
Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat 

het omgaan met informatie altijd op een 

veilige manier moet gebeuren.  

Dat betekent niet dat alles vastgelegd en 

dichtgetimmerd moet zijn en zo het 

dagelijkse werk hindert.  

Er ontstaat juist ruimte voor nieuwe 

manieren van werken als alle 

informatieprocessen goed zijn geregeld. 

Onwetendheid of onnadenkendheid 

kunnen problemen in de 

informatievoorziening en de 

informatiebeveiliging veroorzaken.  

IBindeZorg.nl ondersteunt een goed 

functionerende en beveiligde 

informatievoorziening in uw praktijk. C O M F O R T   
I N F O R M A T I O N  A R C H I T E C T S  

Postbus 1000, t.a.v. Box C310, 2260BA Leidschendam 
030 7440764 

https://comfort-ia.nl

Comfort-IA is gespecialiseerd in 
beleid, advies, toetsing en 

ondersteuning van  
informatiebeveiliging en privacy in 

de zorg. 

Ziet uw werkplek in uw praktijk er zo uit? 
Weet u zeker dat u genoeg heeft gedaan 

om de gevoelige informatie van uw 
patiënten echt te beschermen? 

IBindeZorg.nl 
Informatiebeveiliging voor de 

zorgpraktijk. 
Zelftoets, advies, verbeteringen, 
informatie en verantwoording.

IBindeZorg.nlIBindeZorg.nl  
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https://comfort-ia.nl/ibindezorg/
https://comfort-ia.nl/ibindezorg/
https://comfort-ia.nl
https://comfort-ia.nl/ibindezorg/
https://comfort-ia.nl
http://IBindeZorg.nl
http://IBindeZorg.nl
https://comfort-ia.nl/ibindezorg/


ad

IBindeZorg.nl wordt steeds bijgewerkt met de 
nieuwste wetten, normen en inzichten.  

Indien u jaarlijks de praktijktoets van 
IBindeZorg.nl doet, zult u steeds meer kennis 
opdoen, stapsgewijs verbeteringen 
aanbrengen en aantonen dat u zo veel 
mogelijk aan de wettelijke norm voor 
informatiebeveiliging voldoet.  

Met IBindeZorg.nl doorloopt U de, in de  
NEN 7510 voorgeschreven, PDCA-cyclus.

Van praktijkhouders wordt verwacht dat zij de 
informatiebeveiliging volgens een PDCA-cyclus 
verbeteren. Bron: NEN 7510.

I N F O R M AT I E B E V E I L I G I N G   I N  U W  P R A K T I J K

Comfort-IA helpt zorgverleners met een eigen praktijk bij het verbeteren van de 
informatiebeveiliging. Met het beantwoorden van vragen toetst u uw eigen situatie, u krijgt 
feedback op uw antwoorden en advies voor verbetering. U ontvangt een certificaat van 
deelneming zodat u ook aan de toezichthouders kunt aantonen dat u uw informatiebeveiliging 
en privacybescherming goed onderhoudt. Ga naar: https://IBindeZorg.nl

PROEFTOETS GRATIS 

Wilt u het uitproberen? Op IBindeZorg.nl is een proef-
vragenlijst beschikbaar waarmee u een indruk krijgt van de 
praktijktoets.

PRAKTIJKTOETS €  49,- (EX.BTW) 

• U geeft een indicatie van de omvang van de praktijk en of u 
de ICT heeft uitbesteed of zelf regelt. 

• De site selecteert uw vragenlijsten. Deze vult u waarheids-
getrouw in. Uw antwoorden worden afgezet tegen de norm 
voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510. 
Hiermee wordt bepaald of u aan de norm voldoet. 

• Op uw antwoorden krijgt u feedback. Daarmee verwerft u 
kennis over informatie-beveiliging (toetsend leren) en kunt u 
verbeterplannen opstellen. 

• U krijgt een helder overzicht van de informatiebeveiliging 
en privacybescherming in uw praktijk, toonbaar aan 
toezichthouders. Met een certificaat op uw website laat u 
zien dat u actief bezig bent met informatiebeveiliging.

GEHEEL VERNIEUWD VOORBEREID OP AVG 

In 2016 werd de Wet Datalekken al opgenomen in de 
Praktijktoets. In 2017 is de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) met de veel strengere privacy 
wetgeving waaraan iedere praktijk voor mei 2018 moet 
voldoen toegevoegd. Daarnaast is er aandacht gekomen voor 
mobiel werken, de fysieke beveiliging van gegevens in de 
praktijk en zijn tal van technische verbeteringen doorgevoerd. Voorbeeld van een deel van het resultaat van een praktijktoets.
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