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1.1 Aanleiding 

De aanleiding van dit document is de onduidelijkheid die er bij veel ICT- en kwaliteit- managers in de 

zorg bestaat over de noodzaak van het voldoen aan de NEN7510 norm. Er wordt door mensen uit de 

zorg regelmatig aangegeven dat men op zoek is naar een manier om de risico's in kaart te brengen. 

Zodat men de focus van het onderzoek naar te nemen maatregelen op de spreekwoordelijke zere plek 

kan leggen. 

Onduidelijkheid bestaat ook wanneer men verschillende informatiebronnen hanteert. Zoals het 

internet, fora over informatiebeveiliging, maar ook op seminars en congressen. Daarnaast  zijn er ook 

veel consultants, die ieder hun eigen visie hierover hebben. Hierdoor wordt het onderwerp, voor 

iemand met weinig kennis van informatiebeveiliging, en de daarbij behorende risico’s niet erg 

overzichtelijk.  

 

1.2 Probleemstelling 

Informatiebeveiliging is een collectieve definitie van het zorgen voor een omgeving waarin op een 

zorgvuldige en veilige manier met informatie en gegevens van cliënten, medewerkers en de 

organisatie wordt omgegaan. Wanneer informatiebeveiliging goed geregeld is, heeft men gezorgd 

voor bewustzijn bij alle betrokkenen. Iedereen moet ervan bewust zijn dat onveilig omgaan met 

informatie grote risico met zich mee kan dragen. En dat er op een aantal gebieden schade kan 

ontstaan. Als er bijvoorbeeld informatie verloren raakt, foutief blijkt te zijn of in verkeerde handen is 

geraakt. 

Veiligheid van informatie kan in drie gebieden worden ingedeeld 

 Beschikbaarheid (informatie is aanwezig wanneer deze nodig is) 

 Integriteit (informatie is correct en compleet) 

 Vertrouwelijkheid (informatie is uitsluitend beschikbaar voor geautoriseerde personen) 

Dit betekent dat in alle processen waar informatie wordt uitgewisseld, dient te worden voorzien in 

richtlijnen, werkwijzen en veiligheidsmechanismen om een hoge beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid te borgen.  

 

1.3 NEN7510 

De Nederlandse normering instituut (NEN) heeft de opdracht van de overheid gekregen, om specifiek 

voor de zorg een norm te ontwikkelen. Deze geldt als richtlijn voor het veilig omgaan met informatie. In 

2005 is de NEN7510 opgeleverd, en gedurende de daarop volgende jaren is deze doorontwikkeld tot 

de huidige versie van oktober 2011. Het was de bedoeling om de norm in 2008 verplicht te stellen 

voor alle zorgorganisaties bij het landelijk in gebruik nemen van de BSN nummer. Omdat er nog zo 

veel organisaties niet aan de NEN7510 norm konden voldoen in 2008, heeft de Inspectiedienst voor 

de Gezondheidzorg besloten om verplichtstelling naar 2010 te verschuiven. Zodat deze samenvalt 

met het in gebruik nemen van de landelijke ECD/EPD. Het onderzoek zou dan gericht zijn op de 70 

ziekenhuizen in Nederland. De ziekenhuizen moesten een plan van aanpak hebben om de 

informatiebeveiliging op orde te brengen. Ook hier is de doelstelling niet bereikt. Echter, naar 

verwachting zal de druk om aan de NEN7510 norm te gaan voldoen bij zorginstellingen steeds hoger 

worden in de komende periode.   
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 Na het vaststellen van de nieuwe versie van de NEN7510 norm is er geen excuus meer om 

niet met informatiebeveiliging aan de slag te gaan 

 Door incidenten, bewustwording bij cliënten en aandacht in de pers wordt in toenemende 

mate kritisch naar zorginstellingen gekeken (ook op het gebied van informatiebeveiliging). 

 Tv-programma’s en artikelen in kranten besteden steeds vaker aandacht aan misverstanden 

in (informatie)beveiliging. Hierdoor lopen overheids- en zorginstellingen imagoschade op. Niet 

zelden leidt dit tot het vertrekken van functionarissen op hoge posities. 

 

1.4 Toepassen NEN7510 norm 

De NEN7510 is een afgeleide van internationale ISO normen voor informatiebeveiliging die 

specifiek voor de zorg  is herschreven. Ondanks alle moeite  om de teksten helder toepasbaar  te 

maken voor zorgverleners, blijft de NEN7510 norm alsnog pittig lectuur. Hierdoor is een vertaling 

naar de praktijksituatie voor veel zorginstellingen een hele klus.  

Discussie over een aanpak van het thema "informatiebeveiliging" leidt vaak tot een aantal veel 

voorkomende vragen:  

 Is de NEN7510 wel verplicht? 

 Moet men voor 100%  aan alle onderdelen in de NEN7510 voldoen? 

 Worden wij gecontroleerd op het op orde hebben en naleven van de NEN7510? 

 Kunnen wij dit nog wat uitstellen? 

 

En  soms ook tot uiteenlopende uitspraken : 

 Voorlopig is er geen wetgeving en IGZ is nog druk; 

 Wij outsourcen onze ICT bij een bedrijf die NEN7510 compliant is, dus hoeven wij verder 

niets te doen op dit gebied. Wij lopen geen risico; 

 Het is best een grote klus. Wij weten nog niet hoe wij dit gaan aanpakken; 

 Wij weten dat wij er iets mee moeten, maar het leeft nog niet bij het bestuur; 

 Wij werken al veilig, maar voorlopig doen wij het nog zonder de NEN 7510 norm; 

 Wij hebben een controle gehad en scoren minimaal een 2, dus zit het wel goed. 

 

 De aanpak loopt ook uiteen: 

 Het uitvoeren van een risico analyse van de informatiebeveiliging in de  organisatie op 

hoofdlijnen. Aan de hand van de uitkomst bepaalt u waar de prioriteiten liggen en 

waarmee u moet starten; 

 Een extern bedrijf een onderzoek laten doen. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen 

gegeven voor het verbeteren van de informatiebeveiliging; 

 Het invullen van een checklijst. Er wordt een plan van aanpak gemaakt op punten waar  u 

niet voldoende scoort. 
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1.5 Door de bomen het bos niet meer zien 

Indien u  verantwoordelijk bent voor informatiebeveiliging, bent u vast een aantal van deze uitspraken 

tegen gekomen. Wellicht leeft er bij uw organisatie ook een aantal vergelijkbare vragen of 

onduidelijkheden. Alle verschillende uitspraken en artikelen  creëren veel ruis en  leiden niet tot een 

eenduidig verhaal waarmee u makkelijk aan de slag kunt. Het is dan ook een ware uitdaging om de 

juiste aanpak te bepalen.  

Waar begint u? Wie moet wat oppakken? Wat kost het allemaal? Moeten wij überhaupt wel aan de 

slag? Wat als wij het niet doen? En dan zijn er nog de zaken als: 

 De veelheid aan onderwerpen en  prioriteit van de onderwerpen; 

 De bewustzijn en draagkracht bij de medewerkers; 

 De beleving van de NEN7510 bij het bestuur (besef en commitment). 

 

Enige helderheid over bovenstaande vragen en uitspraken kan u wellicht helpen om een aantal zaken 

op een rij te zetten.  

Verplichting: Er bestaat (nog) geen wetgeving die specifiek bepaalt dat een zorgverlener aan de 

NEN7510 moet voldoen, of over een certificaat dient te beschikken. Wel wordt door de overheid en 

Inspectie voor de Gezondheidszorg geëist dat uw informatiebeveiliging op orde is. Een zorginstelling 

heeft de verplichting om veilig om te gaan met informatie, welke integraal deel uit maakt van het 

leveren van goede zorg. Het gebruik mogen maken van landelijke gegevens, zoals het Burger Service 

Nummer, is onderdeel van de wet op privacy. Daarnaast hanteert het IGZ de NEN7510 norm als 

toetsingsinstrument bij het controleren of een zorgverlener goede zorg levert. 

Het uitblijven van externe druk als reden om de NEN7510 nog even uit te stellen geldt dus niet. Want 

iedere zorginstelling heeft, naast deze impliciete verplichting, de maatschappelijke verplichting naar de 

cliënten en medewerkers. Met inachtneming van het voortbestaan van de organisatie. 

 

100% Conformeren aan de NEN7510 is niet het doel van het opstellen van een norm document. Er 

wordt ook niet verwacht dat op ieder onderdeel een absolute conformiteit wordt bereikt. Wel wordt 

verwacht dat  een zorgaanbieder onderzoekt welke risico’s er op gebied van informatiebeveiliging 

incidenten gelden. En maatregelen kan treffen om de kans en de impact te verkleinen. Indien men op 

bepaalde onderdelen van de norm kan vaststellen dat de risico (kans op een incident x impact bij een 

incident) niet opweegt tegen de maatregelen die men moet nemen, kan non-conformiteit worden 

geaccepteerd. Dit moet wel goed onderbouwd zijn. Uitzondering hierop gelden wanneer er sprake is 

van risico om de wet te overtreden. 

 

Controle: Formeel zijn alleen de ziekenhuizen tot dusver getoetst door IGZ. Dit geldt alleen nog maar 

op het hebben van een plan van aanpak. Desondanks zal de druk vanuit de overheid snel toenemen 

om de zorg op orde te krijgen. Landelijke projecten als een landelijk EKD  (Elektronisch Kind Dossier ) 

en een EPD zijn gestrand. Mede omdat men in de zorg niet klaar is voor een grote 

automatiseringsslag. De vraag om meer geld voor de zorg zal ervoor zorgen dat de overheid eisen zal 

stellen aan de zorg. De eis om over goede informatiebeveiliging te beschikken zal boven aan de lijst 

staan.  Los van het  onvermijdelijk verplicht stellen van de norm, lopen organisaties die nog niet aan 

de slag zijn met de NEN7510 nu al het risico dat de krant wordt gehaald (bij een incident).  Indien men 

niet series bezig is met de NEN7510 norm, kan dat breed worden uitgemeten in de pers. Dit kan 

worden gezien als naïviteit of minachting van het belang van cliënten en medewerkers. 
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Het uitstellen van op orde brengen van de informatiebeveiliging is eigenlijk niet te verkopen. 

Redenen om uit te stellen komen vaak uit onderstaande lijst: 

a) Draagvlak bij het bestuur ontbreekt (die moet informatiebeveiliging belangrijk vinden) 

b) Verantwoordelijkheden zijn niet benoemd (dus niemand trekt de kar) 

c) Urgentie is laag (het staat te laag op de agenda) 

d) Wij wachten tot het verplicht wordt gesteld om een certificaat te halen 

e) Er is geen tijd en/of budget voor  

 

Wanneer u de voorgaande pagina’s heeft gelezen weet u dat de eerste 4 redenen bevestigen dat de 

bewustwording in de organisatie nog niet optimaal heeft plaatsgevonden. Hoe eerder men start men 

het in beeld brengen van de situatie, hoe efficiënter men met middelen kan omgaan om uiteindelijk tot 

conformiteit aan de norm te komen. Wanneer men alvast de inventarisatie doet en alle zaken oppakt 

die met documenteren en registreren te maken heeft, is van echte investeringen nog niet meteen 

sprake. Wanneer men wacht tot er echt (en dan binnen enkele maanden) een certificaat behaald moet 

worden, zal de investering uiteindelijk veel hoger zijn. Hierdoor kan het niet behalen van de deadline 

wellicht extra kosten met zich meebrengen.  

 

Outsourcing van ICT bij  externe leveranciers is geen reden om als organisatie niet aan de NEN7510 

te hoeven conformeren. Het is uiteraard belangrijk dat externe partijen ook veilig met de informatie 

van uw organisatie (en met de cliënten en medewerkers) omgaan. Er zitten in de 7510 norm een 

aantal onderwerpen die beschrijven hoe u met externe partijen dient om te gaan. En welke zaken er 

contractueel vastgelegd moeten worden. Dit neemt niet weg dat u de zaken in uw eigen organisatie 

zelf niet hoeft op te pakken. Toegegeven: de maatregelen op gebied van techniek, reserve kopieën en 

uitwijksystemen, gegarandeerde beschikbaarheid van uw systemen zullen een stuk gemakkelijker zijn 

wanneer u ICT uitbesteedt. Maar de NEN7510 gaat grotendeels over het omgaan met informatie, 

digitaal en op papier. En de procedures en richtlijnen die voor uw medewerkers gelden.  

 

1.6 Op een rijtje krijgen 

Een beste aanpak voor iedereen is niet te beschrijven, alleen al omdat er zo veel verschillen bestaan 

binnen de zorgsector. Onderscheid zit met name in de type informatie waar men in de instelling mee 

te maken heeft. En het aantal personen, systemen of verwerkingsprocessen die daarmee gemoeid 

zijn. Informatie kan grofweg in drie doelgroepen worden onderverdeeld: Cliënten, Medewerkers en 

organisatie. 

 

Bij cliënten kan de type informatie weer worden onderverdeeld in  

 persoonsgegevens 

o relatief ongevoelig  : (naam, adres,  identiteit, leeftijd,  geslacht,  

       huwelijk status etc.)  

o relatief gevoelig  : ( bankgegevens  of  gezinssituatie etc.) 

 Behandelgegevens  

o relatief ongevoelig  : (allergie , bloedtype, botbreuk of diabetes etc.) 

o relatief gevoelig  : (psychiatrische zaken, mishandeling, soa  etc.) 

 Logistieke gegevens 
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o relatief ongevoelig  : (afspraken , facturen, verwijsbrieven, indicaties voor behandelwijzen die als  

              ongevoelig kunnen worden bestempeld.) 

o relatief gevoelig : ( afspraken , facturen, verwijsbrieven, indicaties voor behandelwijzen die als  

             gevoelig kunnen worden bestempeld.) 

Bij medewerkers kan de type informatie weer worden onderverdeeld in  

 persoonsgegevens 

o relatief ongevoelig  : (naam, adres, identiteit, leeftijd, geslacht, huwelijk status etc.) 

o relatief gevoelig  : ( bankgegevens  of gezinssituatie, strafblad,  huwelijksproblemen  etc.) 

 functioneringsgegevens  

o relatief ongevoelig  : (Functie, bevorderingen, opleidingen) 

o relatief gevoelig  : (Verzuim, functioneringsgesprekken, reprimandes, sancties, waarschuwingen) 

 Logistieke gegevens 

o relatief ongevoelig  : (nieuwsbrieven, aanwezigheid, rooster, verlof.) 

o relatief gevoelig : ( salarisstroken, arbo arts bezoeken, vertrouwelijke post.) 

 

Bij de organisatie kan de type informatie weer worden onderverdeeld in 

 Relatief ongevoelige gegevens 

o Vestigingen, organisatiestructuur, producten , diensten, omvang, locaties, visie en missie van de 

organisatie etc. 

 Relatief gevoelige gegevens 

o Omzet, aanbestedingen, financiële zaken, voorbereiding of ideeën over innovatie, fusies of andere 

ontwikkelingen, eventuele misstanden of incidenten  

Iedere organisatie heeft een eigen combinatie van processen en een eigen mate van gevoeligheid die 

aan deze processen verbonden zijn. Toch zijn de meeste typen informatie wel van toepassing op elke 

organisatie.  

 

1.7 Wrijving  en balans tussen beschikbaarheid en veiligheid 

Informatie moet  beschikbaar zijn voor: 

 de cliënt of zijn familie die inzicht in het eigen zorgproces vraagt; 

 de interne zorgverlener die de beste  zorg wil leveren; 

 de externe partijen die specialistische zorg of medicatie moet leveren. Ook voor het aansturen 

van de medewerkers, en het kunnen betalen van hun salaris, moet informatie beschikbaar 

zijn. 

Veiligheid van dezelfde informatie is nodig om te 

voorkomen dat verkeerde personen deze informatie in 

handen krijgen. En dat er verkeerde conclusies 

worden genomen op basis van foutieve, verouderde of 

ontbrekende informatie. 

Het spreekt voor zich dat beschikbaarheid van 

informatie  niet zomaar samen gaan met de veiligheid 

daarvan. Hoe beter je de informatie beschermt en 

beveiligd, hoe moeilijker de toegang hiertoe zal zijn, en 

omgekeerd. Hoe makkelijker je de toegang tot 

informatie maakt, hoe zwakker de beveiliging daarvan 

doorgaans is. 
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1.8 Bepalen van de Risico en Impact 

Een zogenaamde Risico Inventarisatie (RI) en  Business Impact Analyse (BIA) is de basis waarop 

ieder plan van aanpak (PvA) is opgezet. Het in kaart brengen van de benodigde maatregelen kan pas 

worden gerealiseerd wanneer men twee zaken tegen elkaar heeft kunnen afwegen: Risico en Impact. 

Daarna kan er pas besluitvorming plaatsvinden en commitment worden gegeven aan deze 

maatregelen. 

- RISICO : Hoeveel kans loopt men dat er inbreuk wordt gemaakt op gebied van de 

beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van informatie in de huidige situatie, met de 

huidige beveiligingsmaatregelen, bewustzijn en werkwijze. 

- IMPACT : Hoe groot is de schade van een inbreuk, zoals verstaan onder een benoemd risico, 

op de informatieveiligheid.  Hierbij wordt onder schade een aantal typen schade verstaan die 

met enige overlapping gelden voor de drie hoofdrisicogebieden: 

 Beschikbaarheid, Vertrouwelijkheid en Integriteit. 
 

Type Schade B V I 

Concurrentie (verlies aan omzet aan de concurrent)   X  

Direct  verlies  X X X 

Imago verlies  X X X 

Kosten (extra kosten als gevolg van incidenten) X X X 

Aansprakelijkheid (schadeclaims, wettelijke gevolgen) X X X 

Moraal (medewerkers) X X X 

Fraude (diefstal, vervalsing) X X X 

Aansturing en besluitvorming (management) X  X 

Verstoring processen (productiviteit) X  X 
 

 

1.9 Risico inventarisatie  versus Compliance check 

 
Een Risico Inventarisatie (RI) is bedoeld om de risico's in te schatten waaraan een object  van 

onderzoek (proces of onderdeel daarvan) blootgesteld staat. Het betreft dus de kans die men loopt op 

schade en de omvang van de schade die men riskeert. De impact van de geriskeerde schade is niet 

direct van toepassing bij het bepalen van de risico.  Een compliance check toetst of het object van 

onderzoek voldoet aan een gestelde norm (bijvoorbeeld NEN7510).  Vaak worden de verschillen 

tussen de gehanteerde norm en de werkelijke situatie als risico's benoemd. Uitgangspunt is dat er van  

wordt uitgegaan dat het voldoen aan de norm inhoudt dat er geen risico's meer bestaan. 

Valkuil:  Dit standpunt aanhangen is een manifest risico !  

  



 
 

 Page 9 of 13 
 
Risico en BMI     NEN7510  19 oktober 2011  

 

1.10 Risico kader 

Een Risico Inventarisatie (RI) dekt een bepaalde 

kader. Een QuickScan is een voorbeeld van een 

risicoanalyse die op organisatieniveau wordt 

uitgevoerd.  

Wanneer de risico's op de processen niet in beeld 

worden gebracht, is het resultaat van een 

QuickScan beperkt tot het in beeld brengen van 

de urgentie van het maken van een 

verdiepingsslag in het bepalen  van het 

beveiligingsrisico. 

Of een geconstateerde risico acceptabel is, hangt 

in sterke mate af van de bijbehorende gevolgschade (impact).  

De mogelijke impact kan in kwetsbaarheid  en afhankelijkheid worden uitgedrukt en bepaalt de aard 

en omvang van de risico die acceptabel is.  Vastgestelde risico kan worden teruggebracht naar een 

acceptabel niveau. Door maatregelen te implementeren en/of gevolgschade af te dekken door 

uitwijkmogelijkheden of verzekeringen. Dit laatste is feitelijk niet het terugdringen van het risico, maar 

eerder het verlagen van de afhankelijkheid c.q. kwetsbaarheid. Wanneer de risico slechts gedeeltelijk 

kan worden weggenomen, blijft een restrisico bestaan. Wanneer deze niet acceptabel is, moeten 

additionele maatregelen worden genomen, tot men van acceptabele restrisico kan spreken. 

 

1.11 Dreigingen 

De aard van de dreigingen die om ons heen zijn, bepalen de kans (dus risico) dat deze dreigingen 

zich manifesteren. Er kunnen globaal 4 soorten dreiging worden onderkend: 

 

1. Natuurlijke dreigingen (brand, blikseminslag, overstromingen, hagel, stormschade) 

2. Bewust menselijk handelen (sabotage, desinteresse, terrorisme, staking, vandalisme) 

3. Onbewust menselijk handelen (onkunde, slordigheid, gebrek aan vaardigheid) 

4. Techniek (storingen, stroom uitval, slijtage, incompatibiliteit) 
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1.12 Risico Formule 

Wanneer de risico wordt berekend met in achtneming van de gekoppelde impact, kan van een 

kwantitatieve risicoformule worden uitgegaan die luidt:  R(O) = ∑ K(B) X S 

R(O) = het Risico voor een onderzocht object en de mate van jaarlijkse schade  

K = de kans op verstoring in aantal incidenten per jaar 

S = de schade per incident uitgedrukt in euro's 

Een kwantitatieve risicoanalyse is (indien goed uitgevoerd) een gedegen risico analyse, maar 

heeft drie belangrijke nadelen: 

 Risico's zijn vaak moeilijk kwantificeerbaar (is te ondervangen door gebruik te maken van 

schaalwaarden met toelichting); 

 Een kwantitatieve risicoanalyse is veel werk en kan leiden tot informatie overflow; 

 De betrokkenheid van de organisatie is in kwantitatieve methoden gering. Het berekenen 

van risico's is specialistenwerk, waarbij de organisatie zelf vaak onvoldoende betrokken 

is. 

 

1.13 Dekking van uw Business Impact Analyse (BMI) 

Wanneer een BMI op globaal niveau wordt gedaan,  kan een beeld worden verkregen van het 

aandachtsgebied binnen de informatiebeveiliging die de hoogste prioriteit verdient. Een goed 

inzicht in de knelpunten in de informatiebeveiliging is hier niet mee in beeld gebracht, noch een 

inzicht in de noodzaak aan specifieke maatregelen.  Ook brengt het uitvoeren  van een globale 

BMI de werkelijke risico's niet in beeld. Een globale BMI is (als op zichzelf staande actie) dus van 

zeer beperkte waarde. 

Wanneer men op elk gedetailleerd gebied van informatiebeveiliging een eigen BMI en  RI wilt 

uitvoeren is dit zo uitgebreid en veel, dat dit geen haalbare kaart zal blijken voor de meeste 

organisaties. Dit levert erg veel werk op en wellicht een overkill aan informatie waar niemand op 

zit te wachten. Het aantal punten die men zal moeten onderzoeken is het aantal onderwerpen van 

het aan te houden beveiligingsnorm (NEN7510 hanteert ca. 150 stuks) x het aantal 

(hoofd)processen in de organisatie. 

 

1.14 Handige mix (Globale BMI en Detail RI) 

Indien u met een globale BMI begint, en daarmee de globale kwetsbaarheden in de organisatie in 

beeld weet te brengen, kunt u relatief eenvoudig prioriteit aanbrengen in de onderwerpen van het 

NEN7510 norm. Het toetsen zelf bestaat dan uit:  

 Het controleren van de toepasbaarheid van de globaal vastgestelde kwetsbaarheid op het 

te toetsen onderdeel; 

 Het bepalen van de bestaande (rest)risico’s; 

 Het bepalen van risico verlagende maatregelen of afhankelijkheid verlagende 

voorzieningen. 

      Een herberekening van uiteindelijke restrisico na implementatie van de geplande maatregelen       

      moet tot een acceptabel restrisico leiden.  
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1.15 Aanpak  Fase methodiek 

STAP 1:  - Globale BIA om prioriteiten per NEN onderwerp op de organisatie aan te passen. 

Naast het bepalen van de volgorde van verschillende onderwerpen, wordt ook bepaald waar het 

onderwerp  in de organisatie moet worden belegd. 

 

STAP 2:    - Per onderwerp word een vertaalslag gemaakt van de voorgeschreven NEN7510 norm 

en de relevantie  in de organisatie. De huidige situatie wordt in beeld gebracht en er word getoetst 

of de algemene Impact Analyse aansluit bij dit specifieke onderwerp.  

 

 

STAP 3:  - Er wordt bepaald of en hoe de benodigde maatregelen in verhouding staan met de  

gevraagde inspanning (of investering). Afweging hiervan leidt tot besluitvorming en bepaling van 

de te nemen maatregelen, of bewust accepteren van (rest)risico op dit specifieke onderdeel. 

 

STAP 4:   - Maatregelen worden beschreven, gepland, uitgevoerd en getoetst. 

 

STAP 5:  - Borging van de kwaliteit. Door documentatie  en onderbouwing van, beleid richtlijnen,       

werkinstructies en procedures. 
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1.16 Thysia Methodiek (gebruik makend van Thysia Information Security Solution, 

ofwel “TISS”) 

TISS is een web applicatie waarmee het conformeren aan een norm wordt ondersteund door het 

helpen met het inzichtelijk maken van knelpunten, het plannen en volgen van maatregelen en het 

vastleggen van documenten ter onderbouwing van het conformeren of het accepteren van 

bepaalde restrisico. 

 

 U (indien nodig: een consultant van Thysia) maakt een globale business impact analyse 

op grond de verschillende typen schade op gebied van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid 

en integriteit. (BVI) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De uitkomst van de BMI analyse geeft een globaal indruk van  de pijnpunten op gebied 

van kwetsbaarheid en afhankelijkheid met betrekking tot informatievoorziening. Deze 

dient als basis voor het bepalen van volgorde voor het aanpakken van de onderwerpen 

van de NEN7510 norm. 
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 Er wordt een werkgroep of project NEN7510 ingericht en worden deelnemers benoemd 

op verschillende expertisegebieden in de organisatie. 

 U (indien nodig: een Thysia consultant) maakt de vertaling van de globale BMI naar 

prioriteiten en koppelt deze aan de NEN7510 onderwerpen in TISS. Voorts worden de 

onderwerpen aan bepaalde passende  expertisegebieden en deelnemers van de 

werkgroep gekoppeld. 

 De  deelnemers van de werkgroep krijgen uitleg over het functioneren van TISS. Zij 

worden desgewenst begeleidt om de onderwerpen op te pakken en te toetsen aan de 

huidige situatie. Met voorbeeldmateriaal kunnen de deelnemers ieder knelpunt in beeld 

brengen en daar de maatregelen beschrijven. 

 Na afweging van maatregelen ten opzichte van geconstateerde risico, worden 

maatregelen bepaald. Het beschrijven van de maatregelen en het plannen en toewijzen  

van de acties  wordt ook in TISS vastgelegd. Elke vordering hierin is dan ook direct te 

volgen via de rapportagetool van TISS. 

 Per onderwerp worden alle relevante documenten vastgelegd zodat deze bij een audit of 

incident direct te vinden is bij het betreffende onderwerp. Alle documenten van Plan van 

aanpak tot beleidsdocumenten, handleidingen, werkvoorschriften, reglementen en 

protocollen en procedures, maar ook registratielijsten en audit verslagen worden allen aan 

het betreffende onderwerp gekoppeld in TISS. 

 Via een interne of externe audit, worden de onderwerpen die gereed zijn, getoetst. 

Informatie om een auditor te helpen de juiste vragen te stellen, is in TISS verwerkt en kan 

per onderwerp worden opgevraagd.  

 

1.17 Periodieke controle 

Periodiek worden alle onderwerpen  voor een  geldigheidscontrole geoormerkt. Verantwoordelijken 

moeten dan alle betreffende onderdelen doorlopen om vast te stellen of de situatie nog acceptabel is.  

Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom dit het geval zou kunnen zijn: 

 Aanpassingen van de Norm   (TISS wordt automatisch bijgewerkt)  

 Aanpassing in de organisatie 

o kwetsbaarheid neemt toe 

o Incidenten geven noodzaak tot verscherpen aan 

o Toevoeging van functionaliteiten 

o Nieuwe processen (uitbreiding of reorganisatie) 

o Fusies of samenwerkingsverbanden 

o Externe partijen veranderen 

 


