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Algemene statistieken 
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De data representeert 48% van de instellingen die 
uitsluitende verstandelijk gehandicaptenzorg aanbieden. 

1 www.nationaalkompas.nl/zorg/huidig-zorgaanbod; alleen ‘Instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg’ zijn meegerekend en 
niet ‘Instellingen voor gecombineerde vormen van gehandicaptenzorg’.  
‘ 
 
 

Functies respondenten: 

Aantal (fte) zorgprofessionals  

Aantal (fte) niet-medische medewerkers 

Hoeveel dagen besteedt u per week aan ICT? 
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De grootte van de organisatie waar de deelnemers werkzaam zijn loopt sterk uiteen, met zwaartepunten in de groep tot 25 fte 
en de groep >500 fte zorgprofessionals. De respondenten van de 18 grote organisaties (met >100 zorgprof.) hebben allen een 
ICT-gerelateerde functie en werken op 1 na, minstens 3 dagen per week aan ICT.  

Respondenten: 36 van 75 instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg 
in Nederland (48%)1 

Hiervan heeft de helft >100 fte zorgprofessionals in dienst. 
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Aanbevelingen van leveranciers worden gevolgd. 

ICT systemen worden waar nodig aangepast o.b.v. 
ervaringen en veranderende regelgeving. 

Algemeen gebruik van ICT in de organisatie 

Ad hoc probleem oplossing is bij de meerderheid van de 
respondenten niet aan de orde. 
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Beheer van ICT geeft een positief beeld.  

Een kwart heeft een volledig meerjarenplan. 
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De instellingen die voornamelijk of uitsluitend 
elektronisch werken met het cliëntdossier zijn 
voor 55% grote organisaties met >500 
zorgprofessionals. 

Huidig gebruik van het Cliënten Dossier 
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Het ECD is in 10% van de instellingen volledig doorgevoerd,  
in 10% gaat alles voornamelijk nog op papier 

Binnen instellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen 
worden de dossiers in 89% (uitsluitend, voornamelijk of mengvorm) 
elektronisch bijgehouden, terwijl dit in 11% voornamelijk op papier 
gaat.  
 
Van de 18 grote instellingen  (>100 zorgprofessionals) werkt 2/3 
voornamelijk of uitsluitend met een elektronisch cliëntendossier. 

Op welke wijze worden binnen uw organisatie de cliëntendossiers 
bijgehouden?  
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Aantal fte zorgverleners 

>500

6 - 25

101 - 500

1 - 5
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Kenmerken ECD 

Vorm 
• Cliëntgegevens kunnen in het merendeel van de instellingen (81%) door alle zorgmedewerkers 

elektronisch worden geraadpleegd en vastgelegd. 
• Het ECD is nauwelijks op ‘handheld devices’ (bijv. tablet, smart-phone) beschikbaar. Behalve bij 2 

instellingen, hier is dit wel volledig het geval.  
 
Intelligentie 
• Het ECD geeft bij minder dan de helft van de instellingen (vrijwel uitsluitend de grote organisaties) 

automatische waarschuwingen (bv. over allergieën, medicatie-interacties, etc.)  
• Het ECD geeft in 1/3 van de gevallen (deels) advies over behandel-/zorgopties van de cliënt, terwijl 

dit ook in 1/3 van de gevallen in ontwikkeling is. Opvallend is dat de groep die aangaf dat dit van 
toepassing is bestaat uit kleinere organisaties van 1 – 25 fte zorgprofessionals. 
 

Toegankelijkheid 
• Bijna altijd alleen voor eigen medewerkers toegankelijk.  
 
Invoer gegevens 
• Gegevens worden tijdens of direct na het cliëntcontact in het ECD ingevoerd. In 2/3 van de gevallen 

worden er naast het ECD elders gegevens genoteerd (papieren lijsten, Excel-bestanden). 
 
Inzage en invoer door cliënten 
• Bij een derde van de deelnemers kunnen cliënten hun eigen dossier  

(deels) online inzien.  
• Cliënten kunnen bij 14% van de deelnemers zelf (deels) online  

gegevens aan hun eigen dossier toevoegen (bijv. de resultaten van  
zelftesten). 
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ECD is breed ingevoerd, er wordt daarnaast nog extra administratie gevoerd  
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Huidig gebruik van ICT 

We zijn bezig met de voorbereidingen om in januari 2016 een pilot op te starten met een nieuw ECD en medio 2016 met een 
cliënten/verwantenportaal. Daarmee gaan we flinke stappen zetten: dossiers volledig digitaal, cliënten kunnen zelf deel van 
dossiers invullen, inzage. Elektronische uitwisseling tussen ECD en medisch dossier. In 2017 moeten we helemaal over zijn op dit 
nieuwe ECD. 
 
Hebben afgelopen jaren ECD ontwikkelt ism leverancier. Landelijke en wettelijke richtlijnen en alle aspecten van behandeling, 
begeleiding, verpleging enz., is daarin in samenhang afgestemd. 
 
Onze zorginstelling is gericht op begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding. Wij bieden geen behandeling aan. 
Er wordt voor verslaglegging geen gebruik gemaakt van een ECD. Op dit moment is er vindt er een selectietraject plaats voor 
een ECD. Daarnaast wordt er binnen onze organisatie gebruik gemaakt van <software> door onze artsen. 
 
We investeren momenteel veel om volledig te digitaliseren. Er wordt samen met 12 andere organisaties geïnvesteerd om het 
ECD te ontwikkelen tot een allround informatie-, communicatie- en behandelapplicatie voor de zorg en behandeling. Probleem is 
dat weinig software kan communiceren met elkaar. 
 
We zijn bezig met een centraal cliëntensysteem in het kader van de HKZ 
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Opmerkingen van respondenten: 
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Gegevensuitwisseling - Versturing 

Bij doorverwijzing/overdracht van een cliënt aan een andere zorgverlener worden gegevens deels elektronisch en deels op 
papier (of andere fysieke informatiedrager) verstuurd. 

7 

Versturing van informatie naar andere zorgorganisaties (binnen naar buiten) gaat zowel 
elektronisch als op papier; een gemengde respons. 
 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) licht toe dat 
gegevensuitwisseling in beperkte mate plaatsvindt, 
voornamelijk bij de overdracht (bij binnenkomst van een 
cliënt) en eventueel tussen verblijf en dagbestedingsinstelling. 
Daarbij hebben de meeste cliënten een eigen huisarts en 
hebben de instellingen geen eigen apotheek waardoor 
gegevensuitwisseling beperkt is. 
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Andere wijzen van gegevensuitwisseling naar buiten 
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Gegevens worden hoofdzakelijk uitgestuurd per brief, e-mail, of mondeling/telefonisch. 

Het meest genoemd zijn papier, mondeling/ 
telefonisch en e-mail. Het is onbekend of e-mail 
beveiligd is.  
 
Daarnaast worden LSP, fax en Zorgmail door meer 
dan een kwart van de respondenten genoemd.  
 
Social media, berichtenapps en clouddiensten 
worden sporadisch genoemd. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat niet bekend is in hoeverre de 
respondent zicht heeft op het gebruik van app’s door 
de zorgverleners. 
  
 
 
 
 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) licht toe dat in verstandelijk 
gehandicapteninstellingen een Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) werkzaam 
is, die toegang heeft tot het LSP. Daarnaast 
wordt er momenteel bekeken of het LSP ook 
gebruikt kan worden voor de inzage van 
dossiers in het weekend, de avonduren en bij 
crisisplaatsingen. Het gaat hierbij alleen om 
een professionele samenvatting. 
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Gegevensuitwisseling - Ontvangst 

Gegevens aangeleverd door zorgverleners van 
andere organisaties worden over het algemeen 
(>85%) (deels) handmatig ingevoerd of ingelezen.  
 
Wanneer het gegevens van derden betreft (bv. lab 
uitslagen), wordt er iets minder vaak handmatig 
ingevoerd of ingelezen, maar het is nog steeds ca. 
70%. 
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Invoer van ontvangen informatie (van buiten naar binnen) voornamelijk handmatig.  
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Wijze gegevensuitwisseling binnen de organisatie 

Uitwisseling van gegevens gaat ofwel via ECD, e-mail 
of mondeling/telefonisch. 
Het is niet bekend of de email beveiligd is. 
 
Ca. 25% wisselt (ook) gegevens op papier uit. 
Datzelfde geldt voor het gebruiken van elektronisch 
lokaal netwerk 
 
Social-media en smartphone apps lijken zeer weinig 
te worden gebruikt. 
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Uitwisseling via het ECD, e-mail en mondelinge communicatie zijn de belangrijkste  
kanalen binnen de organisatie. 
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Er is een beperkt aantal richtlijnen 
genoemd: 
NEN 7510 
VGN 
NZA normen/ richtlijnen 
Modelprivacyreglement GGZ 
Nederland. 
 

35% geeft aan dat er richtlijnen op het gebied 
van ICT worden gebruikt, terwijl de overige 
deelnemers aangeven dat dit onbekend is of 
niet het geval is.  
  
 

Afspraken omtrent gegevensuitwisseling 

Afspraken zijn gemaakt over: 
• Welke gegevens precies uitgewisseld 

moeten worden, en  
• Welke standaarden worden gebruikt 

 
50% geeft aan dat afspraken over uit te 
wisselen gegevens op regionaal en/of 
landelijk niveau gemaakt of zelf 
gemaakt, voor de standaarden is dit 
minder; 20%. 
 
Genoemde standaarden (n=11): 
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Er is beperkte informatie gegeven over de gebruikte standaarden en richtlijnen. 
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Edifact iWMO

AZR iJW

IPCD Diagnose iWLZ

Medima Medicatie Medrec32

Vecozo
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Ervaren belemmeringen bij gegevensuitwisseling 

Als antwoord op de vraag of er belemmeringen of problemen werden ervaren, gaf men aan (14/34): 
 
Standaarden 
• Onvoldoende standaardisatie 
• Verscheidenheid aan standaarden voor koppelingen 
• Ontbreken van standaardisatie in het uitwisselen van ECD gegevens 
• Er zijn vrijwel geen standaarden voor uitwisseling van cliëntdossiers (bijvoorbeeld cliëntplannen etc) 
• Systemen communiceren niet altijd met elkaar, niet op elkaar afgestemd. 
• Softwarepakketten kunnen onvoldoende communiceren met elkaar. bv. Plancare (De Heer Software) vs. Medicom (De Heer Medicom) 

vs. aansluiting op landelijke netwerk voor medicatiebeheer 
 

Gegevensuitwisseling tussen organisaties/zorgprofessionals 
• Diverse platformen, geen uniformiteit in uitwisselingsformaten 
• De (ziekenhuisapotheken) waarmee we samen werken, gebruiken normaal gesproken HL7 berichten. Ons HIS ondersteund dit niet 
• Gemeenten zijn ook belangrijke partij geworden, die zijn nog stevig aan het hobbyen 
• Niet alle gemeenten zijn op dit moment in staat om via het digitale berichtenverkeer (vecozo) berichten met ons uit te wisselen 
• Gegevens van arts komt slecht binnen bij apotheek waardoor belangrijke medicatiegegevens onjuist bij ons als direct zorgverlener 

binnenkomen 
  
Overig 
• Extreem langdurende procedure rondom het verkrijgen van AGB Codes en certificaten 
• Protocol ontbreekt 
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41% van de respondenten geven aan belemmeringen te ervaren. 

1 http://nl.wikipedia.org/wiki/OSI-model 
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Gebruik van overige medische ICT 

Klinische beslisondersteuning (Clinical rules) :Pythia (risco-inschatting cliënt/cliëntgroepen) 
 
Data managementsystemen: Mextra, plancare, Google drive (?), elektronische rapportage, Cura ECD, key2 
jeugdzorg 
 
Workflow management systemen: Medicom, tandartsapplicatie, diëtetiekapplicatie 
 
Telemetrie: Bewaking in woonomgeving (sensortechnologie), audio en video monitoring 
 
Overig: QuestManager (vragenlijsten), CLB (verpleegkundig oproepsysteem), SmartOpticalSystem  
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Minder dan 10% geeft aan applicaties te gebruiken t.b.v. diagnostiek*, terwijl een derde applicaties 
gebruikt voor behandeling of monitoring. 

*bijvoorbeeld voor klinische beslisondersteuning al dan niet binnen het ECD, triage systeem, dermatologie-app, etc.  

Behandeling of monitoring Diagnostiek 
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Risicobewustzijn 

De respondent die de vraag met ‘anders’ heeft beantwoord gaf 
aan dat maatregelen waren getroffen, maar nog onvoldoende. 
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Men heeft maatregelen getroffen voor alle of een aantal bekende risico‘s. 

Volgens VGN is het risicobewustzijn het 
afgelopen jaar toegenomen na het invoeren van 
de wet datalekken. Er zijn sinds de invoering 
hiervan meer vragen binnengekomen. VGN gaat 
meer voorlichting geven. 
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Risicobewustzijn (1) 
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Genoemde grootste risico’s zijn voor cliëntveiligheid:  

Eenheid van taal 
• Gebrek aan uniforme 

standaarden 
• Ketensamenwerking 

Kennis en gedrag 
• Onbegrijpelijk voor doelgroep 
• ICT kennis gebruiker 
• Cliënten zijn niet altijd handelingsbekwaam. 
• Onbekendheid met de materie bij belangrijke spelers 
• Medewerkers overzien niet wat er met gegevens kan gebeuren 
• Het niet vergrendelen van het beeldscherm bij verlaten van werkplek 
• Onzorgvuldig omgaan met autorisaties. 
• Gebrek aan bewustzijn. Voorbeeld: diverse gemeenten vragen gevoelige 

informatie bij ons uit per e-mail. 
• Bewustwording medewerkers dat zij werken met privacygevoelige gegevens 
• Blindelings vertrouwen op techniek. 
• Afhankelijkheid van de techniek 

 

Toegankelijkheid 
• Onvolledige toegang/ beschikking tot voor behandeling noodzakelijke en gewenste informatie 
• Informatie in handen van onbevoegden, autorisatiestructuur 
• Onvoldoende beveiliging m.n. door toenemende mobiele apparatuur en BYOD  
• Informatie zit in silo's bij diverse zorgverleners, zelfs medicatie komt daar niet goed uit 
• Beheersbaarheid/complexiteit van de gehele keten van informatievoorzieningen 
• Gefragmenteerdheid van systemen  
• Koppelbaarheid van systemen  
• Grote aantal en diversiteit van koppelingen 
• Meerdere bronnen van gegevens 

Werkbaarheid 
• Continuïteit van zorg komt in gevaar:  

systemen van de gemeenten nog niet  
transitieproof.  

• Het actueel houden van de gegevens,  onderhouden  
van het systeem en toetsen van de techniek  

• Men gaat ervan uit dat alles gelezen wordt want het  staat in het 
ECD.  

• Ik heb het in het ECD genoteerd dus mijn verantwoording 
overgedragen. 

• Als het systeem vastloopt loopt veel van de zorgverlening vast. 
• Rechtsgeldigheid van gescande ondertekende documenten 
• Vraagt veel tijd, aandacht en sturing.  
• Geen opvolging na alarmoproep via verpleegoproepinstallatie  
• Opvolging van alerts in het proces 
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Risicobewustzijn (2) 
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Genoemde grootste risico’s zijn voor cliëntveiligheid:  

Vertrouwelijkheid 
• De gebruiker: kan onbewust zaken naar buiten  

brengen bij onvoldoende waarborging veiligheid 
• de beveiliging en de flexibele toegang van gegevens 
• printgebruik dossiers 
• Versturen van gevoelige cliëntgegevens m.b.v. 

onvoldoende beveiligde media. 
• Toegang tot cloud accounts voor oud personeel 
• de zorgprofessional blijft de zwakke schakel in de 

bewaking van privacy en bescherming gegevens 
• Gegevens voor derden beschikbaar door weinig 

beveiliging.  
• Gegevens kunnen thuis door medewerkers geraadpleegd 

worden. Schending Privacy cliënt  
• Hacken cloud accounts 
• Privacy wetgeving rond ECD. 
• Dat medische en privacygevoelige informatie voor 

onbevoegden toegankelijk is. 
• Gegevens inzichtelijk voor onbevoegden 
• Gebruik van mobile devices in relatie tot informatie 

veiligheid. 
• Teveel mensen hebben toegang tot gegevens 
• Onbeveiligd gegevens uitwisselen 

 

Integriteit (juistheid, volledigheid, 
tijdigheid) 

• Verwisselen informatie in dossiers, 
• vastlopen van apparatuur: verlies van gegevens mogelijk. 
• Verkeerde gegevens/informatie vastleggen 
• Protocollen niet beschikbaar, onbekend hoe te handelen in 

geval van een calamiteit. 
• Gegevens kunnen nog steeds kwijt raken en bij houden blijft 

mensenwerk 
• Geen actuele informatie beschikbaar waardoor er gevaarlijke 

situaties kunnen ontstaan. 
• "Informatie wordt op verschillende plaatsen in verschillende 

systemen bewaard, dus moet ook op verschillende plaatsen 
bijgehouden . gewijzigd worden.  

Beschikbaarheid 
• Toegang/autorisatie tot cliëntgegevens 
• Gegevens uitwisseling nog soms vertraag. 
• beveiliging werkt vertragend. 
• Onjuist gebruik van inloggegevens 
• Cliëntgegevens zijn op steeds meer  
• mobiele apparaten (bijv. telefoon,  

tablet, etc.) toegankelijk.  
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Risicobewustzijn 

Software/applicaties:  
Het merendeel van de respondenten geeft aan een meer of 
minder complete en actuele lijst te hebben van 
software/applicaties (zorg-ICT) die voor de zorg worden 
gebruikt.  
In meer dan de helft van de gevallen zijn kwetsbaarheden 
geïnventariseerd, iets minder vaak vervolgstappen.  
 
  

17 

In de meeste gevallen zijn er actuele overzichten van applicaties, minder voor informatiestromen.  
Er wordt nog weinig prospectief nagedacht over kwetsbaarheden, mogelijke gevolgen  
en te nemen maatregelen. 
 

Informatiestromen:  
Ongeveer 40% heeft een actueel overzicht van de cliëntgebonden 
informatiestromen (koppelingen tussen applicaties), 25% niet en 33% 
geeft aan dat dit niet van toepassing is.  
Alle kwetsbaarheden worden door de meeste respondenten genoemd, 
data-integriteit als meest genoemde punt. 
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Risicobewustzijn 

We zijn NEN 751x gecertificeerd 
 
ECD in relatie tot en in samenhang met andere systemen afgelopen jaar 
geïmplementeerd. Medisch dossier binnen landelijke richtlijnen en criteria in 
opgenomen. Ervaringen tav kwetsbaarheden komen nu in beeld en worden 
geïnventariseerd. Aandachtspunt voor onze instelling is ook dat cliëntveiligheid 
risico's in relatie tot ontwikkeling van zelfstandigheid en privacy bij cliënten tot 
inhoudelijke discussies leidt van beheersing en opvoeding. 
 
Wij zijn bezig om dit jaar het ISO Zorg en Welzijn certificaat te behalen   
 
Verderop in het jaar wordt er een RIE afgenomen op al deze punten. 
 
ICT als domein kan risico bewust zijn, de grootste lek in veiligheid (van data, 
maar ook van de ondersteunde processen) is de gebruiker, die zich bewust moet 
zijn van risico's en impact. 
 
Onze inventarisaties (zoals hierboven aangegeven) moeten naar mijn idee nog 
verder gedetailleerd worden. 
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Opmerkingen van respondenten: 

Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN) licht toe dat risico’s 
vaak aan de gebruikerskant zitten, 
zoals wachtwoorden op het scherm 
geplakt, scherm open laten staan, etc.  
 
Er is een relatief sterk privacy- 
bewustzijn in de communicatie met 
derden, mede door relatief frequent 
contact met gemeenten. 
 
Medische vraagstukken liggen bij de 
AVG of bij de lokale huisarts. Die heeft 
zijn eigen (huisartsen-)systeem. Ook 
voor het aanleveren van 
kwaliteitsgegevens heeft ICT geen 
integrale rol.  
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Informatiebeveiliging NEN7510 
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Van de deelnemende instellingen voldoet ca. 36% deels en ca. 20% geheel aan NEN7510. 

“Project Invoering Informatiebeveiliging 
Loopt” 

3 

3 

1 

1 >500

101 - 500

1 - 5

6 - 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 van de 8 instellingen die zeggen 
100% te voldoen aan NEN7510 zijn 
organisaties met meer dan 100 
zorgverleners. 

Aantal fte zorgverleners 

Van de 18 grote instellingen  (>100 zorgverleners) 
zeggen 15 van de 18 geheel of deels aan NEN7510 
te voldoen.  
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Informatiebeveiliging NEN7510 
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Geïmplementeerde aspecten bij respondenten die 
hebben aangegeven ‘deels’ aan NEN7510 te voldoen.  
(n=12) 

Het beeld laat zien een beperkt deel van de aspecten breder 
wordt geïmplementeerd. 
 
Het meest wordt gedaan aan:  
• Fysieke maatregelen voor de toegang tot ruimten en 

apparatuur. 
• Verificatie achtergrond medewerkers 
• Beleid voor toegang tot informatie.   

 
 
Lager dan 25% werd gescoord op: 
• Inrichting Information Security Management System 
• Expliciete toekenning  verantwoordelijkheden voor 

informatiebeveiliging aan personen. 
• Formeel beleid, formele procedures en formele 

beheermatregelen om de uitwisseling van informatie te 
beschermen. 

• Cliënten worden geïnformeerd over storingen in 
informatiesystemen die een negatief effect gehad kunnen 
hebben op hun behandeling. 
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Informatiebeveiliging NEN7510 

Van toepassing bij >50% van de respondenten (van hoog naar 
laag): 
1. De computers zijn beveiligd met een up-to-date virusscanner (92%) 
2. Het computernetwerk is beveiligd met een beheerde firewall (83%) 
3. De ICT-systemen zijn beveiligd met tenminste een 'inlog-naam' en 

'password‘ (83%) 
4. Per functie* of medewerker zijn de autorisaties vastgesteld (83%) 
5. Het is niet toegestaan om patiënt-/cliëntgegevens naar privé-accounts te e-

mailen (67%) 
6. Gebruikers kunnen geen programma's installeren (67%) 
7. USB poorten op PCs zijn uitgeschakeld (60%) 
8. Medewerkers werken altijd onder eigen naam in het ICT-systeem (58%) 
9. Het is niet toegestaan om 'social media' (bijv. WhatsApp) te gebruiken om 

patiënt-/cliëntgegevens te delen (50%) 
10. De medewerkers in uw organisatie zijn op passende wijze ingewerkt op het 

gebied van informatiebeveiliging (50%) 
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Indien ‘Nee’, ‘Onbekend’ of ‘Anders’, Welke van de onderstaande stellingen over 
informatiebeveiliging zijn op uw organisatie van toepassing? (n=12) 
 

Van toepassing bij <50% van de respondenten (van laag naar 
hoog): 
 
1. Er is een risico-inventarisatie en -analyse uitgevoerd (42%)  
2. Het is niet toegestaan om openbare cloud-diensten (bijv. Dropbox, iCloud) 

te gebruiken voor patiënt-/cliëntgegevens (42%) 
3. Er is een actieplan opgesteld om de geïdentificeerde risico's op te lossen 

(42%) 
4. Er zijn procedures opgesteld voor de bediening van ICT-systemen (42%) 
5. Niet BIG-geregistreerde medewerkers tekenen een 

geheimhoudingsverklaring (33%) 
6. Informatiebeveiliging is een terugkerend item in het afdelingsoverleg (33%)  
7. Er is een 'clean desk' / 'clear screen' beleid van kracht (33%)  
8. De verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn 

vastgelegd (25%) 
9. Computerschermen op de balies zijn afgeschermd tegen meekijken (25%) 
10. Er is een beleidsplan op het gebied van informatiebeveiliging opgesteld 

(17%) 
11. Voor nieuw personeel wordt een beveiligingsonderzoek (screening) 

uitgevoerd (17%)  
12. Toegang patiënt-/cliëntgegevens wordt ‘gelogd’ (17%) 
13. De 'logs' van toegang tot patiënt-/cliëntgegevens worden regelmatig 

gecontroleerd (17%) 
14. Surfen op het internet is alleen mogelijk op computers die niet verbonden 

zijn met het elektronisch patiënt/cliëntdossier (0%) 
 

 



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Informatiebeveiliging NEN7510 

Project Invoering Informatiebeveiliging NEN7510 is gestart. 
 
Doel is NEN 7510. In ontwikkeling. 
  
Wij zijn druk bezig om de NEN7510 certificering te halen. 
 
Verder zal dit meer worden uitgewerkt d.m.v. het behalen van ISO zorg en welzijn certificering, planning is dit in 2015 te 
behalen. 
  
Onze stichting bestaat pas 5 maanden en beleid is nog in ontwikkeling. 
 
Onze huidige systeembeheerder voldoet aan de eisen van de NEN 7510 
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Opmerkingen van respondenten: 



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Inzoomen op: Beleid 

Een minderheid (36%) van de deelnemers heeft een ICT-
beleidsplan. Van de grote organisaties heeft 83% een 
beleidsplan. 
Door iets minder dan de helft van de deelnemers werd 
aangegeven dat er problemen worden ervaren bij het 
effectueren van het ICT-beleidsplan. 
Belangrijkste redenen hiervoor zijn onvoldoende financiering en 
onduidelijkheden over (veranderende) wetgeving. 
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39% heeft geen ICT-beleidsplan, 36% heeft wel een ICT-beleidsplan.  

• ICT maakt deel uit van het jaarplan (2) 
• In ontwikkeling (2) 
• Nvt ICT is beperkt tot één systeem 
• We noemen het Informatieplan 



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Het maken van back-ups is goed ingevoerd (82%). Het 
regelmatig testen van de data-restore is deels/geheel van 
toepassing. Nagaan welke data bij een storing verloren is 
gegaan, en aanwezigheid van een calamiteitenplan zijn minder 
goed ingevoerd.  
 

Inzoomen op: Beheer 

De vraag hoe het beheer van de ICT-systemen is belegd levert een 
gevarieerd beeld. Het zwaartepunt ligt bij het beheer door een ICT-
afdeling, maar er wordt ook veel deels uitbesteed. Voor functioneel 
beheer is soms een enkele ICT-er aangesteld en soms een hele 
afdeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invulling van het beheer door de 18 grote instellingen: 
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Het beheer van de ICT-systemen is wisselend ingevuld. 

12 

12 

9 ICT Afdeling (alles in
eigen beheer)

Deels uitbesteed

Volledig uitbesteed

12 

6 

0 

ICT Afdeling (alles in
eigen beheer)

Deels uitbesteed

Volledig uitbesteed



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Inzoomen op: Beheer 

Op de vraag “Hoe is het beheer van ICT in uw organisatie belegd” werden onder ‘Anders, namelijk:’ antwoorden gegeven die 
laten zien dat de organisatie rondom het beheer genuanceerder kan liggen dan bij het opstellen van de vragenlijst was 
voorzien: 

• Uitbesteding beheer ICT, eigen regie en functioneel beheer organisatie 
• Naast de eigen ICT-afdeling, zijn delen van ICT-voorzieningen uitbesteed 
• ICT-beheer en diensten grotendeels door SSC, daarnaast functioneel beheer bij eigen organisatie en soms rol voor 

leveranciers 
• Servicedesk 
• Groot deel technische ICT is uitbesteed 
• Beheer is extern belegd; applicaties middels functioneel beheer intern belegd 
• Transformatie ingezet, waarbij meer van cloud-technologie gebruik gemaakt gaat worden. Daarmee wordt substantieel 

deel van de ICT uitbesteed (m.n. technische component) 
• Dat deel dat niet zelf opgelost kan worden, wordt door <firma> opgelost 
• Er is een gekwalificeerde ICT en het beheer is bijna volledig uitbesteed aan <firma> 
• Eigen personeel en vaste vrijwilligers voor ICT-zaken 
• ICT Samenwerking van 10 zorginstellingen in de VG 
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Beheer van ICT, ‘anders’: 



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Beleid, beheer en aanschaf 

Gezien de kleinschaligheid van onze organisatie zijn de meeste dingen die u benoemt er niet. 
 
Verderop in het jaar wordt dit verder uitgewerkt in het schrijven van procedures en plannen. 
 
Wij werken met SharePoint van Microsoft online. 
 
De data staat in een datacenter van <firma>. 
 
Calamiteitenplan onderdeel van Transformatie (contingency). 
 
Calamiteitenplan is niet meer actueel. 
 
Het volledige onderhoud wordt uitbesteed en bij deze uitbesteding is wel het belang van back-up's doorgesproken. 
 
Calamiteitenplan is in ontwikkeling, maar lastig met 130 locaties. Ervaring is wel dat bij uitvallen systemen cliënten niet direct 
gevaar lopen. 
 
Kleinschalig; kunnen zonder problemen handmatig de dingen oplossen. 
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Toelichting bij Beheer: 



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Inzoomen op: Aanschaf 
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Stellingen rond de aanschaf (1) 

Besluitvorming rond aanschaf 

Aansluiting op de zorginhoud 

Stelling Reactie 

In onze organisatie worden de zorgmedewerkers regelmatig 
actief benaderd voor het inventariseren van de ICT-behoeften  

Bij ruim de helft niet van toepassing of in 
ontwikkeling 

Voor het aanschaffen van een ICT-systeem wordt een uitgebreid 
programma van eisen opgesteld  

Van toepassing (28%) of deels van 
toepassing (41%) 

Bij de keuze voor een ICT-systeem wordt vooral gekeken naar 
wat door collega zorgverleners in andere organisaties wordt 
gebruikt  

Niet van toepassing  bij 48% van de 
deelnemers, bij 44% deels van toepassing 
of in ontwikkeling 

Als koper heb ik (te) weinig invloed op de 
productontwikkelingen van de leverancier  

Wisselend, hoofdzakelijk niet van 
toepassing 

Voordat software wordt aangeschaft wordt een testversie door 
gebruikers geëvalueerd  

Bij twee derde geheel of gedeeltelijk van 
toepassing 

De zorgmedewerkers (gebruikers van het ICT-systeem) hebben 
een belangrijke stem bij de uiteindelijke keuze  

Bij 72% deels of geheel van toepassing 

Stelling Reactie 

Onze organisatie heeft een duidelijke zorgvisie, waarin de rol 
van ICT is uitgewerkt  

Wisselend, bij de helft geheel of deels van 
toepassing 

Ontwikkelingen in de zorgprocessen sturen de ontwikkelingen in 
onze ICT-systemen  

Voor de meeste deelnemers is dit geheel 
(36%) of gedeeltelijk (45%) van 
toepassing 

Onze ICT-systemen remmen de ontwikkelingen in de 
zorgprocessen, bijv. door oudere inflexibele systemen  

Bij 36% is dit niet van toepassing, bij 18% 
deels van toepassing bij 42% ‘in 
ontwikkeling’ 

De aanschaf van ICT gebeurt vaak 
(ten dele) op basis van een PVE.  
Evaluatie van een testversie door 
de gebruikers voor de aanschaf 
lijkt niet altijd gebruikelijk. De 
gebruikers hebben (ten dele) een 
stem bij de uiteindelijke keuze. Er 
wordt bij de aanschaf van ICT wat 
meer gekeken naar wat er door 
collega zorgverleners wordt 
gebruikt. 

De rol van de ICT in het zorgproces 
is niet altijd vastgelegd in de 
zorgvisie. De ontwikkelingen in de 
zorgprocessen spelen (ten dele) 
een rol in de ontwikkeling van de 
ICT-systemen. De ICT-systemen 
lijken niet remmend te werken op 
de ontwikkeling van de 
zorgprocessen of er wordt aan 
gewerkt om knelpunten op te 
lossen. 



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Inzoomen op: Aanschaf 
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Stellingen rond de aanschaf (2) 

Testen 

Trainen 

Stelling Reactie 

Nadat de bestaande data is overgezet in het nieuwe ICT-systeem wordt de 
volledigheid en correctheid van de data gecontroleerd  

Bij de meeste deelnemers 
(82%) is dit geheel of 
gedeeltelijk van toepassing 

Voor de ingebruikname wordt het ICT-systeem getest om na te gaan dat aan 
alle punten van het programma van eisen wordt voldaan  

Bij de meeste deelnemers is 
dit geheel of gedeeltelijk van 
toepassing 

Voor de ingebruikname wordt het ICT-systeem getest om na te gaan dat alle 
koppelingen met andere interne of externe ICT-systemen goed werken zodat 
de gegevens correct worden overgedragen  

Bij de meeste deelnemers is 
dit geheel of gedeeltelijk van 
toepassing 

De resultaten van de acceptatieprocedure van nieuwe of aangepaste ICT- 
systemen wordt schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan de directie  

Bij een minderheid is dit 
geheel (12%) of deels (30%) 
van toepassing 
 

Stelling Reactie 

Alle gebruikers worden getraind voordat nieuwe of aangepaste ICT-systemen 
in gebruik worden genomen.  

Bij een kleine meerderheid 
(54%) geheel of deels van 
toepassing. 

Een deel van de gebruikers wordt getraind voordat nieuwe of aangepaste 
ICT- systemen in gebruik worden genomen. Deze gebruikers trainen de 
overige collega’s.  

Bij een meerderheid is dit 
heel (18%) of deels v (45%) 
van toepassing. 

De gevolgde training wordt in het personeelsdossier van de medewerker 
gedocumenteerd  

Wisselend, maar 
voornamelijk ‘niet van 
toepassing’ 

Waar van toepassing wordt bij 
oplevering gecontroleerd dat aan 
het PVE wordt voldaan. Bij het 
overzetten van bestaande data 
wordt gecontroleerd dat dit goed is 
gegaan en ook worden de 
koppelingen gecontroleerd. 
Het is niet gebruikelijk om de 
resultaten van de 
acceptatieprocedure schriftelijk 
vast te leggen en te rapporteren 
aan de directie. 
 

De medewerkers hebben een stem 
in de aanschaf van ICT. De training 
in het gebruik van nieuwe ICT blijft 
wat achter en de training wordt 
vaak niet bijgehouden in het p-
dossier. 



Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg 

Beleid, beheer en aanschaf 

Ik ben zelf administrator van onze SharePoint. Vandaar schrijf ik geen rapport naar mezelf toe over het testen van het systeem. 
  
De paar zorgapplicaties die we naast ons ECD hebben, zijn alle webbased en worden doorgaans door plusminus 2 mensen gebruikt. 
  
Wij hebben 1 applicatie voor de zorg. Nieuwe software is dus nvt. 
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Toelichting bij Aanschaf: 


	Resultaten Verstandelijk gehandicaptenzorg
	Algemene statistieken
	Algemeen gebruik van ICT in de organisatie
	Huidig gebruik van het Cliënten Dossier
	Kenmerken ECD
	Huidig gebruik van ICT
	Gegevensuitwisseling - Versturing
	Andere wijzen van gegevensuitwisseling naar buiten
	Gegevensuitwisseling - Ontvangst
	Wijze gegevensuitwisseling binnen de organisatie
	Afspraken omtrent gegevensuitwisseling
	Ervaren belemmeringen bij gegevensuitwisseling
	Gebruik van overige medische ICT
	Risicobewustzijn
	Risicobewustzijn (1)
	Risicobewustzijn (2)
	Risicobewustzijn
	Risicobewustzijn
	Informatiebeveiliging NEN7510
	Informatiebeveiliging NEN7510
	Informatiebeveiliging NEN7510
	Informatiebeveiliging NEN7510
	Inzoomen op: Beleid
	Inzoomen op: Beheer
	Inzoomen op: Beheer
	Beleid, beheer en aanschaf
	Inzoomen op: Aanschaf
	Inzoomen op: Aanschaf
	Beleid, beheer en aanschaf

