
Bijscholing informatiebeveiliging voor  
medewerkers van zorginstellingen 

In een zorginstelling beginnen iedere maand nieuwe medewerkers in hun 
nieuwe baan. Leuk en spannend!  
De nieuwe medewerkers gaan met vertrouwelijke, medische, informatie wer-
ken en moeten uitleg krijgen over de informatiebeveiliging in de instel-
ling. Dat is complex en het is niet voldoende om de ICT Manager te laten 
vertellen waar de helpdesk zit, dat het wachtwoord regelmatig moet wor-
den vernieuwd en dat sommige websites niet onder werktijd mogen wor-
den geraadpleegd. 

Volgens de nieuwe NEN 7510, Norm voor informatiebeveiliging in de zorg, moeten alle medewerkers van de zorginstel-
ling regelmatig worden bijgespijkerd. Natuurlijk wordt er door de leidinggevenden steeds aandacht besteed aan privacy 
en het netjes omgaan met informatie, maar die zijn toch niet helemaal op de hoogte van de recente ontwikkelingen 
en hebben er ook eigenlijk geen tijd voor. De voorlichting moet actueel zijn, volgens de juiste inzichten, wetten en 
regelgeving, met inzicht in recente ICT en maatschappelijke ontwikkelingen, deskundig en aangepast aan het informa-
tie-veiligheidsbeleid van de instelling. 

De zorgmedewerkers van nu zijn vertrouwd met moderne media als email, 
Facebook, Twitter en Dropbox. En ze hebben al een smartphone en thuis 
een dikke laptop of tablet computer. Ze zijn dus op de hoogte van heel 
veel mogelijkheden om informatie te verspreiden en daarmee mogelijk 
onbedoeld de organisatie te schaden. Waarschijnlijk zijn ze zich er minder 
van bewust dat de “gewone” medewerkers prooi zijn voor mensen die in-

formatie zoeken waar ze geen recht op hebben. Bellen, op internet zoeken en in de prullenbak snuffelen levert vaak 
genoeg op om toegang te krijgen tot de afdelingscomputer of tot het gehele netwerk van de instelling. En daarnaast 
blijkt dat heel veel vertrouwelijke informatie gewoon op papier beschikbaar is! 

Door de jaren lange ervaring in zorginstellingen weten de Comfort-IA medewerkers precies wat er speelt, wat de ge-
woontes en de valkuilen zijn op het gebied van informatiebeveiliging. Comfort-IA onderzoekt en adviseert zorginstel-
lingen, assisteert bij implementatie van informatiebeveiliging en verzorgt bijscholing van personeel. Comfort-IA kan 
uitleggen wat wettelijk en wat wenselijk is en dat in een taal die medewerkers van zorginstellingen begrijpen.  
Comfort-IA verzorgt bijscholing via koepels (KNMG, NVZ) en ter plaatse in de eigen zorginstelling. 



Bijscholing 

Comfort-IA biedt een sterke en actuele bijscholing van 2-3 uur. De “standaard cursus” wordt eerst aangepast aan de 
geldende informatiebeveiliging van de instelling en daarna zo vaak als nodig herhaald om het bewustzijn van de hele 
instelling te verhogen. Deze bijscholing is inzetbaar bij bewustzijnscampagnes en in de permanente educatie van het 
personeel. 
  
In de bijscholing komen aan bod: 
- wetten en regelgeving (Wgbo, Wbp, NEN 7510) 
- verantwoordelijkheden ten opzichte van de instelling en de patiënten 
- personele en disciplinaire zaken 
- fysieke beveiliging van informatie, sleutels, papier, thuiswerken 
- logische beveiliging van informatie, wachtwoorden 
- soorten gegevens, vertrouwelijkheid 
- informatie uitwisseling 
- continuïteit en bedrijfsschade 
- social engineering en hackers 
- virussen, trojans en kwaadaardige sites 
- omgaan met incidenten 
- nieuwe media en het nieuwe werken 
- informatiebeveiliging in de instelling 
  

Kosten 

Voor een cursus betaalt u € 500,- (ex. btw) 
per keer voor een klas van maximaal 25 deel-
nemer. 

Waarom Comfort-IA? 

Comfort-IA is uniek doordat haar medewerkers onderlegd zijn in ICT, informatisering, juridische aspecten en maat-
schappelijke ontwikkelingen en daarmee in staat zijn om dit soort trajecten praktisch en effectief uit te voeren. Wij 
stellen centraal dat de organisatie zich comfortabel moet voelen bij de te realiseren veranderingen door uit te gaan 
van werkbare procedures en cliëntbelang. Wij beschikken over ruime ervaring sinds onze oprichting in 2000 opgedaan 
in de gezondheidszorg, overheid en bedrijfsleven.  
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