NEN 7510 certificering
NEN 7510 informatiebeveiliging in de zorg
NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg en valt onder het toezichtterrein van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ). Bent u op zoek naar een Informatieveiligheidssysteem conform NEN7510 en zoekt u daarbij
deskundige ondersteuning tot certificering? Nieuwhuis Consult levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch
model. Volgens een duidelijk stappenplan behaalt uw organisatie het NEN 7510 certificaat.
In december 2017 is de nieuwe versie NEN 7510:2017 uitgekomen. In deze nieuwe versie is er meer aandacht voor weten regelgeving rondom de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in de hele EU van toepassing
is sinds mei 2018.

Voor wie is de NEN 7510?
De norm is ontwikkeld voor partijen die actief zijn in de zorg. Dit zijn bijvoorbeeld ICT-dienstverleners,
applicatieontwikkelaars en zorginstellingen. NEN 7510 geeft u handvatten voor het inrichten van adequate ICTsystemen. De NEN7510 dekt het hele gebied van informatiebeveiliging en blijft dus niet beperkt tot technische
specificaties maar geeft ook richting aan de organisatie en het menselijk handelen.

Voordelen NEN 7510 certificering
De NEN 7510 biedt een aantal voordelen voor uw organisatie, zoals:
Voldoen aan de eisen van toezichthoudende partijen zoals VECOZO en IGJ
inzicht in beveiligingsrisico’s en aantoonbaar betere beheersing
aantoonbaar voldoen aan de wettelijke eisen rond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
aantoonbaar voldoen aan de strenge eisen van de privacywet AVG
Met de NEN7510 laat u aan zorgverzekeraars en patiënten zien dat gegevens van patiënten bij u in goede
handen zijn.
verminderen van het aantal beveiligingsincidenten
De NEN7510 is ingericht volgens de HLS-structuur, zodat deze makkelijk te integreren is met bijvoorbeeld de
norm ISO 27001
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Met de norm NEN 7510 voldoet u aan de gestelde eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. Met een duidelijk
stappenplan helpt Nieuwhuis Consult om deze certificering te behalen.
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