
Bent u voorbereid op NEN 7510?

Het is daarom van belang om alle 

informatie in digitale en verrijkte vorm, 

toe te voegen aan de 

informatielogistiek van de zorg- en 

bedrijfsprocessen. En dat deze in 

het juiste formaat, op het juiste 

moment beschikbaar zijn ten 

behoeve van:

• Ziekenhuisinformatiesystemen

• Bedrijfsinformatiesystemen

• Managementinformatie

• Wet- en regelgeving

• Kwaliteitseisen

• Fraudebestrijding

Op korte termijn wordt de revisie van 

de norm voor informatiebeveiliging in 

de zorg, NEN 7510, gepresenteerd. 

Zorginstellingen staan voor een fl inke 

uitdaging om zich voor te bereiden 

op de aangescherpte richtlijnen 

voor autorisatie en toegangsbeheer 

voor informatie. De NEN 7510-norm 

regelt de informatiebeveiliging van 

zorginstellingen. In verschillende 

wetten die van toepassing zijn op de 

zorgsector is het verplicht te voldoen 

aan de richtlijnen van NEN 7510. In 

2009 is bovendien begonnen met de 

ontwikkeling van NEN 7513. Deze 

norm gaat over het zogenoemde 

logging van informatie: het vastleggen 

en achterhalen van acties in het 

De NEN 7510-norm regelt de informatiebeveiliging van zorginstellingen. Op korte 
termijn wordt een revisie van deze norm gepresenteerd. Deze scherpt de regels voor het 
gebruik van informatie binnen zorginstellingen verder aan. Dat vraagt om standaarden 
voor informatiegebruik. Dat geldt voor informatie die bevangen is in ziekenhuis- en 
bedrijfsinformatiesystemen. Maar ook voor het digitaliseren van ‘papieren’ gegevens. 

elektronisch patiëntendossier (EPD).

NEN 7510 bouwt voort op de 
algemene internationale code voor 
informatiebeveiliging NEN-ISO/
IEC 27001. NEN 7510 heeft deze 
regels aangescherpt, omdat het 
gaat om privacygevoelige informatie 
van patiënten. De norm is van 
toepassing op alle zorginstellingen 
en andere organisaties werkzaam 
in de gezondheidszorg, ongeacht 
de aard en de omvang van het 
bedrijfsproces.

De uitdaging aan het naleven van 

de richtlijnen van NEN 7510 ligt 

in het feit dat informatie in de 

zorgverlening gebruikt wordt door 

meerdere interne en externe partijen. 

Dat vraagt om standaarden voor 

informatieopslag, documentopmaak, 

communicatieprotocollen, 

defi nities en codering van 

medische termen. Daarnaast zijn 

standaarden noodzakelijk om 

ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS) te 

koppelen aan bedrijfssystemen van de 

zorginstelling en die van derden. Ook 

de beveiliging van fysieke en digitale 

informatiedragers en -verwerking dient 

gestandaardiseerd te worden om deze 

te waarborgen.

De informatie die opgeslagen is in 

informatiesystemen is per defi nitie 

digitaal beschikbaar. Er is echter nog 

steeds bijzonder veel informatie die 

uitsluitend in papieren vorm bestaat. 

Dit kunnen rapporten zijn, verwijs- en 

ontslagbrieven of aantekeningen. 

Maar ook voor de archieven met 

patiëntendossiers bevatten nog veel 

papier. Ook deze gegevens moeten 

gestandaardiseerd, geïndexeerd en 

geclassifi ceerd worden wanneer 

ze opgenomen worden in digitale 

systemen. Dat is een tijdrovend en 

complex proces.

Het eenvoudigweg scannen van 

papieren documenten is niet 

voldoende voor het integreren 

van gegevens in ziekenhuis- en/

of bedrijfsinformatiesystemen. De 

ingescande informatie is namelijk 

ongestructureerd. Daarom is ook het 

verrijken van de gescande gegevens 

met metadata vereist, zodat deze later 

opvraagbaar en doorzoekbaar zijn. 

Bovendien vraagt het om aansluiting 

op een logistiek systeem dat de 

informatie correct classifi ceert, indeelt, 

routeert en opslaat. Hiervoor is een 

gespecialiseerd scanproces vereist, 

dat bestaat uit een combinatie van 

hardware, software en diensten.

Wanneer de ongestructureerde 

data geclassifi ceerd is, kan deze 

geïntegreerd worden met de (deel)

systemen voor ziekenhuis- en 

bedrijfsinformatie. Tijdens het 

indexeren wordt meteen een koppeling 

gemaakt tussen het document en 

het EPD. Ook worden aanverwante 

gegevens uit het ZIS en het 

bedrijfssysteem gekoppeld, zodat alles 

bij elkaar terecht komt in het dossier. 

Doordat hierbij de HL7-standaard 

toegepast wordt, vult de gescande 

data deze systemen naadloos, 

compromisloos en automatisch aan. 

Vervolgens kunnen de gegevens uit 

beide bronnen vergeleken worden 

om data actueel, accuraat, correct 

en compleet te maken. Dit proces 

verwijdert dubbele, verouderde of 

onjuiste gegevens uit de onderliggende 

databases, wat de waarde van de 

informatie aanzienlijk verhoogt. Dat 

zorgt ervoor dat de juiste informatie, 

in het juiste formaat, voor de juiste 

gebruiker beschikbaar is, waar en 

wanneer dat nodig is.

Met deze stappen voldoen 

zorginstellingen voor een groot 

deel aan richtlijnen van de NEN 

7510-norm. Naast deze technische 

benadering moeten zij echter 

ook een aantal organisatorische 

maatregelen moeten nemen. Deze 

zijn gefundeerd op een grondige 

risicoanalyse van de unieke processen 

en eisen van iedere afzonderlijke 

zorginstelling. Op basis daarvan 

wordt het gewenste niveau van 

informatiebeveiliging bepaald. Daarbij 

worden meerdere factoren in acht 

genomen, zoals de beschikbaarheid, 

integriteit, vertrouwelijkheid en 

controleerbaarheid van de informatie. 

Beschikbaarheid betekent dat de 

informatie toegankelijk is voor 

de juiste personen, op het juiste 

moment. Integriteit staat voor actuele, 

accurate, correcte en volledige 

informatie. Vertrouwelijkheid vraagt 

om maatregelen voor de bescherming 

van de privacy en de exclusiviteit 

van informatie. De grondregel voor 

informatiebeveiliging is dat alleen 

personen die daartoe geautoriseerd 

zijn toegang kunnen krijgen tot de 

informatie.

Het inrichten van een eenduidige, 

volledige en geautomatiseerde 

informatievoorziening is een van 

de doeltreffendste stappen die 

ziekenhuizen kunnen nemen om het 

vraagstuk van de NEN 7510-norm aan 

te pakken. Slim Documentenbeheer 

van Ricoh maakt dit mogelijk met 

een totaaloplossing voor de hele 

informatie-infrastructuur, van en 

distributie tot opslag en verwijdering. 

Slim Documentenbeheer waarborgt 

bovendien de integriteit van 

informatie. Dit kan door het toepassen 

van versiebeheer en beleidsregels, 

maar kan door de toegangsrechten 

tot informatie te regelen op basis van 

rollen die verschillende medewerkers 

spelen binnen de organisatie.

Een totaaloplossing bestaat uit 

de beste hardware, software 

en adviesdiensten die op het 

gebied van document- en 

informatiebeheer beschikbaar zijn. 

Slim Documentenbeheer heeft 

zich bewezen in functionaliteit, 

doeltreffendheid en continuïteit. 

Een oplossing die bovendien garant 

staat voor blijvende innovatieve 

ontwikkeling.

Meer informatie
Zie www.ricoh.nl/zorg of neem 
contact op met Pieter Rahusen, 
Marketing Development Manager 
Healthcare (pieter.rahusen@ricoh.nl 
of 06 488 776 70).

“Het eenvoudigweg scannen van papieren documenten 
is niet voldoende voor het integreren van gegevens in 

ziekenhuis- en/of bedrijfsinformatiesystemen.”

Sector


