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Wat is het probleem? 

Net als in de rest van de gezondheidszorg is in de 1e-lijn aandacht aandacht nodig voor informatie-
beveiliging en privacy. De norm voor informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7510, is van toepassing als 
‘veldnorm’ die de globale regels invult van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).  

Toepassen van de NEN 7510 is in de 1e-lijn echter lastig. De norm beslaat redelijk wat papier, is niet 
gemakkelijk leesbaar voor zorgverleners en de aandachtspunten zijn ook niet altijd van toepassing. 
Daarnaast vereisen tal van maatregelen ICT kennis die bij veel zorgverleners niet aanwezig is. Het 
gevolg is dat informatiebeveiliging in de 1e-lijn achter blijft op wat wenselijk is en blijven risico’s te lang 
buiten beeld. 

De toezichthouders maken zich zorgen. Recentelijk heeft het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) nog de aandacht gevestigd op de verplichte ‘two-factor authenticaton’ voor 
het aanloggen op patiëntgegevens via internet. Het is echter maar één item uit een lange lijst.  

De uitdaging is om de informatiebeveiliging van de 1e-lijnspraktijken te verbeteren, de kennis van de 
1e-lijnszorgverleners te verhogen en deze verbeteringen zichtbaar te maken voor de toezichthouders 
zonder dat dit alles de 1e-lijnszorgverlener heel veel tijd en geld kost. 

Naast al deze wettelijke verplichtingen is het voor patiënten belangrijk te weten dat hun 1e lijns-
zorgverlener voldoende aandacht besteed aan de bescherming van hun medische gegevens. Zij 
moeten immers eerdaags toestemming geven voor gegevensuitwisseling in het landelijk EPD of via 
regionale uitwisseling. 

 

Online zelftoets en leeromgeving 

Comfort-IA heeft een website ontwikkeld met daarop een aantal vragenlijsten over informatie-
beveiliging. Deze vragenlijsten zijn toegesneden op de verschillende typen 1e-lijnspraktijken (grote, 
kleine, met of zonder uitbesteedde ICT) en de verschillende wetten, normen en regels. 

De vragenlijsten, welke overzichtelijk zijn ingedeeld en die in een beperkte tijd zijn in te vullen, dekken 
het gehele veld van de NEN 7510.  

De vragen zijn zo opgesteld dat betrekkelijke leken ze kunnen beantwoorden. Na iedere vraag wordt 
feedback gegeven. Dit zorgt er voor dat toetsing en kennisverwerving op een prettige manier 
samengaan. De feedback is altijd eenvoudig en leesbaar. Soms wordt deze uitgebreid met 
verwijzingen naar achtergrondinformatie zoals websites of artikelen om verdere studie aan te 
moedigen maar niet te verplichten. 

Wanneer de vragenlijsten zijn ingevuld, genereert het systeem een score ten opzichte van de NEN 
7510. Zo kan de zorgverlener zien hoe zijn informatiebeveiliging zich verhoudt tot de landelijke norm. 
Deze score wordt grafisch weergegeven.  
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Aan de toezichthouders kan de 1e- lijnszorgverlener aantonen dat deze bezig is met verbetering van 
de informatiebeveiliging door studie, hiertoe wordt een certificaat van deelneming verstrekt, en 
doordat verbeterpunten bekend zijn. Daarnaast wordt de toetsuitslag gebruikt om aan te tonen dat de 
voorgeschreven jaarlijkse toetsing, of risico analyse, heeft plaatsgevonden, al is het in beperkte vorm. 

IBindeZorg.nl wordt regelmatig bijgewerkt met vernieuwde wet- en regelgeving en aangevuld met 
nieuwe normen en praktijkkennis. Kennis opdoen, toetsing, verbeterpunten benoemen en uitvoeren 
vormen samen een PDCA cyclus, zoals bedoeld in de NEN 7510, voor de 1e-lijnspraktijk.  

Indien voldoende 1e-lijnszorgverleners de vragenlijsten hebben ingevuld, wordt het mogelijk een 
benchmark systeem te implementeren. De zorgverlener kan dan zien of hij het beter of minder goed 
doet ten opzichte van collegae. 

 

Waarom op deze manier? 

De vragen zijn gericht aan de individuele zorgverlener, niet aan de gehele praktijk. Een van de doelen 
is immers het kennis- en bewustzijnsniveau van de zorgverlener te verbeteren. Daarnaast wordt op 
deze manier voorkomen dat de vragenlijst ingevuld wordt door een ingehuurde ICT deskundige en er 
geen reëel beeld, en beoordeling, van de werkelijke situatie ontstaat. 

De 1e-lijnszorgverleners hebben het druk. Wanneer het invullen van een vragenlijst twee uur duurt, 
beginnen ze er niet eens aan. Zo nu en dan een kleine lijst, die tien minuten invultijd kost, lukt veel 
beter. Daarnaast wordt door de herhaalde aandacht voor het onderwerp het bewustzijn verhoogd. 

Voor de 1e-lijnszorgverleners wordt het aantrekkelijk gemaakt de vragenlijsten in te vullen: 

- het is een educatie traject 
- de tijdsbesteding is beperkt en wordt verdeeld 
- het wordt aantoonbaar dat ze aandacht aan informatiebeveiliging en privacy besteden 
- er komt duidelijkheid over de eigen situatie 
- het resultaat is te vergelijken met branchegenoten 

 

De site http://www.IBindeZorg.nl 

Op IBindeZorg.nl is een proefvragenlijst beschikbaar om een eerste indruk te krijgen van de eigen 
situatie. De complete praktijktoets is beschikbaar tegen een vergoeding van 49,- ex. BTW, per jaar. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een persoonlijk advies naar aanleiding van de gedane 
praktijktoets. 

IBindeZorg.nl is eigendom van Comfort-IA. Iedere communicatie erover mag uitsluitend na overleg 
en toestemming van Comfort-IA.  
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