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Een nog betere firewall is meestal 
niet de oplossing. Incidenten kunnen 
en zullen zich hoogstwaarschijn-
lijk voordoen; volledige veiligheid 
is in het digitale tijdperk dan ook 
een illusie. Het gaat dus tevens om 
wendbaarheid: hoe snel na een inci-
dent is de situatie weer hersteld en 
hoe kan de schade worden beperkt, 
ook voor uw patiënten en andere 
ketenpartners?

Maar vooral: waar te beginnen?

Zorg ICT Security Scan

De afgelopen tijd heeft u het vaak 
in het nieuws kunnen lezen. ICT-
systemen in de zorg blijken toe-
gankelijk voor onbevoegden en 
medische gegevens van patiënten 
komen daarmee op straat te liggen. 
Dit is helaas geen nieuw fenomeen 
en neemt steeds grotere vormen 
aan met het voortschrijden van de 
techniek en het gebruik ervan in 
zorgorganisaties. Dit terwijl diezelfde 
nieuwe techniek tegelijkertijd grote 
voordelen met zich mee brengt die 
u ook niet wilt laten schieten. Uw 
medewerkers brengen tegenwoor-
dig bijna zonder uitzondering eigen 
hoogwaardige technologie mee die 
aansluit op uw zorginformatiesyste-
men. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
smartphones en iPads. Dit komt de 
zorg ten goede. Het is echter wel 
zaak om in control te blijven en risi-
co’s die daarmee relevant worden op 
hun waarde in te schatten en daarop 
goed te kunnen acteren.

De vraag dient zich dan aan: hoe 
bescherm ik de belangen van mijn 
zorgorganisatie en welke hebben  
prioriteit? Dit is allang geen  
technologische vraag meer. Bij 
belangen kunt u denken aan reputa-
tieschade, verlies van persoons- en 
medische gegevens, financiële waar-
den (geld) maar ook aan tijdelijke 
uitval van kritische processen en 
andere datalekken.

Weerbaar en wendbaar tegen 
digitale dreigingen
In de praktijk wordt cyber security 
veelal versnipperd opgepakt. Het 
ontbreekt aan inzicht en overzicht 
ten aanzien van belangen, kwets-
baarheden, dreigingen en maatrege-
len. Een effectieve aanpak vraagt niet 
alleen om technische oplossingen, 
maar vergt tevens organisatorische 
en personele maatregelen. Gegeven 
de aard van digitale dreigingen is 
enkel het versterken van de weer-
baarheid (preventie) niet genoeg.

Zijn uw digitale gegevens afdoende beschermd?



Inzicht, overzicht en 
handelingsperspectief
De Zorg ICT Security Scan levert u 
binnen gemiddeld zes weken een 
overzicht van uw belangrijkste waar-
den, dreigingen en kwetsbaarheden. 
De scan verbindt de ‘technische’ 
cyber security met strategisch risico-
management door inzicht in relatie 
tussen kritische assets (de belangen), 
risico’s (op basis van de dreigingen 
en kwetsbaarheden) en getroffen 
maatregelen.

Op basis van dit beeld krijgt u tevens 
een concrete verbeteragenda om de 
weerbaarheid en wendbaarheid van 
uw organisatie te vergroten. De scan 
draagt door zijn aanpak direct bij 
aan bewustwording en draagvlak op 
(senior-) managementniveau.

De aanpak bestaat uit vier stappen.
1. Vaststellen belangen, dreigingen 

en kwetsbaarheden
Startpunt is het vaststellen van de 
waardevolle belangen van uw zorg-
organisatie binnen de scope van de 
scan. Bij de start van het traject zorgt 
Capgemini voor een eerste oriëntatie 
op uw belangen, digitale dreigingen, 
kwetsbaarheden en maatregelen. 
Capgemini benut hiervoor zijn 

Figuur 1  Zorg ICT Security Scan

Figuur 2  Matrix dimensies en veiligheidsketen
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kennis over de zorgsector en cyber 
security. In een sessie met de verant-
woordelijke managers uit de zorg, 
financiële, personele, organisato-
rische en informatiefuncties wordt 
deze inventarisatie gevalideerd en 
aangevuld.

2.  Afstemmen op uw organisatie
De Zorg ICT Security Scan is geba-
seerd op standaarden voor security, 

maar de aard van uw organisatie en 
de informatiefunctie bepaalt de ac-
centen die in de uitvoering moeten 
worden gelegd. De weerbaarheid en 
wendbaarheid tegen digitale drei-
gingen en kwetsbaarheden wor-
den getoetst vanuit de dimensies 
mens, organisatie en technologie. 
Het toetsingskader is gebaseerd op 
internationale standaarden als NEN 
7510, ISO 2700x, Standard of good 



practice van het Information Security 
Forum, COBIT en de aanbevelingen 
van het Nationaal Cyber Security 
Centrum, waarmee wij nauw samen-
werken. Er komen onderwerpen aan 
de orde als beleid, verantwoorde-
lijkheden, processen en procedures, 
personeel, bewustwording, social 
media, privacy, technische (netwerk-) 
beveiligingsmaatregelen, logging, 
business continuity, auditing en cri-
sismanagement. Dit toetsingskader 
wordt op maat gemaakt op basis van 
de resultaten uit stap 1.

3.  Uitvoeren scan 
Na de eerste sessie wordt de Zorg 
ICT Security Scan vervolgd met 
interviews en deskresearch. De deel-
nemers aan de interviews worden 
geselecteerd uit diverse onderdelen 
van uw organisatie. Niet alleen ICT 
is van belang, ook het perspectief 
van (onder andere) het zorgproces, 
beleid, fysieke veiligheid en commu-
nicatie zijn relevant. Gedurende de 
scan kunnen zich risico’s openbaren 
die acuut ingrijpen noodzakelijk 
maken. Deze risico’s worden apart en 
direct benoemd met een advies voor 
te nemen actie. Waar brand aanwezig 
is, dient geblust te worden.

4.  Validatie en verbeteragenda
Capgemini analyseert de resultaten 
uit de scan en stelt op basis daarvan 
het eventuele gat tussen veiligheids-
risico’s en -maatregelen vast: wat is 
het verschil tussen de huidige en ge-
wenste situatie. Daarin staat kort en 

Figuur 3  Aanpak Zorg ICT Security Scan

krachtig beschreven waar de grootste 
verbeteringen mogelijk zijn om uw 
organisatie te beschermen en veer-
krachtiger te maken tegen digitale 
incidenten. Weerbaarder en wend-
baarder. Deze resultaten worden te-
ruggekoppeld aan de deelnemers en 
het verantwoordelijk management. 
Gezamenlijk wordt de verbeteragen-
da gevalideerd en aangevuld.

Snel een gedragen resultaat
De Zorg ICT Security Scan levert in 
korte tijd een pragmatische verbeter-
agenda op voor de digitale weer-
baarheid en wendbaarheid van uw 
organisatie, door een proces waarin 
sleutelspelers uit uw organisatie een 
belangrijke rol hebben. De voordelen 
van de voortschrijdende digitalise-
ring gaan zo samen met versterking 
van uw cyber security.

Meer weten?
In de Zorg ICT Security Scan komen 
de technologische en organisatie-
kundige expertise van Capgemini 
Application Services, Capgemini 
Infrastructure Services en Capgemini 
Consulting Gezondheidszorg tot 
uiting. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:
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Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent 
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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