


Verantwoorde zorg 
in de keten
in een veranderende wereld

Verantwoorde zorg en 
verantwoorde veiligheid
Identiteitsbeheer, ook bekend als Identity- en Access Management, is een 
raamwerk van beleid en technologieën om ervoor te zorgen dat de juiste mensen 
in een onderneming de juiste toegang hebben tot specifieke informatie en IT-
systemen. IAM-systemen vallen onder de overkoepelende paraplu van 
IT-beveiliging.

         org leveren van hoge kwaliteit 
en patiëntenveiligheid hebben 
constant uw aandacht. Maar 
hoogstwaarschijnlijk staan ook thema’s 
als patiëntempowerment, zorg op 
afstand, zelfmeetapparatuur en het 
chronisch personeelstekort op uw 
agenda. Wat wij zien en lezen is dat 
bestuurslagen de mogelijkheid tot een 
brede en/of centrale samenwerking 
aan het verkennen zijn of daarmee 
reeds gestart zijn. De doelstelling is 
om samen structurele oplossingen 
te vinden voor deze vraagstukken 
en tegelijkertijd te anticiperen op 
toekomstige zaken zoals bijvoorbeeld 
vergrijzing in een wereld die steeds 
sneller verandert. In deze paper 
gaat Fortezza Managed Security 
(kortweg Fortezza) met name in 
op de beveiligingsaspecten in de 
(keten)samenwerking en in regionale 
netwerkvorming. In de keten 
wisselen de medisch specialisten 
(over de grenzen van de eigen 
organisatie heen) steeds meer 
gevoelige medische data uit via 
publieke netwerken. Dat maakt de 

uitwisseling van gegevens kwetsbaar. 
Gegevensuitwisseling draagt bij aan 
integrale en verantwoorde zorg maar 
vraagt ook om beveiliging van deze 
informatie. Bij verantwoorde zorg hoort 
dan ook een verantwoorde, veilige 
informatieverwerking en - uitwisseling. 
Daar worden eisen aangesteld die door 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) worden getoetst. IGZ geeft aan 
dat zij NEN 7510 ter hand neemt 
bij het toetsen van de vraag of 
zorginstellingen de juiste maatregelen 
treffen voor invoering en handhaving 
van adequate informatiebeveiliging.
In het bijzonder beschrijft Fortezza 
Identity en Access management 
(IAM). Een oplossing die een 
substantiële rol speelt in een veilige 
(keten)samenwerking of regionale 
netwerkvorming. IAM biedt ook een 
oplossing voor locatie-onafhankelijk 
werken voor artsen en ander (medisch) 
personeel. Een punt dat vaak hoog op 
de agenda staat van de ICT-afdeling 
van zorginstellingen.  
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Samenwerkingsverbanden 
en netwerkvormen in de zorg

Een belangrijk doel van 
zorgaanbieders die deelnemen in 
diverse samenwerkingsverbanden, 
ketens en regionale netwerken is om 
over de ketens heen verantwoorde 
kwaliteitszorg en snellere service te 
leveren. Maar wel de zorg betaalbaar 
te houden. Zoals in de inleiding 
aangegeven creëert samenwerking 
openheid in een keten door het 
uitwisselen van (gevoelige) data. En 
de zwakste schakel in een keten zorgt 
voor verhoogde beveiligingsrisico’s in 
de gehele keten.  

Deze risico’s zijn specifiek terug te 
voeren naar een verhoogde kans 
op datalekken en cyberaanvallen. 
De AVG en NEN7510 geven 
hierover richtlijnen en normen maar 
geven geen duidelijkheid over een 
eenduidige en efficiënte aanpak. 
Zorginstellingen zijn echter geen 
ICT-bedrijven en het treffen van de 
juist maatregelen en het vinden van 
de optimale route in deze complexe 
materie is lastig. Audits brengen 
regelmatig de tekortkomingen aan 
het licht waarbij het vaak schort aan 
de aantoonbaarheid van genomen 
beveiligingsmaatregelen. 

De belangrijkste stakeholder is hier het bestuur 
dat eindverantwoordelijk is, management 
als cultuurdragers om naleving van beleid 
te stimuleren en te handhaven en de Chief 
Information en Security Officer (CISO) als 
expert en adviseur van het management.
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Het aanbieden van ICT-
faciliteiten zoals chat en video, 
klantportalen en medische 
apparatuur (sensoren in combinatie 
met zelfmeetinstrumenten) 
maken het allemaal mogelijk 
dat de zorg toegankelijker en 
gemakkelijker wordt. Bovendien 
zorgen de klantportalen en 
zelfmeetinstrumenten ervoor dat 
de cliënten minder afhankelijk 
worden, meer worden betrokken in 
het zorgproces en de zorg voor een 
deel meer bij de cliënt kan worden 
neergelegd.

Al deze faciliteiten gebruiken vaak 
internet waarover de gevoelige 
data wordt uitgewisseld tussen 
specialisten en cliënten. Daarbij 
speelt dat cliënten zich vaak niet 
bewust zijn van de veiligheidsrisico’s. 
Bijkomend cruciaal vraagstuk 
is dat de medische apparatuur 
een grote verscheidenheid kent 
die niet altijd voldoet aan de 
beveiligingseisen. Er ontstaan hierbij 
allerlei veiligheidsproblemen zoals 
datalekken en identiteitsfraude 
waarbij persoonlijke data gestolen 
wordt om vervolgens daarmee in te 
breken op computersystemen. 

Diverse richtlijnen en 
normen beschrijven 
allerlei maatregelen die 
u kunt nemen maar ze 
beschrijven geen 
eenduidige aanpak 
(best-practice) waardoor 
iedere CISO en zijn team 
hun eigen koers volgen.

Zorg op afstand
medische apparatuur 
(sensoren & zelfmeetinstrumenten)
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Locatie-onafhankelijk werken 
en zelfredzaamheid - werknemer
Locatie onafhankelijk 
werken is niet meer 
weg te denken uit 
de hedendaagse 
maatschappij. Voorheen 
kon men alleen in 
bepaalde ruimtes en 
systemen gegevens 
raadplegen en verwerken. 
Tegenwoordig kunnen 
artsen en medisch 
personeel op verschillende 
van te voren vastgestelde 
locaties, systeemfuncties 
bijvoorbeeld werkroosters 
raadplegen. Dit verhoogt 
de efficiëntie en 
flexibiliteit.  

Om tegemoet te 
komen aan de hoge 
administratieve werkdruk 
is het van belang de 
zelfredzaamheid van 
het (medisch) personeel 
te vergroten als het 
gaat om aanvragen van 
ICT-faciliteiten zoals 
laptops, applicaties of 
toegangsrechten tot 
systemen. 

Locatie-onafhankelijkheid 
en zelfredzaamheid 
verhogen ook hier de kans 
op datalekken en misbruik 
door cybercriminelen 

en kwaadwillende 
medewerkers. Door het 
open karakter in een 
zorginstelling waarbij 
cliënten makkelijk op 
een afdeling moeten 
kunnen komen, maak 
je het tegelijkertijd 
ook de (cyber)
criminelen gemakkelijk. 
Zij kunnen zichzelf 
toegang verschaffen tot 
kantoorruimten, dossiers 
op bureaus maar ook tot  
(medische) apparatuur die 
allerlei informatie bevat 
van patiënten. 

De geschetste ontwikkelingen en de daaraan 
gekoppelde beveiligingsvraagstukken vragen om  
een totaaloplossing:

• Het slim beveiligen van de gegevensuitwisseling tussen 
zorginstellingen en cliënten;

• Het toepassen van een sterk gecontroleerde toegang 
tot data en applicaties voor alle medewerkers; zowel 
intern als extern. Dit op basis van nauwkeurig ontworpen 
en ingevoerde werkstroomprocessen en vanuit een 
consistent en actuele basisregistratie m.b.t personeelsdata 
en rollen/functies.
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Identity – en Access 
management (IAM)
om zorgtaken op afstand en in 
samenwerkingsverbanden op een veilige 
manier uit te voeren 
Samenwerking met (keten)partners maar ook met derden (bijvoorbeeld 
leveranciers) vraagt om een aantal beveiligingsmaatregelen die de 
samenwerkingsvoordelen niet in de weg staan. Maar tegelijkertijd wel de 
veiligheid van de gegevensuitwisseling borgen. 

De volgende minimale 
beveiligingsmaatregelen zijn nodig:

Basisregistratie – HRM Het fundament voor IAM

De Human Resources Management basisregistratie vormt het fundament voor 
de basisinfrastructuur van een IAM-dienst. De basisregistratie valt direct onder de 
verantwoordelijkheid van de eigen organisatie en meestal wordt dit uitgevoerd 
door de HRM-afdeling. Dit betreft:

• Een nauwkeurige digitale registratie en administratie van alle identiteiten 
(medewerkers tijdelijk, vast, intern en extern) in een HRM-systeem op basis van 
het principe dat een persoon één identiteit heeft in het gehele systeem;

• Helder beschreven functies en rollen in een HRM-systeem waarbij medewerkers 
rechten krijgen op basis van groepslidmaatschap al dan niet in combinatie met 
een set van specifieke attributen (locatie, werktijden, leeftijd, classificatie data);

• Begrijpelijke proces - en procedurebeschrijving voor het op- en afvoeren van 
interne en externe medewerkers in digitale systemen inclusief controles en 
goedkeuringen aan de HRM-kant;

• Een beveiligde koppeling naar de basisinfrastructuur voor verdere verwerking 
van de persoonsinformatie.
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Basisinfrastructuur – ICT Het geautomatiseerd 
toekennen van rechten op basis van bedrijfsbeleid

Deze voorziening levert een bijdrage aan het automatiseren van IAM. Een basis 
infrastructuur zal over het algemeen onder beheer vallen van de ICT-afdeling binnen 
de zorginstelling of hosting services c.q. Cloudprovider. Dit betreft:

• Hoog beschikbare en beveiligde centrale systemen voor het vaststellen en 
authentiseren van identiteiten (gebruikers) en autoriseren voor gebruik van 
interne systemen, netwerken, data en applicaties. Dit gebeurt op basis van 
bedrijfsbeleid gedurende de levensloop van een medewerker (identiteit) van 
creatie, beheer, tot en met afvoeren uit het systeeml

• Beveiligde koppelingen naar externe systemen en applicaties in de 
Cloud of hosting partijen voor vertrouwelijke informatie-uitwisseling in de 
keten en het geautomatiseerd en eenvoudig toegang krijgen tot elkaars 
systeemvoorzieningen (o.a. applicaties  en data).

Services IAM kan meer dan geautomatiseerd toeken-
nen van rechten aan geïdentificeerde medewerkers

Zo kan IAM:

• Zorgen voor het eenmalig authentiseren van gebruikers over alle interne en 
externe applicaties heen (Single Sign On - SSO) en het toepassen van een extra 
beveiliging ingeval dat de aanmelding als riskant wordt gezien 

     (Multi Factor Authentication – MFA);

• Ondersteuning leveren bij de fysieke toegang tot gebouwen en zones via 
toegangspoorten en badges door het verstrekken van informatie over de 
identiteiten;

• Een klantportaal bieden voor zelfservice voor het aanvragen of verwijderen van 
gebruikersaccounts / wachtwoorden / rechten inclusief bedrijfsmiddelen (v.b. 
pasjes en computers);

• Werkstromen inrichten – bij voorkeur digitaal - voor het afhandelen 
van indiensttreding van medewerkers al dan niet in combinatie met 
goedkeuringsprocessen.
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IAM is één van de pilaren 
van de beveiliging

• Datalekken en privacy – Verlaagde kans op datalekken en (privacy)inbreuken 
in de ketensamenwerking. Door  goed gedefinieerde processen en technologie 
wordt de identiteit van gebruikers sneller en op consistentie gecontroleerd 
en krijgt de medewerker op basis van groepslidmaatschap en bedrijfsbeleid 
geautoriseerde toegang en rechten tot medische - en persoonlijke data;

• Integratie met partners in de keten – Met IAM stellen we zorginstellingen in 
staat om te integreren met applicaties van partners in de keten om zodoende 
meer services aan haar specialisten en cliënten te kunnen aanbieden;

• Integratie met derden in de Cloud – Een vervolg op samenwerking in 
de keten is om op veilige manier toegang te krijgen tot allerlei (overheids)
diensten. Daarmee geef je verder vorm aan de digitalisering van de zorg. Om 
dat te realiseren is in eerste instantie een weldoordachte IAM-implementatie 
noodzakelijk; 

• Compliant aan NEN7510 en AVG - De maatregelen om datalekken en 
inbreuken te voorkomen  voldoen op een aantal punten aan de NEN7510 
en AVG. Als desondanks datalekken of inbreuken ontstaan dan kan 
vrijwel direct en aantoonbaar de oorzaak via volgsystemen gevonden 
worden. Daardoor kan men datalekken snel en op een gefundeerde wijze 
melden. Andere beveiligingsmaatregelen die IAM afdekt in NEN7510 zijn 
wachtwoordmanagement, fysieke toegang met badges, het efficiënt intrekken 
van rechten en teruggeven van bedrijfsmiddelen bij uitdiensttreding.

IAM biedt veel voordelen en legt de basis  voor verdere 
beveiliging. Wij schetsen vanuit twee invalshoeken de 
voordelen die verbonden zijn aan het invoeren van IAM. 

1. BEDRIJFSVRAAGSTUKKEN:

Administratieve verlichting en operationele kostenbesparing 

• HRM - Automatiseren van account- en rechtenbeheer  verhoogt een efficiënte 
afhandeling, draagt bij aan een snelle levering en verlaagt de wachttijd en dus 
de kosten door onbenutte uren;
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IAM is één van de pilaren 
van de beveiliging

• HRM - Automatisering van het proces van instroom, doorstroom en 
uitstroom van medewerkers. Immers, medewerkers hebben door de tijd 
heen vaak veel rechten opgebouwd op vele objecten (vele documenten en 
applicaties, printers, medische apparatuur et cetera). Bij doorstroom naar een 
andere rol of uitstroom dient dit te worden aangepast dan wel afgevoerd uit het 
systeem;  

• Servicedesk - Door zelfservicesystemen wordt de  Servicedesk ontlast omdat 
allerlei routinetaken zoals wachtwoordherstel en aanvragen voor bepaalde 
rechten praktisch geautomatiseerd gebeurt;

• Verbeterde bedrijfsflexibiliteit - Gebruikers kunnen via een centraal platform 
eenvoudig en veilig aanloggen (SSO en MFA) op andere informatiesystemen 
die aan hetzelfde centrale platform gekoppeld zijn;

• Aantoonbaar bewijs en auditing: Alles wat gebruikers (identiteiten) doen op 
allerlei systemen, applicaties en databases is herleidbaarheid tot een natuurlijk 
persoon. Dit geldt voor de toegang en rechten tot privacy gevoelige gegevens. 
Met IAM heeft u aantoonbaar alles onder controle en kan u over vele details 
rapporteren en inzicht houden.

2. GENERIEKE VOORDELEN:

• Consistente en integere data m.b.t identiteiten over alle applicaties, 
systemen, mappen heen;

• Grip op identiteiten, inloggedrag en afwijkingen daarop, toegang tot 
systemen voor externen door tracking,  logging,  rapportage en periodieke 
evaluatie;

• Verbeterde beveiliging op basis van fijnmazigheid en noodzakelijkheid 
(need-to-know-principle). Dit wordt gerealiseerd door het ontwerpen en 
invoeren van een volledig rollenmodel;

• Snelle en betere dienstverlening via digitale goedkeuringsprocessen met 
keuze om te delegeren tussen managers;

• Transparant afdwingen van het beleid van zorginstellingen zoals 
functiescheiding en wachtwoordmanagement. 
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Fortezza security
Identity en Access Management 
Slim en kosteneffectief
Fortezza  kan u helpen om IAM in te voeren. 
Dat kan in de vorm van een totaaldienst waarbij Fortezza IAM bij u invoert. 
U kunt ook kiezen om een adviseur van Fortezza in te huren om uw eigen 
ICT-afdeling te helpen bij het invoeren van IAM. In beide gevallen passen wij 
onze basisprincipes toe op uw situatie.  

Onze IAM-dienst
Kosteneffectief en gericht op groei 

De kerntaak van de  zorginstelling is niet beveiliging maar dit is wel  een kritieke 
randvoorwaarde om ongehinderd zorgtaken uit te voeren. Beveiliging biedt 
ondersteuning aan een verdere bedrijfsgroei door innovatie op een veilige manier te 
borgen. Er dient voldoende budget te zijn om een afgemeten en acceptabele mate 
van beveiliging te bieden. Goed betekent niet per definitie duur. Als je weet wat je 
doet en waar de risico’s zitten, kun je ook met een minder groot budget adequate 
maatregelen nemen. Vanuit dat perspectief bouwt Fortezza aan beveiliging. Zij 
streeft naar een optimale balans tussen voldoende beveiliging en acceptabele 
investeringen.

Deze balans vinden wij door:

Onze securitydiensten 
Waaronder IAM,  fors te 
standaardiseren en te 
automatiseren. Wij zetten zoveel 
mogelijk intelligente digitale 
gereedschappen in en dringen 
de menselijke interventie zoveel 
mogelijk terug. Wij streven ernaar 
om de kosten beheersbaar te 
houden en gelijktijdig bieden 
wij door de standaardisatie en 
automatisering de mogelijkheid tot 
schaalvergroting aan;

Het aanbieden van 
voorgeprogrammeerde keuzes
Door u opties aan te bieden 
komen wij tegemoet aan uw 
specifieke beveiligingsbehoefte. 
De kwaliteit van de beveiliging blijft 
gehandhaafd doordat wij standaard 
componenten gebruiken die slim 
met elkaar samenwerken. 
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Onze IAM-aanpak
In fases 
En eerst de basis op orde

Op basis van onze ervaring 
weten we dat u niet dezelfde 
beveiligingsbehoefte heeft 
als uw collega’s van andere 
zorginstellingen. Dat hangt van 
diverse factoren af. Daarom bieden 
wij u een menukaart aan bestaande 
uit verschillende uitvoeringen met 
extra opties. 

Keuzemodel 
Ook hier geldt dat iedere 
organisatie anders is. Door de 
’thermometer’ op diverse plaatsen 
in uw organisatie te steken krijgen 
wij een goed beeld van het start- en 
eindpunt en de volwassenheid van 
uw zorginstelling op het gebied 
van informatiebeveiliging. Wij 
gebruiken diverse methoden en 
technieken van riskassessments, 
volwassenheidsscans tot en met 
pentesten en kwetsbaarheden 
scans.

Onderzoek 

Voor IAM en al onze andere 
beveiligingsdiensten gebruiken 
wij standaardoplossingen en 
methoden die door de markt 
erkend en gedragen worden. Deze 
oplossingen en methoden zijn  
zoveel mogelijk standaard, modulair, 
inpasbaar en geautomatiseerd om 
handwerk te voorkomen waardoor 
meer tijd is voor de kern van het 
beveiligingsvraagstuk.

Technologie 

Wij passen ITIL-processen toe 
en daar waar de beveiliging 
specifiek daarom vraagt 
gebruiken wij daarvoor speciaal 
ingerichte processen. Om snel en 
servicegericht te kunnen werken 
zijn de processen vaak digitaal en 
werken wij met run- en playbooks 
om op een productieve manier 
routinematige werkzaamheden af te 
handelen. Wij richten ons alleen op 
de afwijkingen die er toe doen. 

Processen 

Fortezza wil u als klant succesvol maken waarbij 
wij gebruik maken van onderstaande best-prac-
tices en principes.   
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Het continue verbeteren van de 
IAM-dienstverlening vraagt om 
een PDCA-aanpak (Plan, do, check 
en act). Wij ervaren dat in eerste 
instantie een basisversie (basis op 
orde) voldoende is en dat je daarna 
het beste kan laten leiden door 
voortschrijdend inzicht en ’lessons 
learned’ om vervolgens op basis van 
de nieuwe inzichten te komen tot 
verbeteringen.

Cyclus 
Vanwege onbekendheid met nieuwe 
methoden en technieken zien wij 
vaak dat klanten neigen naar het 
invoeren volgens het principe van 
“all-in-one”. Wij vinden dat dit 
niet hoeft. Door goed te kijken wat 
nodig is op basis van intern beleid 
en externe wet- en regelgeving 
kan je toewerken naar een 
basisinrichting die in eerste instantie 
volstaat.   

“Goed is goed genoeg” 

Een IAM-dienst is een te belangrijke 
pijler in de beveiliging van uw 
organisatie. Wij bieden daarom 
ruimte voor een gezamenlijke 
regievoering, verantwoordelijkheid 
en gelijkwaardigheid. 

Programmamanagement 
Met een heldere fasering leggen 
wij per fase vast wat een klant krijgt 
met in elke fase een “Go/No-Go”. 
We weten dat projecten om diverse 
redenen kunnen uitlopen en wij 
willen u de controle laten houden 
op het verloop van het traject. Wij 
zijn van mening dat de eerste fases 
van belang zijn: de status opmaken, 
gezamenlijk het eindpunt definiëren 
en adequate voorbereidende acties 
(basis op orde) voordat een dienst of 
project wordt opgestart. 

Fases 

Uw zorginstelling is veelomvattend 
en complex. Dat geldt ook voor de 
beveiliging. Daarom dat wij voort-
durend investeren in vernieuwing 
en kennis en dit in onze diensten en 
producten verwerken zodat u daar-
van maximaal profiteert. 

Innovatie & kennisdeling 
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Voor wie?
Fortezza richt zich op het hogere segment van het MKB en op alle sectoren 
waarbij organisaties en instellingen sterk gebonden zijn aan wet- en regelgeving 
en één van de richtlijnen (raamwerken) volgen zoals ISO27001/2, ISAE3402 of  
NEN7510. 

Met één van onze klanten, het Leger des Heils (LdH) met ongeveer 30.000 
cliënten, 7000 medewerkers en een omzet van 400,- miljoen euro, bouwden wij 
aan een IAM-dienst. Deze dienst is in april j.l.  aan Fortezza security uitbesteed. 
Resultaten die behaald zijn:

• Ter voorbereiding op een succesvolle IAM-invoering is hard gewerkt aan de 
interne huishouding en zijn op diverse punten opschoonacties geweest;

• Automatiseren in-, uit- en doorstroom met behulp van Identity en Access 
Management. Concreet hebben LdH en Fortezza het aantal bedrijfsonderdelen 
mede door IAM terug kunnen brengen van 12 naar 7;

• Automatiseren van rechten op basis van rolmodellen en bedrijfsbeleid; 
• Het onder controle brengen  van de levensloop van een identiteit van het 

moment indiensttreding tot en met het vertrek;
• Door het uitvoeren van alle voorgaande acties voldeed LdH op veel meer 

punten aan de beveiligingseisen van de AVG en NEN7510.
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“Fortezza heeft met het realiseren en beheren van de IAM 
oplossing het Leger des Heils enorm geholpen

Door de automatisering van de provisioning van bestaande en 
nieuwe medewerkers in relatie tot onboarding, reboarding en 
offboarding, in combinatie met roll based access control, inclusief 
de operationalisering hiervan door de geautomatiseerde koppeling 
met relevante doelsystemen is het Leger des Heils in control, 
voldoen we aan relevante wet- en regelgeving en zijn we bovendien 
compliant met ons NEN 7510 normenkader.

Fortezza heeft zich goed verdiept in onze behoefte en het plan van 
aanpak passend gemaakt op de dynamiek van het Leger des Heils.“

LEGER DES HEILS


