IP-Zorg Webinar Cyberweerbaarheid 24 februari

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Graag nodigen we je uit voor ons Webinar:
Cyberweerbaarheid in de zorg
Digitale veiligheid, hoe organiseer je het en waar moet je als zorginstellingen rekening mee houden
Met vriendelijke groet,
het Bestuur IP-Zorg

Webinar
Tijdens een eerder webinar hebben wij uitgebreid stilgestaan bij een mogelijke aanval van ransomware; wat is de
impact? Hoe moet je reageren? en Hoe kun je het voorkomen?
Als het gaat om de digitale weerbaarheid van organisaties zijn de berichten hierover alarmerend en urgent. De situatie
is ernstig. Veel zorginstellingen lopen achter op het gebied van digitale weerbaarheid. Incidenten hebben vaak grote
gevolgen, voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Maar er zijn ook grote
financiële gevolgen en het imago van de organisatie. kan schade oplopen. Informatiebeveiliging is van strategisch
belang en het vereist blijvende aandacht.
Op 24 februari gaan wij tijdens het webinar Cyberweerbaarheid hierover in gesprek met Rens van der Logt (Infozorg)
en Richard Strooper (Pinewood). Infozorg en Pinewood zijn beiden kennispartner van Stichting IP-Zorg, elk met hun
eigen achtergrond.
Pinewood is specialist in informatiebeveiliging, levert een scala aan diensten op dit gebied, waaronder ook aan
zorginstellingen, en is hiervoor aangesloten op het Zorg Detectie Netwerk. Infozorg richt zich specifiek op de
zorgsector bij de advisering en ondersteuning van beheer, ontwikkeling en implementatie. Hierbij wordt o.a. gebruik
gemaakt van SAAR dat ook ondersteunt bij de inrichting van informatiebeveiligingsprocessen.
Tijdens het webinar zal o.a. uitgebreid worden ingegaan op de voor informatiebeveiliging relevante (beheer)
processen, welke expertise hierbij nodig is, hoe zorginstellingen hier het best invulling aan kunnen geven en waar
zorginstellingen tegenaan lopen.

Datum en tijd

Aanmelden

Cyberweerbaarheid
Digitale veiligheid, hoe organiseer je het en waar moet je
als zorginstellingen rekening mee houden

U kunt zich aanmelden voor dit Webinar door een mail te
sturen aan secretaris@ip-zorg.nl
Enkele dagen voor het webinar ontvant u een link voor
deelname.

24 februari 2022
15:00 - 16:30 uur
U neemt deel via Teams.

Kennispartners
Infozorg en Pinewood zijn Kennispartners van Ip-Zorg
Informatie Infozorg
Informatie Pinewood

Informatie over IP-Zorg
Algemene informatie over Stichting IP-Zorg
Informatie voor Kennispartners
Secretariaat: Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

LinkedIn

Website

KvK: 76097854

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.

