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Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
In deze Nieuwsbrief informeren we je over het initiatief van VWS en Stichting Z-Cert om de Handreiking Verlopen
domeinnamen op te stellen. Daarin informatie over hoe om te gaan met domeinnamen die niet meer in gebruik zijn, dan
wel waarvoor de rechten zijn verlopen, om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt met als gevolg
mogelijke datalekken.
Er is aandacht voor verschillende activiteiten van het Centrum Informatiebeveiliging en privacybescherming (CIP) die
ook voor IP-Zorg belangstellenden interessant kunnen zijn.
In de vaste rubriek Kennispartner in beeld presenteert Infozorg zich.
Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg

Stichting IP-Zorg
Iedereen die bij een zorgorganisatie of aan de zorg gerelateerde (belangen)organisatie werkt kan zich aansluiten bij
Stichting IP-Zorg. Hieraan zijn voor zorgorganisaties of personen geen kosten verbonden.

Kennis- en discussieplatform CIP.Pleio

Community IP-Zorg

CIP.Pleio.nl is een besloten site. Je kunt lid worden als je
werkzaam bent bij de overheid of in de zorg. Informatie
vind je op onze website.
Op het Platform CIP.Pleio vind je Nieuws, Fora en
Groepen.
Leden kunnen ook Webinars volgen.

Eén van de menu-items van CIP.pleio.nl is IP-Zorg.
In de groep IP-Zorg kunnen onderwerpen worden
geagendeerd die betrekking hebben op het zorgdomein.
Iedereen die lid is van deze groep kan vragen stellen,
onderwerpen inbrengen en meedoen met discussies,
beeldvorming en kennisverrijking.

Digitale Nieuwsbrief van IP-Zorg
Denk je dat berichten van IP-Zorg mogelijk interessant zijn voor een collega of andersoortige relatie, stuur deze
nieuwsbrief dan door of maak hen er op attent. Aanmelden voor de Nieuwsbrief kan via de website.

Aanmelden Stichting IP-Zorg

Aanmelden Platform CIP.Pleio

Platform CIP.Pleio
Handreiking verlopen
domeinnamen
Een naamswijziging van een zorgorganisatie of fusie gaat
vaak samen met een nieuwe website en bijbehorende
domeinnaam. De nieuwe domeinnaam is geregistreerd, er
komt verkeer op binnen en mensen weten je online te
vinden. Maar wat doe je met het oude domein?
Een domeinnaam die niet meer wordt gebruikt, verloopt na
verloop van tijd en kan in verkeerde handen vallen met
datalekken als gevolg.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
heeft samen met de experts van Stichting Z-Cert en in
nauwe samenwerking met zorginstellingen deze
handreiking samengesteld. Hierin staat wat
zorgorganisaties kunnen doen om een datalek door een
verlopen domeinnaam te voorkomen.

Lees de Z-Cert handreiking

Leden van CIP.Pleio hebben toegang tot de CIPactiviteiten. Hieronder enkele nieuwsitems die ook van
belang kunnen zijn voor de zorg.
Handreiking Veilig thuiswerken
Een overzichtelijke handreiking met tips voor organisaties
en advies aan medewerkers voor veilig thuiswerken. De
handreiking bevat ook een checklist voor thuis.
Forum Digitaal dreigingsnieuws
Vanaf maart 2021 is er op CIP.Pleio een nieuw forum:
Digitaal Dreigingsnieuws. Door CIP (vanuit onder meer het
Digital Trust Center), én door leden van CIP.Pleio.
Wees alert, doe er je voordeel mee en verhoog je
weerbaarheid.
Forum Vraagbaak Privacy
Met de Vraagbaak Privacy wordt een instrument geboden
waarmee vragen gesteld en beantwoord kunnen
worden door collega's binnen het CIP-netwerk. Ook
kunnen hier discussies worden gevoerd over privacyonderwerpen. Iedereen kan hier dus vragen kwijt (door het
starten van een discussie) en iedereen kan
antwoorden geven.
Week van CIP
In de jaarlijkse ‘Week van CIP’ van 30 mei tot en met 4
juni, elke dag van 13:00 – 14:00, interessante webinars.
Zoals op 2 juni “Geen concessies doen aan privacy en
security en toch resultaat boeken in tijden van crisis. Hoe
doe je dat en wat kunnen we daarvan leren?” door: Ron
Roozendaal - Ministerie van VWS.

Kennispartner in beeld
In deze vaste rubriek van de Nieuwsbrief van IP-Zorg belichten we telkens een Kennispartner. In de eerste reeks stellen we hen nader
aan u voor. Daarna belichten we telkens een of meer van belang zijnde onderwerpen.

Al voordat de Stichting IP-Zorg bestond, werkten wij samen met de
bedenker en ontwikkelaar van het BBMCare en mede-initiatiefnemer van
de stichting Douwe de Jong. Dus ja, toen ons gevraagd werd als
kennispartner mee te doen met IP-Zorg, was ons antwoord direct:
jazeker!
Vanuit ons vak functioneel beheren van de informatievoorziening, zijn wij ook intensief met informatiebeveiliging
bezig. Als je serieus en professioneel met informatievoorziening bezig bent, en je helpt zorgorganisaties met het
op orde brengen en houden van hun informatiehuishouding, dan moet je ook elke dag bezig zijn met
informatiebeveiliging.
Lees verder >>>

LinkedIn

Website

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft opgegeven, of bij de Stichting IP-Zorg bent aangesloten, deelneemt of heeft
deelgnenomen aan één of meer Werkgroepen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@ip-zorg.nl toe aan uw adresboek.

