 

2.  Informatiebeveiliging: een serieuze zaak 

2.1 Kwaliteit van zorg leveren en verbeteren. 
Informatiebeveiliging is onlosmakelijk verbonden aan het leveren van kwaliteit. De juiste informatie 
op het juiste moment beschikbaar stellen aan de juiste belanghebbenden (binnen de kaders die 
wetgeving stelt) zorgt mede voor een hoge kwaliteit van zorg. De inspectie toetst zorginstellingen op 
het leveren van kwaliteit. Het ervoor zorgen dat informatie integer en vertrouwelijk wordt behandeld 
is daarmee net zo belangrijk als het bieden van een goede zorg. 

2.2 Verwachting van cliënten. 
Cliënten en hun familieleden verwachten van zorgorganisaties dat zij niet alleen de best mogelijke 
zorg leveren, maar ook dat zij zorgen voor adequate informatiebeveiliging. Zij verwachten dat: 

 Informatie beschikbaar is (informatie op het juiste moment in het zorgproces). 

 Informatie integer is (volledige en juiste informatie), en 

 Informatie vertrouwelijk wordt behandeld (alleen toegankelijk voor de personen die daar recht 
op hebben). 

Cliënten hechten veel waarde aan het feit dat hun gegevens alleen worden gedeeld met mensen die 
zij toestemming hebben gegeven. 

2.3 Voldoen aan wet- en regelgeving. 
Zorgverleners moeten zich aan diverse wetten houden, die verschillende doelen nastreven en 
daardoor mogelijk conflicteren. Enerzijds dwingen wetten af dat cliëntgegevens worden vastgelegd 
in dossiers en worden gedeeld met andere zorgverleners. Anderzijds stelt het eisen aan de 
vertrouwelijkheid en bewaking van de privacy van cliënten, zorgverleners en andere medewerkers.  
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2.4 Belangen beschermen. 
Uiteindelijk komt het vraagstuk van informatiebeveiliging vooral neer op het beschermen van de 
belangen, van de: 

 Cliënten: kwaliteit van de geboden zorg en de bescherming van hun recht op privacy. 

 Zorgverleners en medewerkers: bescherming van hun recht op privacy. 

 Organisatie: beschermen van de informatiebronnen om goede zorg te kunnen leveren en 
beveiligingsincidenten voorkomen en behouden van een goede marktpositie. 

2.5  Bewustwording 
Het is belangrijk dat voor iedereen de verantwoordelijkheid van de beveiliging van informatie 
duidelijk is. Informatiebeveiliging is op iedereen van toepassing. Even snel informatie uitwisselen via 
een telefoonapplicatie (bijvoorbeeld Whatsapp) kan al voldoende zijn om vertrouwelijke informatie 
te lekken. Bestuurders, medewerkers en cliënten moeten weten wat wel en wat niet kan en zich 
bewust zijn van hun handelen. Informatiebeveiliging is de verantwoordelijkheid van iedereen in de 
organisatie ondersteund door het extern automatiseringsbedrijf CCO. 
Uit onderzoek is bekend dat veruit de meeste beveiligingsincidenten door het handelen (of nalaten) 
van het eigen personeel plaatsvinden. Vaak onbewust. Een e-mail is bijvoorbeeld snel gestuurd, vaak 
met privacygevoelige informatie erin.  
In de praktijk van alledag wordt er soepel omgegaan met regels en afspraken over privacy. Dat is niet 
altijd slecht, maar is wel een risico waar iedereen zich bewust van moet zijn. 
Aan het vergroten van de bewustwording van de Raad van Bestuur, management en medewerkers 
van de organisatie kan op verschillende manier aandacht worden geschonken. Artikelen in de 
nieuwsbrief, posters aan de muur, workshops met medewerkers, intervisie-sessies waarin dilemma’s 
worden besproken, een ‘mystery guest’ als cliënt (of juist als collega-behandelaar van een 
ketenpartner) laten optreden.  
 
 

3. Basisregels informatiebeveiliging 

3.1 Organisatie en verantwoordelijkheden. 
Om de kwaliteit van de informatiebeveiliging te kunnen waarborgen is het van belang dat de 
verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging binnen de hele organisatie goed 
verankerd zijn. Informatiebeveiliging is vooral een kwestie van bewustwording. 
De rollen zijn als volgt verdeeld: 

 Raad van Bestuur: stelt het informatiebeveiligingsbeleid vast en is (eind )verantwoordelijk. Bij 
organisaties moet een Information Security Officer (ISO) aangesteld worden. Deze onderhoudt 
het informatiebeveiligingsbeleid en adviseert het verantwoordelijke management over 
beveiligingsvraagstukken. Bij SVSF is de rol van ISO belegd bij de medewerker TD. 

 Management van SVSF: is verantwoordelijk voor implementatie en naleving van het vastgestelde 
informatiebeveiligingsbeleid. 

 De beleidsmedewerker (momenteel) van Facit: toetst de uitvoering en werking van het beleid 
middels een audit. 

 De medewerker TD: is verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten en datalekken. 

 De medewerkers: zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de richtlijnen en maatregelen. 
 
Om de informatiebeveiliging goed binnen de organisatie te verankeren dient een aantal zaken 
geregeld te worden. Hierbij valt te denken aan onderstaande zaken. 
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3.2 Classificatie en beheer van bedrijfsmiddelen. 
Een risicoanalyse vanuit het primaire proces is de basis voor te nemen informatiebeveiligings-
maatregelen. Alle gegevens, processen en middelen hebben een eigenaar die verantwoordelijk is 
voor de risicoanalyse en de classificatie ervan, evenals voor de implementatie en handhaving van de 
beveiligingsmaatregelen.  
 
Voor de classificatie wordt uitgegaan van de volgende criteria: 

 Beschikbaarheid en tijdigheid 

 Integriteit en volledigheid 

 Vertrouwelijkheid 
SVSF heeft het beheer van ICT uitbesteed aan een gecertificeerde partner, CCO. 

3.3 Beveiligingseisen. 
Hieronder worden de eisen genoemd die van belang zijn in het kader van de informatiebeveiliging. 
Deze eisen dienen verder uitgewerkt te worden in het Plan van aanpak Informatiebeveiliging. 
Het doel van beveiligingseisen is het verminderen van menselijke fouten, diefstal, fraude of misbruik 
van voorzieningen door medewerkers.  
 

3.3.2  Fysieke beveiliging en toegangsbeveiliging 
Door het uitbesteden van de ICT aan een gecertificeerde partner (CCO en Yoursafetynet) zijn de eisen 
die gesteld worden aan fysieke informatiebeveiliging voor een groot deel geborgd. Denk hierbij aan 
het voorkomen van ongeautoriseerde toegang om schade in gebouwen en schade of verstoring van 
informatie te voorkomen. Maar ook het beschermen van ICT-diensten en 
(digitale)informatiebronnen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging en openbaring. 
De verantwoordelijkheid voor de informatie ligt echter bij de gebruiker van de informatie (papier, 
USB stick), respectievelijk de beheerder van het middel (PC, printer). 

3.3.3 Beheer van communicatie en bedieningsprocessen  
Dit is de formele titel uit de NEN normering. De meer gebruikelijke term is IT-beheer.  
Het doel van dit beheer is het garanderen van een correcte en veilige bediening en functioneren van 
ICT-voorzieningen. Denk hierbij aan de bescherming tegen virussen, op de juiste manier afvoeren van 
informatiedragers en het uitwisselen van informatie op een veilige manier. Ook dit is grotendeels 
geborgd door het uitbesteden aan CCO en yoursafetynet. Belangrijk is dat medewerkers zich bewust 
zijn van het risico van gebruik van mobiele informatiedragers zoals usb-sticks, ipad’s en smartphones.  
 

3.4. Inkoop, ontwikkeling en onderhoud van systemen. 
Bij het ontwerp, de selectie (koop, huur; in huis of “uit de cloud”) of de ontwikkeling van nieuwe 
informatiesystemen worden de benodigde beveiligingseisen op basis van een risicoanalyse 
vastgesteld.  
Voor leveranciers gelden minimaal dezelfde eisen als voor de organisatie. Dus voldoen aan de 
geldende NEN-normen en onderschrijving van dit informatiebeveiligingsbeleid. SVSF behoudt zich 
het recht voor zelf audits uit te (laten) voeren bij de leverancier. Het voldoen aan deze eisen dient 
contractueel te worden vastgelegd middels een bewerkersovereenkomst. 
Projecten en ondersteunende activiteiten dienen op een veilige manier te worden uitgevoerd. 
Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van testgegevens en het gebruik van een testsysteem naast de 
productieomgeving.  
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3.5 Incidentafhandeling. 
Bij de organisatie van de informatiebeveiliging is vastgesteld dat de medewerker TD in de rol van ISO 
(Information Security Officer) het centrale punt is waar alle incidenten op het gebied van 
informatiebeveiliging gecoördineerd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van 
bestuur om dit samen met de ISO af te handelen. 
 
 
 
 
In dit kader wordt onder incidenten verstaan: 

 Beveiligingsincidenten waarbij medewerkers, cliënten of ICT-middelen van SVSF betrokken zijn 
als slachtoffer of als veroorzaker. NB: een vermoeden of vermeend risico is al een incident. 

 Diefstal of vernieling van ICT-middelen. 
Voor het melden van incidenten wordt  verwezen naar de procedure Meldplicht Datalekken.   
 

3.6 Continuïteitsmanagement. 
Voor kritische diensten is een continuïteitsplan aanwezig. In het continuïteitsplan is opgenomen hoe 
continuïteit wordt gegarandeerd. In eerste instantie is dat het voorkomen van calamiteiten; en in 
tweede instantie door te bepalen hoe de getroffen dienst weer zo snel mogelijk operationeel 
gemaakt kan worden. In het geval van SVSF is het elektronisch zorgdossier het meest kritische 
systeem. Hiervoor dient een handmatige procedure opgesteld te worden in een zogenaamde 
noodmap per afdeling waarin meest relevante gegevens van de cliënt bewaard worden als (papieren) 
back-up. 
 

3.7 Naleving. 
Het voorschrijven van maatregelen is alleen zinvol indien deze ook uitgevoerd worden. Controle en 
handhaving zijn daarvoor nodig. Voor het aantoonbaar voldoen aan de NEN-normering vindt jaarlijks 
een audit plaats volgens regulier proces: interne audit en externe accountantscontrole. 
Bij inbreuk op het informatiebeveiligingsbeleid kunnen door of namens SVSF maatregelen worden 
getroffen. 
 
 
 


