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1

Inleiding

De normen voor informatiebeveiliging beschrijven
bouwstenen van een betrouwbare informatievoorziening
met voorschriften op het gebied van ICT, personeel, organisatie, gebouwen, apparatuur, verbeterprocessen en
meer.1 In de gezondheidszorg groeit het belang en de
gezamenlijke omvang, inmiddels ongeveer 500 bladzijden.
De toepassing van een anderhalve-meterregel tegen
Covid-19-besmetting blijkt al ingewikkeld, laat staan de
toepassing van 500 bladzijden maatregelen voor informatievoorziening, reden om in te gaan op deze normen.
Behandeld worden voorbeelden zoals een gratis spreadsheet met fouten, het boetebesluit van de AP in de zaak
van het HagaZiekenhuis in 2018 en het recente datalek
bij een Jeugdriagg. Als eerste komen aan de orde de geschiedenis van het ontstaan en de plaats van deze normen in de regelgeving. Tot slot volgt een overzicht van
normen voor specifieke onderdelen van de zorginformatievoorziening.
2

Het ontstaan van de beveiligingsnormen

In de beginjaren van automatisering mislukten automatiseringsprojecten vaak. Goede automatiseerders maakten
een checklistje om bij een volgende keer de fouten te
vermijden. In overleg met ‘all parties concerned’ bracht
de British Standards Institution, BSI, in 1995 een samenvatting uit van dit soort checklists. Dit werd BS7799 –
Best practices voor Information Security Management. In 1999
volgde BS7799 part 2 for Information Security Management
Systems met aandacht voor de verantwoordelijkheden, de

processen en de verbeteringen die nodig zijn voor een
betrouwbare informatievoorziening. De directie was
verantwoordelijk voor het organiseren van de werkzaamheden van de ICT-specialisten, de gebruikers van de ICTvoorziening en staffunctionarissen voor personeel, gebouw et cetera. Deze uitgangspunten bestaan nog steeds.
BS7799 werd enthousiast onthaald door grote organisaties zoals Shell en het bankwezen. Deze norm werd gemeden door de gezondheidszorg omdat die daarvoor
ongeschikt zou zijn, een misvatting.
Op initiatief van de security officers van het AMC en het
LUMC en met steun van het Ministerie van VWS, startte
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een normcommissie voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze
commissie publiceerde in 2004 de eerste versie van
NEN7510 – Norm voor informatiebeveiliging in de zorg die was
afgeleid van de toen vigerende opvolgers van BS7799,
aangevuld met verwijzingen naar de zorgsector, zorginstellingen, patiënten en zorgverzekeraars. De Inspectie
voor de Gezondheidszorg (thans Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, thans Autoriteit Persoonsgegevens, AP)
stelden de toepassing verplicht voor de ziekenhuizen.
Voor de gehele gezondheidszorg werd deze verplichting
later uitgebreid met wetgeving. Bij tal van zorginstellingen staat informatiebeveiliging nu hoog op de agenda,
maar gemord word er ook.2, 3 Mijns inziens ten onrechte.4, 5 Ook zijn er nog zorgverleners die gebruikmaken
van Gmail of Hotmail waarbij de provider toegang heeft
tot de inhoud van de e-mails, wat in feite een schending
van het medisch beroepsgeheim oplevert. Googelen op
de combinatie van de woorden: ‘Gmail’ en bijvoorbeeld
‘huisarts’ of ‘verloskundige’ geeft een indruk. Ook
WhatsApp wordt gebruikt. Facebook, de provider, kan
de inhoud van het bericht niet zien, wel de plaats van
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medici, GGZ, thuiszorg et cetera in het netwerk van een
lid van Facebook en juist dat heeft handelswaarde.6
Internationaal zijn momenteel als algemene norm
voor informatiebeveiliging vastgesteld:
–
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 Managementsystemen voor informatiebeveiliging (de vroege
voorloper is BS7799 part 2 van 1999).
–
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 Praktijkrichtlijn met
beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging (de vroege voorloper is BS7799 van 1995).
Deze normen maken deel uit van ‘27000-serie’ (spreek
uit: 27 duizend). De naam geeft ook de versie aan, 2017
het jaar van uitbrengen – herziening volgt gewoonlijk
drie tot vijf jaar later –, +A11:2020 een tussentijds
amendement in 2020. Onderdeel van deze serie is NENEN-ISO 27799:2016 - Informatiebeveiligingsmanagement in de
gezondheidszorg volgens ISO/IEC 27002.
Voor de Nederlandse gezondheidszorg zijn daarvan afgeleid:
–
NEN7510-1:2017+A1:2020 Informatiebeveiliging in
de zorg, Deel 1: Managementsysteem (afgeleid van
de genoemde NEN‐ISO/IEC 27001).
–
NEN7510-2:2017 Informatiebeveiliging in de zorg,
Deel 2: Beheersmaatregelen (afgeleid van de genoemde NEN-EN-ISO/IEC 27002 en NEN-EN-ISO 27799).
Onderdelen van NEN7510 worden uitgediept door
NEN7512, NEN7513 en NTA7516 die verderop aan de
orde komen.

in artikel 25 AVG. Artikel 35 AVG lid 1 stelt een gegevenseffectbeoordeling verplicht met ‘Wanneer een soort
verwerking, in het bijzonder een verwerking waarbij
nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet op de aard,
de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen’. De leden 3 tot en
met 6 geven daar nadere invulling aan. Lid 7 beschrijft
wat een gegevenseffectbeoordeling inhoudt met onder
d) een verwijzing naar een risicoanalyse informatiebeveiliging.
Bestaande informatievoorzieningen worden geregeld
aangepast om nieuwe bedreigingen te pareren, bijvoorbeeld in de techniek.8 Ook gebruikersgedrag kan een
bedreiging zijn. Na de introductie van de iPhone met de
App Store in 2007 en Android met de Play Store het jaar
erop, volgde een vloed aan prachtige apps die in de gezondheidszorg ook kwalijke gevolgen kunnen hebben,
waarover verderop meer.
2.2

Beveiligingsnormen in de Nederlandse regelgeving

Tabel 1 bevat een overzicht van de uitvoeringsbesluiten
(linker kolom) waarin beveiligingsnormen verplicht
worden gesteld (de bovenste rij).
De tabel laat zien dat NTA7516 – Eisen voor veilige e-mail
en chatapplicaties, niet of nog niet verplicht is. Ook de site
van de AP noemt dat NTA7516 niet verplicht is.9Deze
norm is een verbijzondering van NEN7512 die wel verplicht is.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid van 2019
(BIO) is een vergelijkbare afleiding van de 27000-serie
voor de overheid. Behandeling valt buiten het bestek van
dit artikel.
2.1

Beveiligingsnormen en de AVG

De beveiligingsnormen passen goed in het ‘certificeringsmechanisme’ van artikel 42 AVG waarmee een organisatie kan aantonen dat ‘in overeenstemming met deze
verordening’ wordt gehandeld, zie:
–
Artikel 24 Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (lid 3).
–
Artikel 25Gegevensbescherming door ontwerp en
door standaardinstellingen (lid 3).
–
Artikel 28 Verwerker (leden 5 en 6).
–
Artikel 32 Beveiliging van de verwerking (lid 3).
Een certificaat is niet verplicht voor Nederlandse zorginstellingen.7
Voor een nieuwe informatievoorziening wordt in het
ideale geval ‘privacy by design’ toegepast zoals genoemd
6
7
8
9
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In Amerika wordt deze informatie openlijk verhandeld, zie de ailment list van Amerilist, amerilist.com/ailments-mailing-list.
AP, ‘Certificaat is niet verplicht’, autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg.
Een recent voorbeeld: Marc Hijink, ‘Sim-swap: bestolen door je eigen telefoonnummer’, NRC 10 oktober 2020, nrc.nl/nieuws/2020/10/09/simswap-bestolen-door-je-eigen-telefoonnummer-a4015418.
Referentie naar NTA7516, AP, op site op 28 september 2020 verwijst met zoekcriterium NTA7516 naar een bladzijde waar tekst niet
zichtbaar is, maar wel aanwezig in de onderliggende codering van autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverlenersen-de-avg.
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Tabel 1 – Beveiligingsnormen in de uitvoeringsbesluiten
gebaseerd op de Nederlandse wetgeving

Norm NEN75

Besluit elektronische gegevensverwerking door
zorgaanbieders, art. 1
Id, art. 3
Id, art. 4
Id, art. 5
Besluit Jeugdwet art. 7.2.2
Regeling Jeugdwet art. 6
Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet, bijl.
bij art. 5 lid 4
Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg art. 10
Regeling forensische zorg art. 3
Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapten art. 8
Regeling gebruik Burgerservicenummer in de zorg art. 1
Regeling publieke gezondheid art. 5
Regeling subsidiëring Versnellingsprog. informatie-uitwisseling LZ art. 5
Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende
observandi art. 4.1
Besluit vaststelling bewaartermijn logging
Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 20172021 art. 5
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus art. 20
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus, bijl. 6 art. 23a
Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3
Regeling register onderwijsdeelnemers, bijl. 1 bij art. 3

Op 1 juni 2020 is artikel 15e van de Wet aanvullende
bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
(Wabvpz) in werking getreden. De cliënt krijgt hiermee
recht op elektronische inzage wie informatie via het
elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft
gesteld, wie informatie heeft ingezien en wanneer. In
de praktijk kan deze bepaling alleen worden uitgevoerd
als informatiesystemen op een gestandaardiseerde manier loggen, het onderwerp van NEN7513.
2.3

Samenloop voorschriften van de AP en de
NEN-normen

De hier besproken NEN-normen geven nadere invulling
aan de AVG. Dat doen ook de vele voorschriften en
richtlijnen van de AP waarvan een deel nog stamt uit de
tijd van haar voorloper, het CBP. De inhoud van die
voorschriften en richtlijnen overlapt deels met de NENnormen en strijdigheden zijn niet uit te sluiten. Als in
een besluit van de AP een eigen voorschrift of richtlijn
dragend is voor de beslissing, kan de rechter in hoger
beroep dat besluit mijns inziens toetsen aan de hier besproken NEN-normen.

NEN/ISO2700

10
X

12
X

X
X

X
X

13
X

1

2

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
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3

De normen in de praktijk

3.1

Risicobeoordeling als leidend principe

X
X

De doelstelling van informatiebeveiliging is volgens
NEN7510-1:
‘Het handhaven van de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid (met inbegrip van authenticiteit,
toerekenbaarheid en controleerbaarheid) van informatie
(…) .’10
In de paragraaf toepassingsgebied van NEN7510-1 wordt
beschreven dat de norm bedoeld is voor zorginstellingen
en andere beheerders van persoonlijke zorginformatie.11
Onder persoonlijke zorginformatie verstaat de norm:

10 NEN7510-1:2017, p. 6, par. 0.1 Doelstellingen. Ik verwijs hierna naar de NEN7510-1:2017 i.p.v. de iets recentere NEN7510-1:2017+A1:2020.
De veranderingen zijn voor dit artikel niet interessant, maar de leesbaarheid is matig door de vele markeringen van de veranderingen.
11 NEN7510-1:2017, p. 15.
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‘informatie over een identificeerbare persoon die verband
houdt met de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van,
of de verlening van zorgdiensten aan, (…)’.12
NEN7510-2 bevat een lijst maatregelen aangevuld met
zorgspecifieke aandachtspunten. Die maatregelen hoeven
alleen te worden toegepast als dat nodig is om bedreigingen voor de kwaliteit van zorg of kwetsbaarheden in de
beveiliging te pareren.13 Nederland gaat namelijk uit van
een instellingspecifieke risicoanalyse, niet van een universele
risicobeoordeling voor de zorg zoals NEN-EN-ISO 27799
waarvan NEN7510 is afgeleid.14 De risicoanalyse resulteert in een ‘verklaring van toepasselijkheid’, een gemotiveerd overzicht van de beheersmaatregelen die de
zorginstelling nodig heeft.
3.2

De vormgeving van NEN7510-1 Managementsysteem

Tabel 2
4
5
6
7
8
9
10

– Hoofdstukken NEN7510 – 1
Context van de organisatie
Leiderschap
Planning
Ondersteuning
Uitvoering
Evaluatie van de prestaties
Verbetering

P&I

NEN7510 – 2 Beheersmaatregelen

Tabel 3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

De titels van de hoofdstukken van deel 1 beschrijven de
managementonderwerpen die aan de orde komen, zie
tabel 2 waarin de inleidende hoofdstukken zijn weggelaten.
–
Hoofdstuk 4 gaat in op de context van de organisatie, eHealth bijvoorbeeld stelt andere eisen aan de
informatievoorziening dan een verpleegtehuis en
de organisatie van een groot ziekenhuis verschilt
van die van een huisartsenpraktijk.
–
Hoofdstuk 5 over leiderschap behandelt beleid, naleven daarvan en organiseren van veranderingen.
De directie moet medeverantwoordelijkheid nemen
en medewerkers ondersteunen. Mensen ontslaan
om een beveiligingsincident op te lossen doet de
vraag rijzen hoeveel boter de directie zelf op het
hoofd heeft.
Onder incidenten verstaat NEN7510: ‘afzonderlijke
gebeurtenis of een reeks informatiebeveiligingsgebeurtenissen waarvan het zeer waarschijnlijk is dat
deze de bedrijfsactiviteiten compromitteren en de
informatiebeveiliging in gevaar brengen’, met andere woorden niet alleen privacyverlies maar bijvoorbeeld ook fouten.15
–
De hoofdstukken 6 tot en met 10 behandelen het
verbeterproces naar het voorbeeld van de kwaliteitscyclus van Deming: Planning, Uitvoering, Evaluatie,
Verbetering met als toevoeging Ondersteuning.16

12
13
14
15
16
17

3.3

– Hoofdstukken NEN7510 – 2
Informatiebeveiligingsbeleid
Organiseren van informatiebeveiliging
Veilig personeel
Beheer van bedrijfsmiddelen
Toegangsbeveiliging
Cryptografie
Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
Beveiliging bedrijfsvoering
Communicatiebeveiliging
Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
Leveranciersrelaties
Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
Naleving

De titels van de hoofdstukken van deel 2 beschrijven het
type beheersmaatregel dat aan de orde komt, zie tabel
3 waarin de inleidende hoofdstukken zijn weggelaten.
Hierna twee voorbeelden van het effect als beheersmaatregelen worden nagelaten.
–
Een fictief voorbeeld van een gratis spreadsheet voor medicatiebepaling (paragraaf 3.4).
–
De datalekken en de daaropvolgende boete van het HagaZiekenhuis (paragraaf 3.5).
3.4

NEN7510 – 2 Fouten in een gratis spreadsheet

Als fictief voorbeeld stelt een geneesmiddelfabrikant een
gratis spreadsheet ter beschikking aan de afdeling Oncologie van een ziekenhuis om de geneesmiddeldosering
te berekenen afhankelijk van geslacht, leeftijd en gewicht
van de patiënt. Het resultaat van de berekening wordt
overgenomen in het dossier, in het spreadsheet wordt
niets opgeslagen. Al een poosje twijfelt de afdeling of
het allemaal wel goed gaat totdat bij een patiënt ernstige
complicaties optreden. Nader onderzoek wijst uit dat
het spreadsheet fouten bevat die hebben geleid tot de
complicaties.
In de gezondheidszorg kunnen onjuiste gegevens ernstige
gevolgen hebben tot en met het overlijden van patiënten.
Voor NEN7510 is niet relevant of hier persoonsgegevens
worden verwerkt. Er ontstond risico, het ‘effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen’, en optreden van de IGJ ligt in de rede. Een enigszins vergelijkbare
situatie was mede aanleiding voor de ontwikkeling van
de eerste versie van NEN7510.17

NEN7510-1, p. 22 onder par. 3.44.
NEN7510-1:2017, p. 8, par. 0.4 Bedreigingen voor en kwetsbaarheden in de beveiliging van gezondheidsinformatie.
NEN7510-1:2017, p. 10.
NEN7510-1:2017, p. 19, par. 3.26 Informatiebeveiligingsincident.
Kwaliteitscirkel van Deming, Wikipedia, nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming.
NEN7510-1:2017, p. 23 onder 3.48.
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De gemaakte fouten hadden vermeden kunnen worden
als aandacht was gegeven aan het volgende uit NEN7510:
–
Hoofdstuk 5. Beleid
In het beleid staan ‘huidige en verwachte bedreigingen inzake informatiebeveiliging’ centraal.18 Gratis
software vereist ook aandacht in beleid want die
kan van bedenkelijk allooi zijn zoals iedereen weet.
Gratis software van geneesmiddelfabrikanten die
geen gegevens verzamelen zou na adequaat testen
gebruikt kunnen worden. Gratis diensten zoals
Gmail zouden verboden moeten worden. De directie
is verantwoordelijk, toch kan het afdelingsmanagement niet naar de directie wijzen want ‘Op een lager
niveau behoort het informatiebeveiligingsbeleid te
worden ondersteund door onderwerpspecifieke beleidsregels’.
–
Hoofdstuk 12 gaat over beveiliging van de bedrijfsvoering en een deel daarvan is hier relevant:
–
‘Veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen, informatieverwerkende faciliteiten en
systemen die van invloed zijn op de informatiebeveiliging, behoren te worden beheerst’.19
Het mag niet gebeuren dat de leverancier een
verbeterde versie uitbrengt waarna op een onduidelijk aantal laptops de oude versie nog
aanwezig blijft en gebruikt wordt.
–
‘Ontwikkel‐, test‐ en productieomgevingen
behoren te worden gescheiden om het risico
van onbevoegde toegang tot of veranderingen
aan de productieomgeving te verlagen’.20
Kortom, eerst testen en pas in gebruik nemen
als het goed is.
–
‘Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen voor detectie, preventie en
herstel te worden geïmplementeerd, in combinatie met een passend bewustzijn van gebruikers’.21
De afdeling Informatievoorziening moet tegengaan dat gebruikers bijvoorbeeld spreadsheets
met macro’s op pc’s kunnen plaatsen omdat
die een beruchte bron van malware zijn.
–
Er is meer van belang in dit hoofdstuk zoals
par. 12.5 Beheersing van operationele software.

WhatsApp. De directie moet medewerkers bewust maken
van de risico’s (maatregelen uit hoofdstuk 7), wat laat
zien dat soms met verschillende typen beheersmaatregelen hetzelfde kan worden bereikt, namelijk verantwoord
gebruik van software. Verbieden werkt alleen als een
passend alternatief wordt aangeboden zoals Siilo of
Zivver. Zorginstellingen die aanhikken tegen de kosten
moeten zich realiseren dat de productiviteitswinst van
appen het geld waard is en uitsparen van dat geld niet
ten koste mag gaan van gegevensbescherming.
–
Hoofdstuk 14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen.
Twee voorbeelden uit dit hoofdstuk die hier relevant
zijn. ‘De eisen die verband houden met informatiebeveiliging behoren te worden opgenomen in de
eisen voor nieuwe informatiesystemen of voor uitbreidingen van bestaande informatiesystemen’.22
‘Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en
nieuwe versies behoren programma’s voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria
te worden vastgesteld’.23
3.5

NEN7510 – 2 Onbevoegde inzage bij het
HagaZiekenhuis

In het voorjaar van 2018 verschenen verhalen in de pers
dat medewerkers van het HagaZiekenhuis onbevoegd de
gegevens hadden ingezien van een bekende Nederlander.24 Volgens de berichtgeving deed het HagaZiekenhuis
niet direct de wettelijk vereiste melding van een datalek
bij de AP toen onregelmatigheden waren geconstateerd,
maar pas na een maand toen er verhalen in de pers verschenen.
Ongeveer een half jaar na de melding deed de AP onderzoek, het boetebesluit beschrijft op welke punten.25
–
De identiteit van gebruikers wordt vastgesteld op
basis van tweefactorauthenticatie.26
–
Er is een toegangscontrolebeleid voor het verlenen
van toegang tot informatie.27
–
Er worden logbestanden gemaakt om achteraf onweerlegbaar vast te stellen welke gebeurtenissen
hebben plaatsgevonden op een patiëntdossier.28

Op een bedrijfsnetwerk is toezicht mogelijk door de
zorginstelling, op de mobieltjes van eigen medewerkers
niet terwijl allerlei onveilige appjes beschikbaar zijn zoals

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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NEN7510-2:2017, p. 10, par. 5.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging.
NE7510-2:2017, p. 82, par. 12.1.2 Wijzigingsbeheer.
NEN7510-2:2017, p. 84, par. 12.1.4 Scheiding van ontwikkel‐, test‐ en productieomgevingen.
NEN7510-2:2017, p. 86, par. 12.2.1 Beheersmaatregelen tegen malware.
NEN7510-2:2017, p. 110, par. 14.1.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen.
NEN7510-2:2017, p. 124, par. 14.2.9 Systeemacceptatietests.
NOS, Tientallen onbevoegden bekeken medisch dossier Barbie, 5 april 2018, nos.nl/artikel/2225867-tientallen-onbevoegden-bekekenmedisch-dossier-barbie.html.
Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom. AP, 18 juni 2019, autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/haga-beboet-voor-onvoldoende-interne-beveiliging-patiëntendossiers p. 6.
NEN7510-2:2017, p. 57, par. 9.4.1 Beperking toegang tot informatie.
NEN7510-2:2017, p. 44, par. 9.1.1 Beleid voor toegangsbeveiliging.
NEN7510-2:2017, p. 89, par. 12.4.1 – Gebeurtenissen registreren, NEN7513:2018, p. 15, par. 5.1 Algemeen met een beschrijving wat van
een gebeurtenis moet worden vastgelegd, p. 17, par. 6.2.1 dossieracties met een voorschrift dat acties, waaronder raadplegen, ten aanzien
van een patiëntendossier moeten worden gelogd en p.17, par. 6.2.2 Bijzondere gebeurtenissen met logvoorschrift van toepassen noodprocedure of onderzoek of herstel van technische problemen.
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De logbestanden worden regelmatig gecontroleerd
op indicaties van onrechtmatige toegang of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.29
Medewerkers worden bewust gemaakt van hun
verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging.30

In theorie moet de toegang tot gegevens zo worden ingesteld dat alleen bevoegden het dossier kunnen inzien,
maar in de praktijk van zorginstellingen is dat onwerkbaar. Medisch specialisten verwijzen vaak naar een andere medisch specialist, verplegend personeel wisselt geregeld van afdeling om drukte op te vangen et cetera. De
toegang moet daarom ruim opengesteld worden en medewerkers mogen alleen de dossiers inzien van de eigen
patiënten. Met steekproeven van het log wordt hierop
toegezien (voorschrift van NEN7510-2, in de voorgaande
opsomming het voorlaatste punt). Deze controle werkt
alleen als niemand onder andermans account dossiers
inziet, bijvoorbeeld doordat de eerste die binnen is, inlogt
op de afdelingscomputer waarna die dag alle medewerkers van die afdeling gebruikmaken van dat ingelogde
account. Met oudere automatisering was dit vrijwel niet
te vermijden, met de huidige middelen wel. In voorgaande opsomming verwijst het eerste punt hiernaar.
De AP constateerde dat het HagaZiekenhuis niet aan
de verplichtingen van NEN7510 voldeed en legde een
boete op.
3.6

NEN7510-2 Wat is er verplicht?

In beginsel kan iedere, niet-gerealiseerde maatregel
grote problemen veroorzaken in de informatievoorziening met gevolgen voor de patiënt of zorginstelling zoals
publiciteit, imagoverlies en een boete van de AP. Voorbeelden zijn er genoeg:
–
De recente problematiek van ransomware trad op
bij organisaties met zwakke of afwezige netwerkscheiding, dit soort malware kan niet of nauwelijks
over netwerkgrenzen heen komen.31 Ook toezicht
bleef vaak achter (maatregelen van hoofdstuk 18).
Ransomware kan al maandenlang het back-up proces verstoren voordat het de actuele gegevens onbereikbaar maakt.
–
In vele varianten gebeurd: de directie ontslaat een
systeembeheerder die daarop boos wordt, het informatiesysteem op slot gooit en het pas weer openzet
als aan de eisen is voldaan. Zo’n systeembeheerder
heeft zich te veel macht kunnen toe-eigenen, strijdig
met NEN7510-2, p. 16, par. 6.1.2 Scheiding van
taken.

–

–

Het recente datalek bij een Jeugdriagg. RTL Nieuws
slaagde erin een verlopen domeinnaam van Kenter
Jeugdhulp over te nemen en ontving vervolgens
berichten over jeugdigen met psychische problemen, wachtwoorden en dergelijke van zorgverleners
die de oude e-mail adressen nog gebruikten. Bij
Jeugdhulp Utrecht was dat eerder gebeurd.32 Hier
zijn de maatregelen niet toegepast van paragraaf
9.1.2 ‘Toegang tot netwerken en netwerkdiensten’
– e-mail is een specifieke vorm van netwerkdienst.
Ook had tweefactorauthenticatie op e-mail aanwezig
moeten zijn, zoals in het voorbeeld van het HagaZiekenhuis aan de orde kwam. In NTA7516 zijn deze
maatregelen specifiek uitgewerkt voor beveiligde
e-mail.
Zie voor meer voorbeelden de vierde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.33

In de praktijk is het onmogelijk om alle beveiliging te
realiseren, daarom moet een selectie worden gemaakt
op basis van risicoanalyse, stand van techniek en kosten.
Daarbij mag er niet van uit worden gegaan dat de lijst
van beveiligingsmaatregelen in de beveiligingsnormen
uitputtend is. Steeds geldt het principe: pas toe of leg
uit en ga daarbij in op overwegingen zoals:
–
Met welke aandacht wordt een maatregel uitgevoerd? Om
hackersactiviteiten te ontdekken zijn ‘procedures
voor het monitoren, opsporen, analyseren en rapporteren van informatiebeveiligingsgebeurtenissen
en ‐incidenten’ noodzakelijk.34 Is het voldoende dat
de systeembeheerder wekelijks een kwartiertje door
de serverlogs bladert of is er een gespecialiseerd
team nodig met speciale hulpmiddelen? Grote
zorginstellingen gaan nu over op het laatste, huren
specialisten in of doen een beroep op het recent in
het leven geroepen Z-Cert.35 De GGZ-sector wordt
hierop collectief aangesloten.36 Als een kleinere
zorginstelling zoiets niet kan betalen, is een alternatief om de zorggegevens in de cloud te laten beheren door een gerenommeerde verwerker. Afhankelijk van de situatie kan het meerdere jaren kosten
om dit uitgangspunt te realiseren en in de tussentijd
voldoet de beveiliging niet aan het risico-inzicht
van het moment.
–
De techniek verandert voortdurend. Tweefactorauthenticatie voor alle medewerkers bijvoorbeeld, was tien
jaar geleden kostbaar en in de praktijk onwerkbaar,
tegenwoordig is het betaalbaar en zelfs handig in
het gebruik, denk aan slimme authenticatie-apps

29 NEN7510-2:2017, p. 89, par. 12.4.1 Gebeurtenissen registreren.
30 NEN7510-2:2017, p. 17, par. 7.2.1 Directieverantwoordelijkheden en p. 28, par. 7.2.2 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van
informatiebeveiliging.
31 NEN7510-2:2017, p. 102, par. 13.1.3 Scheiding in netwerken.
32 RTL Nieuws, Groot datalek bij Jeugdriagg: medische dossiers kwetsbare kinderen gelekt, 1 oktober 2020, rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5187220/jeugdriagg-kenter-jeugdhulp-datalek-dossiers.
33 De Minister voor Medische Zorg en Sport, Vierde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, 2 oktober 2020.
34 NEN7510-2:2017, p. 134, 16.1.1 Verantwoordelijkheden en procedures.
35 z-cert.nl/.
36 De Minister voor Medische Zorg en Sport, Vierde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, 2 oktober 2020, p. 16, rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/02/kamerbrief-over-vierde-brief-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg.
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4

en biometrie, zoals vingerafdruk- en gezichtsherkenning.
Bij een zorginstelling die bewust omgaat met risico’s, kan het toch misgaan. Leiderschap en alert
reageren van directie of raad van bestuur is dan
belangrijk. Een organisatie die een datalek moet
melden, kan de situatie het beste als kans aangrijpen door de oorzaken grondig te analyseren en waar
nodig de beveiliging te verbeteren. Het HagaZiekenhuis bijvoorbeeld, had in de periode tussen de
krantenberichten en het onderzoek van de AP ongeveer zes maanden, wat voldoende zou zijn geweest
voor eigen analyse en oplossen van de door de AP
geconstateerde problemen.
De normen voor specifieke onderdelen

De normen voor specifieke onderdelen van zorginformatievoorzieningen kunnen worden onderverdeeld in uitwisselingsstandaarden, informatiebeveiligingsnormen
en overig.
4.1

Uitwisselingsstandaarden

In de categorie ‘uitwisselingsstandaarden’ zijn beschikbaar:
–
NEN7502:2004 Ontwikkeling en beheer van zorginhoudelijke berichtnormen.
–
NEN7503:2011 Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten, revisie van deze
norm is gaande.
–
NEN7522:2010 Hanteren van code- en andere terminologiestelsels, revisie van deze norm is gaande.
Naar verwachting gaat dit onderdeel in belang toenemen
omdat minister De Jonge de elektronische uitwisseling
binnen de gezondheidszorg verplicht wil stellen. Hiervoor is het concept wetsvoorstel Elektronische Uitwisseling in de Zorg gepubliceerd.37 De laatste stand van zaken
is te vinden in de vierde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.38
4.2

Informatiebeveiligingsnormen

In de categorie ‘informatiebeveiligingsnormen’ zijn beschikbaar, naast NEN7510:
–
NEN7512:2015 Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling.
–
NEN7513:2018 Logging met gedetailleerde uitwerking van de vereisten van logging uit NEN7510.

–
–

NTA7516:2019 Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties.
Ontw. NEN7521:2014 Toegang tot patiëntgegevens.

NEN7512 beschrijft hoe de inhoud van NEN7510 van
toepassing is op de uitwisseling van gegevens tussen
zorginstellingen. Een revisie is onderhanden.
NEN7513 werkt verplichtingen voor zorginstellingen uit
van NEN7510 voor logging. Een revisie van deze norm
is aanstaande naar aanleiding van de verwachte publicatie van de internationale ISO/DIS 27789 – Health informatics – Audit trails for electronic health records.
De norm beschrijft uitwisselingsformaten en codering
voor logging voor verantwoording naar de patiënt, het
kunnen combineren van de logs van meerdere zorginstellingen en mogelijk maken van geautomatiseerde
logcontrole. Het laatste is noodzakelijk om de vele duizenden gegevens per dag in een log te kunnen analyseren. De toepassing van deze norm komt moeizaam van
de grond.39 De NOREA maakt melding van een initiatief
van de AP en andere partijen om een nadere interpretatie
van onder andere NEN7513 op te stellen, maar op de site
van de AP is op het moment van schrijven nog geen
vermelding hiervan te vinden.40 Sommige zorginstellingen voeren geen op specifieke medewerkers gerichte
controles uit in verband met privacyvragen.
NTA7516:2019 stelt eisen aan veilige e-mail en chatapplicaties, ook voor toepassing buiten de zorg.41 Providers
van beveiligde e-mail zoals Enovation (Zorgmail),
Cryptshare en Zivver leverden tot nu toe de mail alleen
bij de eigen klanten af, wat brede toepassing verhinderde.
Ook voor zorgverleners was het lastig om veilig e-mail
berichten te versturen omdat er voldoende zekerheid
moest zijn dat ontvangers of afzenders ook zijn die zij
zeggen te zijn. Deze norm lost dit probleem op met eisen
aan zorgverleners en providers waardoor een passend
vertrouwensniveau wordt gecreëerd. Belangrijke providers hebben zich al laten certificeren.42 Zorginstellingen
en praktijkhouders kunnen zelf nagaan of ze de aanbevolen maatregelen toepassen (zelfcertificering), een onafhankelijke certificatiemogelijkheid is er niet.
De verwachtingen voor chatapplicaties die de titel van
NTA7516 wekt, worden teleurgesteld met: ‘Specifieke
implementatie-eisen voor chatapplicaties kunnen in een
volgende versie van deze norm worden gestipuleerd’.43
Ontw. NEN7521:2014 beschrijft een standaard voor de
beveiliging van de toegang tot patiëntgegevens. Gewoonlijk moeten bij functieverandering of ontslag van mede-

37 Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, internetconsultatie (gesloten), met MvT en wetsvoorstel, 10 maart 2020,
internetconsultatie.nl/gegevensuitwisseling.
38 De Minister voor Medische Zorg en Sport, Vierde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, 2 oktober 2020.
39 Jaap van der Wel, ‘Zijn patiëntenzorg en privacy elkaars tegenpolen’, 25 februari 2020, comfort-ia.nl/websitefiles/comfort-ia.nl/publiek/publicaties/ToepassingLoggingNorm.pdf.
40 NOREA, Samenwerking NVZ en NOREA bij beoordeling toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers, norea.nl/nieuws/8136/samenwerkingnvz-en-norea-bij-beoordeling.
41 NTA7516:2019 in het voorwoord op p. 4.
42 Zie nen.nl/register-nta-7516 voor een overzicht.
43 NTA7516:2019, p. 31 onderaan.
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werkers, de toegangsrechten in meerdere systemen
worden aangepast. Dit kan arbeidsintensief en foutgevoelig zijn. De norm beschrijft hoe het rechtenbeheer kan
worden gecentraliseerd. De norm is niet geaccepteerd
wegens te veel afstand van de praktijk. Het wachten is
op beter ideeën voor dit gecompliceerde onderwerp.
4.3

Overig

In de categorie ‘overig’ zijn beschikbaar:
–
NEN8028:2011 Kwaliteitseisen telemedicine.
–
NEN-ISO/IEC 27701:2019 (nl) Veiligheidstechnieken
– Uitbreiding op ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002
voor privacy-informatiemanagement –Eisen en
richtlijnen.
NEN8028 geeft kwaliteitseisen voor telemedicine – zorg
op afstand via internet of e-mail bijvoorbeeld. Volgens
deze norm is bij telemedicine sprake van:
‘een (zorg)proces waarbij meer actoren in het primaire
en ondersteunende proces betrokken zijn:
–
de zorgvrager en de zorgverlener,
–
de zorginstelling van waaruit de zorgverlener telemedicine aanbiedt, en
–
de fabrikant of leverancier die middelen (product,
dienst) voor telemedicine aanbiedt ten behoeve van
telemedicine.’
Voor deze partijen worden vervolgens voorschriften
uitgewerkt.
NEN-ISO/IEC 27701 perst de AVG samen in een
checklist die handig is om te inventariseren waar een
organisatie wel of niet voldoet aan de AVG en beschrijft
hoe verbeteringen kunnen worden meegenomen in het
hiervoor beschreven managementsysteem. Dit samenpersen gaat niet zonder nuanceverlies waardoor de AVG
nodig blijft, zie de bespreking van deze norm op PrivacyWeb.44
Afzonderlijke normen specificeren eisen voor de uitgifte
van certificaten zoals eisen aan certificaatverstrekkers
en meetmethoden om te bepalen of aan de norm is voldaan. NCS7510 formuleert de certificatie-eisen volgens
NEN7510, NCS7516-1 de certificatie-eisen voor providers
van beveiligde e-mail volgens NTA7516.
5

NTA7516 zou dit duidelijker maken. NTA7516 doet een
te groot beroep op de technische kennis van praktijkhouders waardoor zelfcertificering niet van de grond komt.
NTA7516 bevat nog geen norm voor beveiligd chatverkeer, e-mail wordt verdrongen door chat. Beveiligde chat
zou met spoed genormeerd moeten worden, eventueel
in een afzonderlijke norm als dat onderwerp zoveel anders is dan e-mail.
De toepassing van NEN7513 komt moeizaam op gang.
Het kan helpen om NEN7513 ook te richten op softwareleveranciers, een wat andere benadering dan die van het
CBP in 2013 waarbij werd gesteld ‘dat de stand van
techniek niet als statisch, maar dynamisch moet worden
opgevat. Redelijkerwijs kan daarom van zorginstellingen
of hun brancheorganisaties worden verlangd dat zij samen met leveranciers van instellings-EPD’s (toevoeging
auteur: Elektronische Patiëntendossiers) verder onderzoeken hoe c.q. in hoeverre eventuele technologische
belemmeringen/beperkingen in volgende versies/upgrades van die instellings-EPD’s kunnen worden ondervangen’.45 Mijns inziens wordt hier meer verantwoordelijkheid op zorginstellingen afgewenteld dan voor hen
in de praktijk te dragen is, hoezeer de uitspraak ook in
lijn is met de verantwoordelijkheden die destijds de Wet
bescherming persoonsgegevens en nu de AVG formuleren
voor de verantwoordelijke respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke.
Door een deel van NEN7513 uit te werken als productnorm die nauw aansluit op de internationale ISO 27789,
wordt de norm duidelijker voor softwareleveranciers.
Dit kan ontwikkelingen versnellen, want er is er geen
reden om aan te nemen dat de softwareleveranciers,
vaak ook verwerkers, de bijstandsverplichting voor verwerkers van artikel 28 AVG niet serieus zouden nemen.
Verder ontbreekt het nog aan een gezaghebbende richtlijn voor respecteren van medewerkerprivacy bij
logcontrole.
Een standaard voor de toegang van patiëntgegevens kan
het arbeidsintensieve rechtenbeheer binnen zorginstellingen vereenvoudigen. Zes jaar na het vastlopen van de
Ontw. NEN7521:2014 is meer ervaring opgedaan met
gecentraliseerd rechtenbeheer dan destijds beschikbaar.
Tijd voor een nieuwe poging.

Conclusie

De normen voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg leveren een essentiële bijdrage aan de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. In de praktijk blijken
ook verplichting en toezicht noodzakelijk. Een voorbeeld
is het gebruik van beveiligde e-mail waarvoor nu de norm
NTA7516 beschikbaar is. Tal van zorgverleners gebruiken
al beveiligde e-mail, maar te veel van hen mijden dat
nog. NEN7510 stelt beveiligde e-mail al verplicht, verplicht stellen van de specifiek voor e-mail opgestelde

Aan nieuwe beveiligingsnormen voor specifieke onderwerpen is ook behoefte, zoals een norm voor websites
in de gezondheidszorg die evengoed interessant kan zijn
voor websites van de overheid.

44 Jaap van der Wel, ‘ISO 27701 en privacy-informatiemanagement’, 10 juni 2020, Privacy-web, privacy-web.nl/artikelen/iso-27701-en-privacyinformatiemanagement.
45 CBP, Toegang tot digitale patiëntendossiers binnen zorginstellingen (2013), pag. 13.
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