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Gespecialiseerde hosting voor de Gezondheidszorg  
 
Gezondheidszorg 
 
De beschikbaarheid van medische gegevens is essentieel, niet alleen voor een kwaliteitsvolle 
patiëntenzorg, maar ook voor de goede werking van de ziekenhuizen. De gezondheidssector heeft dus 
baat bij een beveiligde hosting van medische informatie en applicaties.  
 
Wettelijke Nictiz Certificering 
 
Vanuit de overheid worden de bedrijven en instellingen die in de gezondheidszorg actief zijn steeds vaker 
geconfronteerd met eisen ten aanzien van wettelijke certificeringen.  
 
Hierbij kunt u o.a. denken aan de Nictiz certificering welke in de gezondheidszorg als meeste vereiste 
certificering gevraagd word. De Nictiz certificering kenmerkt zich door een professioneel niveau van 
dienstverlening waarbij de totale organisatie, werkwijze, verslaglegging, beveiliging, beschikbaarheid, 
redundantie en kennisniveau binnen de organisatie van de hosting provider streng onder de loep word 
genomen.  
 
Gezien het feit dat het Nictiz certificaat als strengste ICT keurmerk in de gezondheidszorg wordt 
beschouwd zijn er slechts een beperkt aantal hosting providers die door de overheid gecertificeerd zijn. 
De door de overheid geselecteerde partners zijn in staat om de kritische applicaties en de beveiliging van 
persoonsgegevens in de gezondheidszorg van een bepaald niveau te verzorgen zodat ook haar afnemers 
(zorginstellingen, software toeleveranciers, etc.) van hosting diensten aan de wettelijke eisen vanuit de 
overheid voldoen.  
 
Service Providers, die connectiviteitsdiensten (software applicaties, verbindingen en koppelingen) bieden 
aan ziekenhuizen, zorginstellingen, artsen, apotheken etc., zullen zich moeten gaan kwalificeren als Zorg 
Service Providers (ZSP's). Zij zorgen voor de vitale verbinding van Goed Beheerde Zorgsystemen 
(GBZ'en) met het Landelijk Schakelpunt. Daardoor kunnen de aangesloten GBZ'en (van zorgverleners) 
gebruik maken van de door het Landelijk Schakelpunt aangeboden informatie- en routeringsdiensten. Om 
zich hiervoor te kwalificeren dienen zij of hun hosting partner over een Nictiz certificaat te beschikken 
zodat zij aan de wettelijk vastgestelde eisen en normen voldoen. 
 
Zorgverleners met hun Goed Beheerde Zorgsystemen zijn wettelijk verplicht gebruik te maken van door 
het NICTIZ erkende Zorg Service Providers. 
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Wat zijn de voordelen voor de gezondheidszorg? 
 

• Certificatie, voldoen aan de door de overheid vastgestelde ICT normen 

• Financieel, geen investeringen nodig in personeel & capaciteit die aanvankelijk onbenut 
zou blijven; 

• Beveiliging, de gegevens worden op afstand bewaard en beheerd in een veilige 
omgeving; 

• Focus, de eigen staf kan zich concentreren op meer strategische projecten; 

• Schaalbaar, een oplossing die visie en strategie op de midden en lange termijn 
ondersteunt; 

• Compatibiliteit, het platform is compatibel met oplossingen voor andere 
ziekenhuisbehoeften;  

• Connectiviteit, het datacenter is in staat om de diversiteit (E-pacity, E-Zorg, DSL, GPRS, 
Mobitex, etc.) aan communicatie en verbindingen te ondersteunen. 

 
 

 
 
 
 


