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Het grootste aantal datalekmeldingen binnen 
de zorgsector is afkomstig van ziekenhuizen 
(23%) en apotheken (22%). De meeste 
meldingen worden gedaan na het verzenden 
van persoonsgegevens aan de verkeerde 
ontvanger. Kleinere zorginstellingen, zoals 
gezondheids- en welzijnsorganisaties (24%), 
maatschappelijke dienstverlening (15%) en 
tandartsen (6%), melden vaker datalekken door 
hacking, malware of phishing dan grotere 
zorginstellingen.
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Aanleiding
• Bestaande, aangepaste, nieuwe regelgeving in de zorg
• Meer uitwisseling van data in de zorg, verdergaande digitalisering
• Noodzaak en wens tot veilig en betrouwbaar inrichten
• Inspelen op toenemende kwetsbaarheid



IP-Zorg
• Opgericht op 14 oktober 2019, Oprichtingsbestuur hier aanwezig
• Doel: bijdragen aan de verbetering van de informatieveiligheid en 

privacy binnen de zorg- en welzijnssector
• uitwisseling kennis en ervaring
• actieve werkgroepen
• discussieplatform
• training, opleiding en awareness 



Ambities IP-Zorg
• Gezamenlijk oplossingen uitwerken
• Centrale afspraken kunnen maken met leveranciers
• Vraagbaakfunctie
• Afstemming met brancheorganisaties en het ministerie



IP-Zorg
• Aangesloten organisaties
• Kennispartners



Wat bieden wij je?
• Directe toegang tot kennis en kunde van anderen in het netwerk
• Delen van kennis en kunde t.b.v. “het algemeen nut” in de zorg
• Aandragen van onderwerpen voor behandeling
• Werkgroepen en bijeenkomsten: onderwerp, regionaal, landelijk
• Opleidingen – overdracht van kennis
• Toegang tot CIP.Pleio: documenten en discussieplatform

• Structuur aanbrengen in een diffuus landschap



Wat vragen wij van je?
• Betrokkenheid
• Inbreng



Stichting IP-Zorg
• Er is veel te doen rondom informatiebeveiliging en privacy in de zorg
• Steeds hogere eisen en aangescherpt toezicht
• En er is veel gaande rondom digitalisering en efficiencyverbetering

• Stichting IP-Zorg kan bijdragen 
• Jij kunt bijdragen


