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Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Wanneer u deze Nieuwsbrief ontvangt is het IP-Zorg Webinar Cyberweerbaarheid juist geweest. Een verslag van
de bijeenkomst wordt zo snel mogelijk geplaatst op onze website.
ECP | platform voor Informatiebeveiliging krijgt het programma Aan de slag met informatieveilig gedrag
overgedragen van ICTU.
CIP vraagt uw aandacht voor de FG-enquête 2022.
In de vaste rubriek Kennispartner in beeld gaat IRM360 in op de NEN 7510 en BBMCare achtergrond in haar
product Cybermanager.
Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg

FG-enquête 2022
Programma Informatieveilig gedrag in de zorg
in 2022 bij ECP
De afgelopen 2 jaar ontwikkelde ICTU in opdracht
van de Brancheorganisaties Zorg en VWS de
wegwijzer ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’. In
het tweede kwartaal van 2022 draagt ICTU de
Wegwijzer over aan de stichting ECP | Platform
voor de Informatiesamenleving. De
brancheorganisaties die verenigd zijn in de
Brancheorganisaties zorg (ActiZ, de Nederlandse
ggz, NFU, NVZ en VGN) blijven bij het programma
betrokken.
ECP focust zich de komende tijd op het
verspreiden van de aanpak zodat meer
zorgorganisaties met het stappenplan uit de
Wegwijzer aan de slag gaan. Aan de hand van dit
stappenplan kunnen zorgorganisaties effectieve
interventies kiezen om gedragsverandering van
zorgprofessionals te bereiken op het gebied van
informatieveiligheid.
ECP | Platform voor de
Informatiesamenleving is een
stichting die een groot aantal
programma’s uitvoert en
coördineert die gericht zijn op
een betere (kansrijkere, veiligere, inclusievere)
informatiesamenleving. ECP coördineert ook het
programma Digivaardig in de zorg dat al ruim 5
jaar actief is en een groot bereik heeft in de zorg.
Digivaardig in de zorg ondersteunt
zorgorganisaties bij het digitaal vaardiger maken
van hun medewerkers.

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
(CIP), houdt voor de tweede keer een enquête onder
Functionarissen Gegevensbescherming en andere privacyverantwoordelijken.
Deze enquête is een vervolg op de enquête die CIP heeft
gehouden in 2018. Dit keer verwachten wij vooral meer
zicht te krijgen op hoe de functie van FG en het vakgebied
zich sinds de invoering van de AVG hebben ontwikkeld.
Daarnaast kunnen de resultaten ons een beeld geven van
de actuele ondersteuningsbehoefte van deze belangrijke
en specifieke groep professionals.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn;
achtergrond, tijdsbesteding, prioriteiten, werkbeleving en
organisatorische inbedding.
CIP wil hiermee een bijdrage leveren aan de verdere
professionalisering van deze beroepsgroep. Met het
invullen van deze enquête heb je invloed op de geboden
ondersteuning vanuit CIP aan FG’s.
Het invullen van de enquête is anoniem en vraagt circa 15
minuten. Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking
en genomen moeite. Zodra de uitkomsten zijn verwerkt zal
CIP die publiceren.
De enquête is beschikbaar tot en met 31 maart 2022.

FG-enquête 2022 invullen

De onderwerpen informatiebeveiliging en privacy
hebben ook een plek binnen het programma
Digivaardig in de zorg waarbij er vooral wordt
ingezet op kennisoverdracht. Maar weten hoe je
informatieveilig handelt, betekent nog niet dat
zorgprofessionals het ook daadwerkelijk doen. Het
programma Informatieveilig gedrag in de zorg
voegt een methodiek toe waarmee
zorgorganisaties gedragsverandering kunnen
bereiken. Beide programma’s vullen elkaar dus
goed aan.

Aan de slag met ..lees de
wegwijzer

Kennispartner in beeld
In deze vaste rubriek van de Nieuwsbrief van IP-Zorg belichten we telkens een Kennispartner of een product of dienst van een
Kennispartner.

Informatiebeveiliging & Privacy in de Zorg
Informatiebeveiliging: het beveiligen van informatie. In de zorg komt er
bij dit onderwerp veel kijken. Informatiebeveiliging beïnvloed namelijk het
gehele ziekenhuis en zorginstellingen, aangezien zij voor hun
dienstverlening erg afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van informatie(systemen) en privacy.
Op het moment wanneer informatie niet beschikbaar is, de integriteit niet gewaarborgd wordt of zelfs informatie
openbaar is geworden, kunnen patiënten en cliënten rechtstreeks schade ondervinden.
Lees verder >>>

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.
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.

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.

