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CAM is de aangewezen  gesprekspartner 
voor het  senior management

ICT-security van ziekenhuizen 
hoort thuis in de boardroom
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Het beschermen van bijzondere persoons-

gegevens van patiënten en het veiligstellen 

van de continuïteit van de zorgverlening 

staan steeds hoger op de prioriteitenlijst van 

ziekenhuisbestuurders. Privacy en ICT-security 

zijn niet langer alleen kwesties voor tech-

neuten, maar vergen een strategie en een 

gedegen uitvoeringsplan. CAM IT Solutions 

staat al jaren aan de technische basis van 

de veilige werkplek in ziekenhuizen. Met onze 

ervaring en kennis van het ICT-landschap in 

de zorg, zijn wij de ideale gesprekspartner 

om  security in zieken huizen naar een hoger 

niveau te brengen.

Deze whitepaper gaat nader in op de 

 adviserende rol die CAM kan spelen in het 

bepalen en uitvoeren van een security-

strategie voor ziekenhuizen.
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Inleiding

Het verlenen van zorg is de voornaamste priori teit van ziekenhuizen. 
Dat staat buiten kijf. Bekwaam personeel is hiertoe uiteraard de eerste 
onmisbare factor. Daarnaast speelt ICT in toenemende mate een 
belangrijke ondersteunende rol. Digitale informatievoorziening is de 
laatste jaren zodanig essentieel geworden voor zorgmedewerkers, 
dat we zo langzamerhand ook ICT als een onmisbare factor binnen de 
zorgsector kunnen beschouwen.

Hoewel ziekenhuizen uit alle macht proberen de ICT zo goed mogelijk 
in te richten en te onderhouden, lukt dat niet altijd. Regelmatig stuit 
men op de grenzen van de reikwijdte van resources – financieel en 
personeel. Wanneer dat gebeurt, krijgt het verlenen van zorg 
logischer wijs voorrang. Een van de onderdelen van ICT die hierdoor 
in de verdrukking dreigt te raken, is security.
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Als ICT-dienstverlener constateert CAM IT Solutions dat de structurele 
aanpak van digitale risico’s in menig ziekenhuis  onderbelicht blijft. 
Een ontoelaatbare situatie, zeker gezien de toename van cyber-
crimina liteit. In het licht van deze reële dreiging ziet CAM een taak 
weggelegd voor zichzelf: die van gesprekspartner voor het senior 
 management van ziekenhuizen. 

Een van de ICT-onderdelen die in  
de verdrukking dreigt te raken, is security
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Security-by-design

CAM IT Solutions staat bekend als specialist op het gebied van 
ICT-infrastructuur voor ziekenhuizen. Met de CAMCUBE verzekert 
een zieken huis zich van zorgeloze werkplekken voor iedere mede-
werker, 24x7, vanaf iedere locatie, op ieder device. Momenteel on-
dersteunt de CAMCUBE al meer dan 60.000 werkplekken. De ex-
perts van CAM verzorgen alle techniek onder de motorkap, zodat 
de ICT-afdeling van het ziekenhuis daar geen omkijken naar heeft.

Ziekenhuizen werken met bijzondere persoons  gegevens van alge-
mene burgers, maar ook van  publieke figuren zoals bestuurders, po-
litici en  bekende Nederlanders. Allemaal informatie met een bijzon-
dere waarde. Als de informatie van de pacemaker van een belangrijk 
politicus op straat zou komen te liggen, kan iemand met kwade 
 bedoelingen heel veel schade aanrichten met een serienummer en 
een frequentie. Maar ook voor  patiëntendossiers van onbekende 
mensen wordt op de zwarte markt grof geld betaald. 
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In het midden van de architectuur zit de 
CAMCUBE. Aangezien veel van de 
invoer verwerking en uitvoer van deze data 
via de CAMCUBE verloopt, zijn state-of -
the-art security en privacy een vereiste. 
CAM heeft daarom al sinds jaar en dag 
ruime ervaring in het borgen van strenge 
veiligheids- en privacy-eisen voor de 
CAMCUBE. Hierin hanteren wij onder 

andere de richtlijnen en adviezen van Z-CERT, het expertise centrum 
voor cybersecurity in de zorg. Zorgmedewerkers kunnen iedere 
 applicatie gebruiken in de wetenschap dat de security in orde is.

CAM benadert het platform als een ecosysteem waarbinnen alles op 
elkaar is afgestemd. Niet alleen werken de systemen op het platform 
afzonderlijk zonder problemen, ze zijn ook naadloos aan elkaar 
 gekoppeld. Dat geldt ook voor de veiligheid van deze systemen. 
Standaard werken wij – en onze leveranciers – op basis van security- 
by-design en privacy-first. Tijdens het volledige proces van ontwik-
keling worden security en privacy bij iedere stap meegenomen. Zo is 
het identificatie- en authenticatieproces van alle applicaties die op 
de CAMCUBE draaien superveilig. Ook tijdens de implementatie van 
de CAMCUBE wordt op gezette tijden gecontroleerd of het geheel 
qua veiligheid nog steeds voldoet aan alle eisen. Op deze manier 
ontstaat er een inherent veilig ecosysteem. 

Met onze ervaring en zicht op het  bredere  
securityplaatje van het ICT-landschap  
kan CAM op strategisch niveau  
van grote waarde zijn
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Aangezien ontwikkeling, implementatie en onderhoud van IaaS 
 (Infrastructure-as-a-Service) een grotendeels technische aangelegen heid 
is, vindt de communicatie tussen CAM en het ziekenhuis dan ook 
grotendeels plaats in dat domein. Daar praten we onder meer over de 
technische implemen tatie van beveiligingsmaatregelen zoals  firewalls, 
encryptie, certificatie en dergelijke. Dergelijke technische kwesties 
hoeven we niet te bespreken met managers op C-level. Op dit niveau 
vinden normaal gesproken  gesprekken plaats over meer strategische 
zaken. Juist omdat CAM zich onderscheidt in technische expertise 
vinden gesprekken op het C-level niet of nauwelijks plaats. Dat is 
een gemiste kans, zeker wanneer we het over security hebben. Met 
onze ervaring en zicht op het bredere security plaatje van het 
ICT-landschap kan CAM op strategisch niveau van grote waarde zijn. 

Een gesprek met een CIO of CISO gaat dan over risicobeoordeling 
en -behandeling. Over de internationale normen die gelden op dat 
gebied. Over keuzes als wel of geen cloud. Welke restricties moeten 
er worden gesteld aan de werkplekken van ambulante zorgwerkers? 
Kiezen we in verband met informatie-uitwisseling wel of niet voor 
andere technologie dan de andere huizen in de regio? Waar zetten we 
ons eigen datacenter neer? In de kelder waar het risico op waterlast 
groter is? Of toch dan op een hoger gelegen verdieping? Of keuzes 
omtrent escrow-achtige scenario’s voor 
wanneer een ziekenhuis onverhoopt 
failliet zou gaan. Ook dan blijft de 
 continuïteit van de zorg voor patiënten 
de hoogste prioriteit en mag het niet 
gebeuren dat patiëntendossiers ineens 
verdwijnen. 
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Meer dan ooit is het management van ziekenhuizen bezig met vragen als: 
n    Welke risico’s loopt het huis als het gaat  

over  informatieveiligheid? 
n   Hoe voorkomen we datalekken? 
n    Wat moeten we doen als malware  

de continuïteit van de zorgverlening in gevaar brengt?
n   Hoe maak ik een securityplan? 
n   Waartegen ga ik het huis beschermen?
n   Waartegen ga ik het huis verzekeren? 
n   Wat is daarvoor nodig? 
n    Hoe richt ik de maatregelen in en hoe krijg ik  

een en ander georganiseerd?
n   Hoe gaan we een en ander communiceren?

Naast de technische invulling van de CAMCUBE is CAM een strategisch 
adviseur rondom deze en andere securitykwesties. Aan de voorkant 
kunnen we helpen om te komen tot een effectieve risicobeoordeling 
en een aanvullende behandeling en invulling van de bevindingen. 
Security is namelijk niet sec een technisch vraagstuk; het begint bij de 
strategische invulling ervan. CAM kan ziekenhuizen helpen in preventie 
én bij het heel snel herstellen van de primaire bedrijfsvoering.
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Een visie en een strategie

Inmiddels zijn alle experts het erover eens dat het niet langer meer 
de vraag is óf een organisatie wordt getroffen door cybercriminaliteit. 
De vraag is wannéér dat gebeurt. En de vraag die daar automatisch op 
volgt, luidt: hoe goed ben je voorbereid op eventuele  calamiteiten? 
Dit geldt voor alle organisaties, groot én klein, in alle sectoren. Niemand 
kan het zich meer veroorloven om het verminderen en afdekken van 
risico’s met de Franse slag te doen. Tegelijkertijd moeten ons realiseren 
dat er geen garanties bestaan. 

Om de juiste balans te vinden  
in het spanningsveld tussen veiligheid  
en toegankelijkheid, is een strategisch  

overzicht een absolute noodzaak
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Je kunt heel erg goed voetballen, maar toch de wedstrijd verliezen. 
Onvoorzichtig handelen van medewerkers, zero day bedreigingen 
en andere onvoorziene kwetsbaarheden. Zelfs met een zogeheten 
‘zero trust’-beleid, een onberispelijk patchbeleid en verdere optimale 
 security kan het nog gebeuren dat malware binnenkomt. Maar wie 
weet hoeveel potentiële aanvallen je met al deze maatregelen hebt 
 afgeslagen? 

Evenmin kunnen organisaties het zich nog veroorloven om geen 
 herstelplan te hebben, disaster recovery. Als data ondanks alle voor-
zorgsmaatregelen toch door ransomware wordt gegijzeld, moet je 
heel snel weten wat te doen. Kun je herstellen of moet je losgeld 
betalen? Is je back-up in orde en kun je die gebruiken? Kun je de 
malware van de systemen verwijderen en het lek dichten waardoor het 
is binnengekomen? Kortom, welk noodplan heb je op de plank liggen?

Omdat malware een organisatie volledig kan lamleggen, hoort het 
 onderwerp ICT-security thuis in de boardroom. Het gaat namelijk 
om strategische keuzes in het managen van de risico’s. En in het 
geval van een ziekenhuis kan de uiterste consequentie het verschil 
betekenen  tussen leven of dood. Juist daarom moet er op board-
roomniveau  zorgvuldig worden nagedacht over de te nemen stappen 
op het gebied van security. Waar liggen de prioriteiten? 
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De geformuleerde strategie is het startpunt voor aanschaf, implemen-
tatie en onderhoud van security-oplossingen. Security zonder visie 
of richting ontaardt in een lappendeken van puntoplossingen; een 
firewall van  leverancier X, een virusscanner en anti-malwareproduct 
van  leverancier Y, partij Z verzorgt het datamanagement en nog een 
 andere aanbieder doet iets met SIEM (Security Information & Event 
Management). Sommige ziekenhuizen werken met vijftien of nog 
meer security-aanbieders. Een groot nadeel van deze wirwar is dat 
je voor al die verschillende bouwsteentjes expertise in huis moet 
hebben of moet inkopen. Hoe meer verschillende technieken je 
hanteert, hoe meer specialisten je nodig hebt. Niet onbelangrijk gezien 
het nijpende tekort aan goede specialisten en de beperkingen aan 
het budget. Een andere consequentie van deze onbeheersbare 
 spaghetti aan tools is dat ze niet of nauwelijks op elkaar aansluiten, 
laat staan dat ze met elkaar samenwerken. Er is dan geen enkel 
overzicht meer. 

CAM constateert dat veel ziekenhuizen in de huidige praktijk een 
reactief niveau van risicobeheersing hanteren. Daardoor wordt er 
voornamelijk in oplossingen gedacht, zoals: ‘we kopen een betere 
firewall’. Zelden wordt daarbij gedacht aan zaken als: past het in ons 
ecosysteem? Sluit deze techniek aan bij de andere technieken? Wat 
is de toegevoegde waarde aan ons totaalplaatje van security? In 
plaats van alle potentiële zwakheden van onderaf aan te pakken, is 
het veel slimmer en effectiever om van bovenaf een structureel be-
leid te formuleren. Beheersing van de talrijke risico’s is alleen moge-
lijk op basis van een visie. Door een heldere strategie te ontwikkelen 
op risicobeheersing kun je werkprocessen en systemen op elkaar 
afstemmen. Hoe toegankelijk is een werkplek en hoe veilig moet die zijn? 
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Binnen de zorg gaat het afdekken van risico’s lang niet altijd gelijk 
op met de eis voor toegankelijkheid. In sommige situaties moet een 
zorgmedewerker letterlijk binnen een seconde patiëntgegevens 
 beschikbaar hebben. Dat deze gevoelige informatie ook veilig moet 
worden benaderd, vinden zorgspecialisten doorgaans ondergeschikt 
aan het argument dat het gaat om het redden van mensenlevens. 
Securitymaatregelen die in een noodsituatie tot vertraging of zelfs 
blokkering van de zorg kunnen leiden, zijn onbespreekbaar. De 
keerzijde daarvan is dat zwakke ICT- security het risico met zich mee-
brengt dat alle bedrijfsprocessen worden platgelegd. Dit kan zodanig 
ernstig zijn dat niet één patiënt wordt geraakt, maar alle patiënten 
in het hele ziekenhuis. Om in dit spanningsveld de juiste balans te 
vinden, is een strategisch overzicht een absolute noodzaak.

Dat klinkt misschien abstract. Zeker wanneer je weer hoort dat een 
zieken huis door ransomware is aangevallen, wil je jezelf zo snel 
 mogelijk beschermen. Maar zolang dat gebeurt van onderaf met 
behulp van  allerhande puntoplossingen, blijft het dweilen met de 
kraan open. Om de beveiliging van ICT adequaat en effectief in te 
richten, is een overzicht over de hele keten nodig. Binnen dat 
 omvangrijke plaatje zitten heel veel ‘blind spots’, die zonder een 
visie en een strategie onzichtbaar blijven. Zonder overzicht weet 
vrijwel niemand waar nu eigenlijk te beginnen. Bedenk bijvoorbeeld 
dat sommige zorgsystemen nog steeds met Windows XP werken – 
een besturingssysteem dat niet langer wordt ondersteund en dus 
een concreet risico vormt. Zolang er voor dergelijke verouderde 
 situaties geen structurele aanpak komt, blijft de ICT-beveiliging van 
ziekenhuizen ondermaats.
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‘Built-in’ of ‘bolted-on’?

Veel van de ICT-inspanningen binnen ziekenhuizen gaan naar het EPD. 
Daarbij wordt er doorgaans van uitgegaan dat de leveranciers van 
deze systemen hun security op orde hebben. Het is de vraag of dat 
vertrouwen wel terecht is. Recent berichtte Z-CERT over een specifieke 
module binnen het EPD van een van de grootste leveranciers in 
 Nederland. Omdat de tijdverwerking binnen die module niet optimaal 
verliep, moesten medewerkers tussen bepaalde tijdstippen alle 
mutaties handmatig bijhouden. Dit soort berichten rechtvaardigen de 
vraag op of er überhaupt wel op basis van security- by-design is gewerkt.
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Maar de zwakheid hoeft niet in het EPD zelf te zitten. De voornaamste 
veiligheidsrisico’s komen voort uit de handelswijze van zorgmede-
werkers. Stel dat iemand op haar/zijn persoonlijke smartphone naast de 
EPD-app allerlei andere veel minder veilige apps heeft geïnstalleerd. 
Een zwakke plek in een willekeurige app kan zomaar de toegang tot 
het EPD op datzelfde device ontsluiten. En helaas bestaat er geen 
patch voor onzorgvuldig handelen.

Daarnaast gaat er buiten het elektronisch patiëntendossier heel veel 
 ongestructureerde data rond, waar eigenlijk geen toezicht op is. 
Om hier grip op te krijgen, zijn er in de markt bijzonder ingewikkelde 
oplossingen beschikbaar die onder meer dataclassificatie verzorgen. 
Qua inrichting en tijd vergen deze systemen enorme investeringen. 
Een van de vele mogelijkheden binnen de CAMCUBE is om de data 
tijdens het back-upproces automatisch te indexeren. Tijdens dat proces 
kun je zonder allerlei zware, extra oplossingen direct controleren of 
daar iets tussen zit wat je helemaal niet wilt bewaren, of waar mogelijk 
risico’s aan vast zitten. Misschien heeft iemand een kopie van een 
patiëntendossier per ongeluk ergens lokaal op de share neergezet. 
Zonder kwade bedoelingen, 
maar gewoon omdat het kon 
– het was niet beveiligd – 
en omdat iemand het 
 gemakkelijk vond voor 
werkdoeleinden. Dergelijke 
risico’s filteren wij er tijdens 
dat back-upproces uit. 
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Deze security-capaciteiten van de CAMCUBE zijn ‘built-in’. Dat 
 betekent dat security een integraal onderdeel is van het platform. 
De CAMCUBE is onder enorm hoge kwaliteits- en veiligheidseisen 
tot stand gekomen. Built-in verschilt wezenlijk van ‘bolted-on’. Deze 
term, afkomstig van VMWare, betekent dat er techniek bovenop 
een bestaand systeem is geschroefd. 

Traditioneel wordt technologie vanuit een financiële as benaderd. 
Ooit was ICT de sluitpost van het kostenplaatje, maar inmiddels is het 
binnen veel organisaties van een ‘cost centre’ getransformeerd naar 
een ‘value centre’. ICT voegt waarde toe aan het bedrijfsresultaat. 
Op plaatsen waar ICT wordt beoordeeld langs de financiële as, wint 
goedkoop het doorgaans van kwaliteit. Als je kiest voor de allergoed-
koopste Internet-of-Things-security, weet je vrijwel zeker dat je weinig of 
geen risico’s afdekt. 

Bij financieel benaderde ICT-projecten besteedt men pas aan het einde 
van een traject aandacht aan security. Anders dan bij security-by- 
design wordt het hele traject daarom nog eens dunnetjes overgedaan. 
Hierdoor lijkt het alsof security erg duur is. Bovendien blijft het iets 
dat apart staat van de technologie zelf. Het is ‘bolted-on’, waardoor 
het lappen dekensyndroom kan ontstaan. Terwijl ‘built-in’ security – 
zoals bij de CAMCUBE – niet langer ‘iets extra’s’ is. Het is een integraal 
onderdeel van het geheel aan technologie. Precies daarom is het 
essentieel dat je tijdig nadenkt over hoe het één met het ander 
 integreert en samenwerkt. Zolang je losse elementen op het 
 bestaande blijft schroeven, groeit de complexiteit, wordt het  beheer 
een drama en span je het paard eigenlijk achter de wagen. 
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De waarde van informatie kun je op drie belangrijke punten meten: 
1) de beschikbaarheid, 2) de integriteit en 3) de vertrouwelijkheid. 
CAM kan ziekenhuizen ondersteunen om op basis van die pijlers de 
juiste securitymaatregelen te treffen. Wij bieden garanties voor de 
beschik baarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data. 

CAM heeft jarenlange ervaring binnen ziekenhuizen in een structurele 
security-aanpak. Wij weten als geen ander dat gedegen ICT-security 
heel goed mogelijk is zonder exorbitante investeringen. Deze bood-
schap willen wij overdragen aan het hogere management. Wij kunnen 
hen ondersteunen bij het formuleren van een securitystrategie voor 
hun digitale persoonsgegevens – en alle metadata die daarbij hoort. 

Bij ‘bolted-on’ security  
is de kans op het  

lappendekensyndroom  
levensgroot
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Een inherent veilig ecosysteem 

CAM heeft een specifieke visie op de gezondheidszorg die geijkt is 
rondom security. Wat wij bijvoorbeeld vaak vergeten te vermelden, 
is dat ons platform inherent veilig is mede doordat het is ontwikkeld 
onder normen als ISO 27001 en NEN 7510. Dat houdt onder meer in 
dat onze architectuur volledig volgens  security-by-design is ontwikkeld, 
binnen strakke processen en omgeven is met veel toetsmomen ten. 
Zo wordt er bij iedere introductie van iets nieuws een grondige pentest 
uitgevoerd. Dankzij deze accreditaties worden de risico’s van bijvoor beeld 
schaduw-IT geminimaliseerd. 

Binnen CAM is alle expertise  
beschikbaar voor het bieden van  

een integrale veiligheidsoplossing
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Dat wij tot veel meer in staat zijn dan puur 
onze technische expertise, hebben veel 
ziekenhuizen reeds ondervonden. Zodra een 
zwakke plek of een concrete bedreiging 
wordt ontdekt, zetten we alle zeilen bij. 
Toen het bericht over de Wannacry- 
ransomware ons op vrijdagavond om  
21 uur bereikte, heeft het CAM-team het 

hele weekend doorgewerkt om de eigen systemen en die van onze 
klanten veilig te stellen. 

Een ander voorbeeld is het ernstige lek in de software van Citrix. 
Toen dat werd ontdekt was het kerstavond. Hoewel de ernst van het 
lek toentertijd nog niet duidelijk was, is CAM nog diezelfde avond 
aan de slag gegaan om zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Op dat 
soort momenten betaalt het feit dat onze tooling built-in is in plaats 
van  bolted-on zich ruimschoots terug. Als je te maken hebt met een 
lappendeken, is het zeer onwaarschijnlijk dat al die andere leveranciers 
op kerstavond zijn te mobiliseren. 

Ondanks dat security een wezenlijk onderdeel vormt van het complete 
plaatje dat wij aanbieden, zien veel ziekenhuizen CAM niet als  
‘van de security’. Daardoor wenden ze zich vaak tot andere security-
leveranciers. Daar is op zich niets mis mee, ware het niet dat het 
daarbij vaak ontbreekt aan een strategie. CAM is de aangewezen 
partij om dat gesprek te voeren met het management van een 
 ziekenhuis. Vanuit onze expertise op het gebied van architectuur en 
infrastructuur kan CAM uitstekend de risico’s in kaart brengen en 
deze duiden. Wat dat aangaat kunnen wij ook naadloos aansluiten 
bij ziekenhuizen die al een risico-inventarisatie hebben gemaakt en 
over een behandelmethodiek beschikken. 
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Ten aanzien van het securitybeleid van 
ziekenhuizen is CAM het ideale SPOC 
(Single Point of Contact). Het schakelpunt 
in de formulering, sturing, uitvoering en 
bewaking van security. Op deelgebieden 
kunnen wij ook oplossingen aandragen, 
als we dat niet al hebben gedaan binnen 
de CAMCUBE.
Wij zijn ruimschoots vertrouwd met wat de 
kroonjuwelen zijn van een ziekenhuis. Gezamenlijk kunnen we vast-
stellen wat ervoor nodig is om die te beschermen. Op die basis re-
deneren wij dan terug over wat er moet worden ingezet om dat te 
realiseren. Dat is een veel effectiever, hanteerbaarder en betaalbaar-
der aanpak dan wanneer wij als architect vanaf de onderkant allerlei 
stukjes van een puzzel toegeworpen krijgen, die niet op elkaar aan-
sluiten. Binnen CAM is alle expertise beschikbaar voor het bieden 
van een integrale veiligheidsoplossing. Een Single Pane of Glass 
ecosysteem, waarbinnen de betrokkenen uitstekend hun weg weten 
te vinden; daar is het overzicht, hier moet je klikken voor deze func-
tie, daar moet je nu dit inzetten, hier vindt de monitoring en de log 
reporting plaats enzovoort. 

Aangezien CAM sinds 2019 deel uitmaakt van het grote KPN is er 
veel vertrouwen in de toekomst. Niet alleen is de continuïteit van 
onze dienstverlening gegarandeerd. Wij kunnen ook in de uitvoe-
ring terug vallen op onze grote groene broer, indien dat nodig zou 
zijn. KPN beschikt namelijk over een zeer ervaren en robuuste secu-
rity-afdeling. Het spreekt voor zich dat CAM – op welk niveau in de 
organisatie wij ook actief zijn – haar menselijke touch van dienstver-
lening blijft  behouden. Onze boodschap staat dicht bij de bood-
schapper en wij maken die boodschap ook waar. En die boodschap? 
Een inherent veilig ecosysteem; secure by design, privacy first.
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Contact

CAM IT Solutions B.V.
www.cam.nl

Stationsstraat 115

3811 MH Amersfoort

T +31 (0)30 6005030

http://www.cam.nl
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