Zorg óók voor de privacy
van uw patiënten!
NEN 7510 solide basis voor Europese wetgeving

Internet en digitale innovaties

bieden ook de zorgsector veel mogelijkheden:
Administratie en bedrijfsvoering
(bijvoorbeeld EPD)

Diagnose en behandeling
(bijvoorbeeld robotchirurgie)

Preventie en zelfzorg
(e-health apps, domotica)

Maar digitale innovaties brengen ook risico's met zich mee:
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Cybercrime
(ransomware, malware)

Datalekken
(medische gegevens op straat)

Mogelijke gevolgen:

Imagoschade en
maatschappelijke onrust

Financiële schade

Boetes omdat niet wordt
voldaan aan wetgeving

DATALEKKEN
In 2016 werden er in Nederland

5500 datalekken gemeld.

Meer dan 4000 daarvan werden onderzocht
door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er werden 100 officiële
waarschuwingen uitgedeeld
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Meer dan zestig procent van de datalekken
deed zich voor bij organisaties die werken
met persoonsgegevens, medische
informatie of andere vertrouwelijke data.
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Dezelfde privacywetgeving voor de hele EU.
De AVG (Engelse afkorting: GDPR) vervangt
per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.

DE SANCTIES BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE AVG KUNNEN OPLOPEN TOT

€ 20.000.000
OF 4% VAN DE JAARLIJKSE WERELDWIJDE OMZET.

Dus: ga binnen
uw organisatie
verantwoord om
met informatie.
Uw patiënten hebben
er recht op!

Kiwa's experts
kunnen u helpen
om de privacy
van uw patiënten
te borgen en te
voldoen aan de AVG.

NEN 7510 IS DÉ STANDAARD
VOOR INFORMATIEBEVEILIGING
VOOR DE ZORGSECTOR.

NEN 7510-certificering door Kiwa is
een stevige basis onder een continu proces
voor databeveiliging in de zorgsector.

Kiwa's traject voor NEN 7510-certificering
is een circulair proces met de nadruk
op continue verbetering.
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Kiwa helpt de zorgsector al jaren
de privacy van patiënten te borgen.
Met NEN 7510-certificering door Kiwa zijn
de gegevens van uw patiënten goed beveiligd.

www.kiwa.com/nl/nl/service/nen-7510/

