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BESCHIKBAARHEID, INTEGRITEIT & VERTROUWELIJKHEID  
Informatiebeveiliging gaat over de beschikbaarheid van informatie  
op het moment dat die nodig is, de integriteit of foutloosheid van  
gegevens en de vertrouwelijkheid van informatie (privacy). 
Zorginstellingen in Nederland moeten voldoen aan de NEN 7510:2017,  
de Norm voor Informatieveiligheid in de Zorg. 

Comfort Information Architects werd opgericht in 2000. Ons doel is het management van instellingen in de 
zorg te helpen met het realiseren van een goed functionerende en vooral veilige informatievoorziening en 
informatie-uitwisseling. Veilig omgaan met informatie kan alleen wanneer iedereen zich comfortabel voelt 
met de inrichting van de ICT en de workflow en de informatieveiligheid integraal onderdeel is van het 
dagelijks werk. Vandaar onze naam Comfort-IA. 

Vanuit Comfort-IA zetten adviseurs hun ervaring met informatiemanagement, organisatieontwikkeling, 
juridische zaken, analyses, audits, kwaliteitsprogramma’s, projectmanagement en -beheer, ICT-implementatie 
en -beheer in voor alle doelgroepen in de zorg. 

De NEN 7510:2017 bestaat uit twee delen: 

NEN 7510-1 - Management systeem 
NEN 7510-2 - Beheersmaatregelen 

In deel één begint ieder artikel met “De 
organisatie moet…” en wordt een systeem 
gepresenteerd waarmee de directie zich op 
het gebied van de informatiebeveiliging 
kan verantwoorden. 

Deel één verdeelt de onderwerpen in: 

• Context en doelstellingen organisatie 
• Eisen en verwachtingen ten aanzien van 

de informatiebeveiliging 
• Information Security Management System 
• Leiderschap 
• Planning 
• Ondersteuning 
• Uitvoering, w.o. risicobeoordeling 
• Evaluatie 
• Verbetering

In deel twee begint ieder artikel met “De 
organisatie behoort…” en wordt een lange 
checklist van beheersmaatregelen 
gepresenteerd waarmee de organisatie aan 
de slag behoort te gaan als deze in de 
betreffende situatie van toepassing zijn. 

Deel twee verdeelt de onderwerpen in: 

• Risicomanagement 
• Beveiligingsbeleid 
• Personeel  
• Beheer van bedrijfsmiddelen 
• Toegangsbeveiliging 
• Cryptografie 
• Fysieke beveiliging 
• Beveiliging bedrijfsvoering 
• Communicatiebeveiliging 
• Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud 

van informatiesystemen 
• Leveranciersrelaties 
• Beheer van 

informatiebeveiligingsincidenten 
• Bedrijfscontinuïteit 
• Naleving



Voor beide delen van de NEN 7510:2017 kunnen wij een NEN 7510 Quickscan uitvoeren. In deze NEN 7510 
Quickscans worden de toetsingselementen van beide normen op een eenvoudige en begrijpelijke manier 
aan uw organisatie voorgelegd. Zo wordt antwoord gegeven op de vraag of uw organisatie, of 
praktijk, voldoet aan de norm en waar mogelijk zwakke plekken zitten. Wij stellen een aanbeveling 
op die als startpunt dient van een stappenplan voor verbetering van de informatiebeveiliging dient 
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DE QUICKSCAN  

Comfort-IA voert een NEN 7510-1 of een NEN 7510-2 Quickscan uit in 
drie stappen. 

1. Meten 
Meten doen we aan de hand van interviews met sleutel-medewerkers 
in de organisatie welke geselecteerd worden afhankelijk van de 
betreffende norm en organisatie. De medewerkers, meestal 4-10, 
krijgen een lijst vragen voorgelegd waarin alle toetsingselementen 
van de NEN 7510-1 of NEN 7510-2 aan bod komen, maar dan in 
begrijpelijk Nederlands. Iedere medewerker krijgt vragen die op 
zijn of haar functie zijn toegesneden. Alle toetsingselementen 
worden aan meerdere medewerkers voorgelegd en het geheel dekt de 
volledige norm. Daarnaast doen wij aanvullende onderzoek, zoals 
het inspecteren van de serverruimtes, de werkplekken en de 
website. 

2. Analyseren 
Na het meten komt het denkwerk. Alle verzamelde gegevens worden 
met elkaar gerelateerd en verwerkt tot zinvolle informatie. Wat 
zinvol is verschilt per zorginstelling: Blijkt bijvoorbeeld uit de 
vragen dat er risico is dat bij een calamiteit een informatie-
systeem pas na een week weer aan de praat is geholpen, dan lijkt 
dat op het eerste gezicht niet best. Kan de zorginstelling echter 
drie weken lang prima functioneren zonder deze faciliteit dan is 
het plots een veel minder urgent aandachtspunt. Met onze aanpak 
komen de echt lastige knelpunten boven water.  

3. Rapporteren en adviseren 
In de rapportage wordt een overzicht gepresenteerd van de stand 
van zaken van alle toetsingselementen. Hiervoor wordt een 
eenvoudige score, met kleuren, gebruikt: 1: niet in orde,  
2: bijna in orde en 3: in orde. Bij herhaling kan zelfs een 4 
gegeven worden als het punt aantoonbaar bij meerdere toetsen in 
orde blijft. De bevindingen worden per hoofdstuk bijeen gezet in 
de management samenvatting en aangevuld met adviezen. Als eind-
resultaat krijgt u dus niet alleen overzicht van de stand van 
zaken maar ook ons advies over de verbeter-acties en over de 
prioritering van de verbeteringen. 

Een NEN 7510-1 of NEN 7510-2 Quickscan is, zeker als het voor de 
eerste keer wordt gedaan, meestal aanleiding voor bijvoorbeeld 
verbetertrajecten, organisatieveranderingen, functiewijzigingen, 
aanpassen van procedures en formaliseren of juist afleren van 
gewoontes en procedures. Dit werk valt natuurlijk buiten de 
Quickscan zelf maar Comfort-IA heeft hier inmiddels veel ervaring 
mee en helpt u graag verder. 

Comfort-IA komt u graag meer uitleggen over toetsing aan de NEN 
7510. De Quickscan is snel en verhelderend.
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