
NEN 7510 vraagt 

om diensten

voor informatie-

beveiliging



Alle partijen in de zorgketen krijgen in de komende jaren steeds meer te maken met elektronische patiënten-, 

cliënten- en behandelgegevens. Dat maakt van privacybescherming een aandachtspunt. De regels voor het 

gebruik, het beheer en de aanpak van de informatiebeveiliging zijn voor zorgaanbieders extra aangescherpt. 

Het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde specifi ek voor de gezondheidszorg de NEN 7510. Naast 

richtlijnen voor het borgen van kwaliteitscriteria voor informatiebeveiliging, vereist de norm ook dat de 

informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over 

adequate informatiebeveiliging. 

NEN 7510 stelt onder meer dat zorgaanbieders aantoonbaar 

grip en controle moeten hebben op de beschikbaarheid, 

integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid van digitale 

informatie. Zorgaanbieders verwachten daarom dat ook hun 

partner in document management producten en diensten 

leveren die waarborgen dat zij blijvend voldoen aan de eisen 

van NEN 7510. 

Informatiebeveiliging is geen kwestie van producten alleen

Het wetsvoorstel om te komen tot een landelijk Elektronisch 

Patiënten- of Cliëntendossier (EPD/ECD) werd medio vorig 

jaar verworpen door de Eerste Kamer. Dat betekende 

echter niet het einde van het digitaliseren van patiënten- 

en cliëntengegevens. De meeste zorgaanbieders maken 

inmiddels lokaal of regionaal gebruik van elektronische 

dossiers. De keuze hiervoor is evident: digitale informatie is 

effi ciënt en kostenbesparend in vergelijking met papieren 

dossiers. Bovendien is het mogelijk de informatie uit te 

wisselen met ketenpartners en binnen het ziekenhuis- en 

administratieve informatiesystemen. Dat zorgt ervoor dat 

deze in het juiste formaat, op het juiste moment beschikbaar 

is, overal waar zorgverleners en patiënten of cliënten elkaar 

ontmoeten.

Goed informatiebeheer vraagt onder meer om een blijvend 

hoge expertise op alle vlakken van document management: 

invoer, doorvoer en uitvoer. Het digitaliseren van patiënten- en 

cliëntengegevens begint vaak met het scannen van papieren 

dossiers. Vervolgens dient de informatie verwerkt te worden 

door, en gekoppeld te worden aan zowel interne als externe 

zorginformatiesystemen en administratieve informatiesystemen. 

Tot slot moet informatie alleen beschikbaar zijn voor diegenen 

die hiertoe gerechtigd zijn. Informatiebeveiliging gaat daarom 

hand in hand met informatievoorziening. 

NEN 7510 stelt daarom dat er aantoonbare en controleerbare 

maatregelen genomen moeten worden om het risico op 

afbreuk van de informatiebeveiliging tot een minimum te 

reduceren. Binnen de apparatuur en de software waarmee 

informatie ingevoerd en verwerkt wordt is dit uitstekend te 

realiseren. Zo zorgt sterke authenticatie (een combinatie van 

gebruikersnaam, wachtwoord en smartcard) ervoor dat alleen 

mensen met de benodigde toestemming met de gegevens 

kunnen werken. Encryptie versleutelt de informatie zodat 

deze is afgeschermd voor onbevoegden. Er vinden echter 

continu veranderingen plaats in de hardwareomgeving en 

er zijn regelmatige updates en upgrades voor de software. 

Bovendien wisselen de medewerkers, zorgverleners en 

partners binnen de zorgketen voor wie de gegevens 

beschikbaar moeten zijn. Het is daarom belangrijk dat er een 

continu controle plaatsvindt om te beoordelen of de grip op 

de gegevens, de risicoanalyse, en de voorzorgsmaatregelen 

de integriteit van informatie blijvend waarborgen. Daarom is 

het van groot belang dat leveranciers hiervoor niet alleen de 

juiste producten leveren, maar ook de juiste diensten. 

Service Delivery Management 

Het dienstenportfolio van Service Delivery Management 

(SDM) leent zich bij uitstek voor het borgen van 

informatiebeveiliging. Het vaststellen welke risico’s de 

informatiebeveiliging loopt, en hoe deze tot een aanvaarbaar 

niveau beperkt blijven, is namelijk geen statisch gegeven. 

Service Delivery Management ondersteunt zorgaanbieders bij 

het inrichten van een zorgsysteem waarbinnen risicoanalyse 

een continu proces is van plannen, uitvoeren, controleren en 

nemen van maatregelen. Deze zogenoemde Plan, Do, Check, 

Act (PDCA)-cyclus vraagt om een continue processcan. De 

periodieke evaluatie zorgt dat dit blijvend is. Bijvoorbeeld 

voordat nieuwe versies van software worden geïnstalleerd. 



De zorginstelling wil dan weten wat er veranderd is en 

waarborgen dat alles nog steeds conform de eisen werkt. 

Deze bevindingen worden besproken tijdens regelmatige 

bijeenkomsten met de verantwoordelijken binnen de 

zorginstelling. Vervolgens wordt geëvalueerd en beoordeeld 

welke risico’s zich aandienen en welke beheersmaatregelen er 

genomen dienen te worden.

Service Delivery Management gaat verder dan de continue 

evaluatie van eventuele veranderingen in de hardware, 

de software of de diensten die om nieuwe of andere 

maatregelen vragen. SDM beoordeelt ook of de toepassing 

van de producten en diensten in de specifi eke situatie bij die 

klant nog om extra maatregelen vraagt. Zij stellen daarom 

ook vast welke risico’s generiek zijn voor de hele zorgsector, 

en welke er specifi ek zijn voor een zorginstelling. Dat zorgt 

ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om 

de toepassing van de producten in de unieke document 

managementomgeving te laten voldoen aan NEN 7510.

Benchmark voor informatiebeveiliging in de zorgsector

Het periodieke overleg is een dialoog tussen de zorgaanbieder 

en de leverancier van de document managementoplossingen en 

-diensten. Enerzijds beoordeelt de zorgaanbieder welke risico’s 

het gebruik van de producten en diensten van de leverancier 

met zich meebrengen. Anderzijds kan de leverancier door een 

proactieve risicoanalyse adviezen uitbrengen over te nemen 

maatregelen. Dat heeft ook betrekking op de bestaande 

producten binnen de document managementomgeving van 

de zorgaanbieder, ook als deze producten van verschillende 

leveranciers bevat. De leverancier kan daarbij adviseren aan 

welke eisen deze producten moeten voldoen om de risico’s ten 

aanzien van informatiebeveiliging te beperken. Daardoor geeft 

een risicoanalyse het inzicht om risico’s tijdig te ondervangen.

Een belangrijk component van proactieve risicoanalyse is 

het toepassen van inzichten die verkregen zijn bij andere 

zorgaanbieders. De leverancier van oplossingen en diensten 

heeft daarom bij voorkeur een brede en rijke ervaring opgedaan 

binnen een groot aantal zorgaanbieders. Dit geeft de leverancier 

branchespecifi eke kennis, die ingezet kan worden als een 

benchmark om de risico’s specifi ek bij zorgaanbieders te 

beheersen.

Informatiebeveiliging is mensenwerk

De veiligheid van patiënten- en cliëntengegevens kan niet 

volledig verkregen worden door machines en middelen. 

Ook mensen spelen een belangrijke rol als het gaat om de 

bescherming van privacygevoelige informatie. Wanneer de 

maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van 

NEN 7510 niet gebruiksvriendelijk zijn, of niet goed worden 

uitgelegd, bestaat het risico dat medewerkers deze niet 

optimaal zullen toepassen. Daarom is het essentieel dat het 

gebruik van de apparatuur intuïtief en eenvoudig is. Wanneer 

de voordelen duidelijk zijn voor de medewerkers, zijn zij 

gemotiveerd de oplossingen op de juiste wijze te gebruiken. 

Dit betekent dus ook het trainen van de medewerkers en het 

aantonen dat het digitaliseren van informatie de werkdruk 

verlaagt. Met andere woorden: digitaliseren zorgt voor meer 

handen aan het bed.

Naast training, uitleg en gebruiksvriendelijkheid van de 

apparatuur zijn er ook gedragsregels nodig om de veiligheid 

van informatie te waarborgen. Alle maatregelen hebben 

namelijk weinig nut indien een medewerker een dossier open 

laat staan terwijl hij of zij niet op de werkplek aanwezig is. 

Of als zij zomaar een toegangscode of wachtwoord opgeven 

omdat ‘iemand’ daar telefonisch om vraagt. Daarnaast zijn 

er voorzorgsmaatregelen nodig op het gebied van fysieke 

beveiliging zodat onbevoegden geen toegang hebben tot 

computers of ruimtes. 

NEN 7510 vraagt om standaardisatie

Informatiebeveiliging wordt naar een hoger niveau 

getild indien digitale informatie is gecategoriseerd. Het is 

eenvoudiger om rechten toe te kennen wanneer documenten 

en gegevens homogeen geclassifi ceerd zijn. Er is echter 

nog steeds bijzonder veel informatie die uitsluitend in 

fysieke vorm bestaat. Dit kunnen rapporten zijn, verwijs- en 

ontslagbrieven of aantekeningen. Ook de archieven met 

patiëntendossiers bevatten nog veel papier. 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 een EPD/ECD 

of ziekenhuisinformatiesysteem. De gescande informatie is 

namelijk ongestructureerd. Daarom is ook het verrijken van 

de gescande gegevens met metadata vereist, zodat deze 

opvraagbaar en eventueel 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 administratieve informatiesystemen. 

Tijdens het indexeren wordt ook meteen een koppeling 

gemaakt tussen het document en het elektronische 

dossier. Ook worden aanverwante gegevens uit het ZIS en 

het bedrijfssysteem gekoppeld, zoals het BSN-nummer, 

verzekeringsgegevens en naam- en adresgegevens, zodat 

alles bij elkaar terecht komt in het dossier.

Conclusie

Het digitaliseren van patiënten- en cliëntengegevens zorgt 

ervoor dat de juiste informatie, in het juiste formaat, voor 

de juiste gebruiker en op de juiste plek beschikbaar is. Dit 

inclusief alle benodigde maatregelen om ervoor te zorgen 

dat de informatie veilig, integer en betrouwbaar is. Wet- 

en regelgeving stelt eisen om de privacy van patiënten en 

cliënten te waarborgen. NEN 7510 geeft zorgaanbieders 

richtlijnen voor het bepalen, instellen en handhaven van 

maatregelen die een organisatie in de gezondheidszorg moet 

treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Deze 

zijn gefundeerd op een grondige risicoanalyse van de unieke 

processen en eisen van iedere afzonderlijke zorgaanbieder. 

NEN 7510 vraagt om het inrichten van een eenduidige, 

volledige en geautomatiseerde informatievoorziening. 

Dat vraagt om een partner die beschikt over de beste 

hardware, software en diensten op het gebied van document 

management en informatiebeheer. Maar die ook kennis 

heeft van de zorgsector, de bedrijfsprocessen binnen 

zorginstellingen en begrip heeft voor de vraagstukken van 

medewerkers, zorgverleners, patiënten en cliënten.

Over Ricoh

De interne processen van Ricoh zijn ISO 27001-gecertifi ceerd. 

De randvoorwaarden voor informatiebeveiliging zijn 

toegepast op de diensten en producten zodat deze klanten 

in staat stellen deze probleemloos toe te passen binnen een 

NEN 7510-managementsysteem. 

Uitgangspunt voor de inbedding van onze producten en 

diensten is het continue managementsysteem (PDCA) voor 

informatiebeveiliging en het risicomanagement dat daar deel 

van uitmaakt. Met de risicoanalyse bepaalt een organisatie 

aan de hand van onderkende bedreigingen een passende set 

maatregelen, in relatie tot NEN 7510 of ISO 27001.

De diensten van Ricoh omvatten onder andere de borging van 

de beheersprocessen rondom de uitlevering van producten en 

diensten en de continuering na implementatie.

Met Service Delivery Management beslaat Ricoh de hele 

keten, van levering en implementatie van producten, tot de 

digitalisering van informatie voor het zorginformatiesysteem 

en de toegang en het gebruik van de informatie. Dankzij 

jarenlange kennis en ervaring van informatiebeheer in de 

Healthcare sector is Ricoh zich bewust van de risico’s over het 

gebruik van de producten en diensten door zorgaanbieders.

Samen met zorgaanbieders wil Ricoh de discussie aangaan 

over het optimaliseren van processen en het slim inrichten 

van het document managementsysteem. Dit visiedocument 

draagt bij aan deze discussie. Het geeft de visie en positie van 

Ricoh weer en wil lezers stimuleren om mee te praten over 

het onderwerp. Zo kan Ricoh samen met zorgorganisaties een 

koers uitzetten voor informatievoorziening en -beveiliging.

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).


