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Is NEN 7510 verplicht?        

NEN 7510 is de nationale norm voor informatieveiligheid 

in de gezondheidszorg. Voldoen aan NEN 7510 is 

wettelijk verplicht voor zorgverleners. Voldoe je aan de 

NEN 7510 eisen, dan heb je goed nagedacht over alle 

risico’s en kun je laten zien dat er gestructureerd en 

planmatig wordt gewerkt aan verbetering. Naast 

zorgorganisaties moeten bijvoorbeeld ook de IT-

leveranciers of de externe beheerders van de database 

voldoen aan NEN 7510. Vaak wordt vanuit 

zorginstellingen ook verwacht dat zij aan deze richtlijnen 

voldoen.  

Een vernieuwde norm 

De NEN 7510:2011 norm is definitief vervangen door de 

NEN 7510:2017 norm. Deze vernieuwde norm is 

opgebouwd conform de High Level Structure (HLS). Door 

deze uniforme structuur is het gemakkelijker geworden 

om meerdere ISO normen te integreren. De NEN 

7510:2017 norm is nu bijvoorbeeld makkelijk te 

combineren met de ISO 27001 norm. ISO 27001 is de 

internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

Opbouw norm   

In deel 1 van de NEN 7510:2017 wordt beschreven hoe 

het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) 

ingericht moet worden. Informatiebeveiliging betreft de 

Beschikbaarheid, de Integriteit en de Vertrouwelijkheid 

(BIV). De Plan, Do, Check, Act cyclus komt ook terug in de 

norm.  

Omdat er gesproken wordt over persoonlijke 

gezondheidsinformatie in plaats van patiëntgegevens, 

gaat de toepasbaarheid van deze 

informatiebeveiligingsnorm verder dan alleen de 

gezondheidszorg. Ook leveranciers van bijvoorbeeld 

Health apps kunnen kiezen voor de NEN 7510 norm 

omdat zij te maken hebben met persoonlijke 

gezondheidsinformatie (gewicht, hartslag, etc.). 

Onderdeel van de norm is het verkrijgen van inzicht in de 

contextanalyse en het inventariseren van de behoeften en 

verwachtingen van belanghebbenden. Hierdoor worden 

organisaties gedwongen om het ISMS af te stemmen op 

de omgeving van de organisatie, waardoor het ISMS ook 

veel makkelijker zal aansluiten bij de organisatie.  

De focus van de risicobeoordeling is in de NEN 7510:2017 

norm iets verschoven. Waar in de oude NEN norm de 

bedrijfsmiddelen het uitgangspunt waren, zijn nu de 

risico’s van de organisatie het uitgangspunt. Door deze 

wijziging hoeven niet meer per bedrijfsmiddel alle 

bedreigingen in kaart worden gebracht. 

De NEN 7510:2017-2 norm 

De implementatie van de richtlijn voor de 

beheersmaatregelen is vastgelegd in de NEN 7510:2017-2 

norm. Dat houdt in dat bij elke beheersmaatregel uit de 

NEN 7510 norm concreet is beschreven wat moet worden 

ingericht om aan de betreffende beheersmaatregel te 

voldoen. 

Vanuit de risico’s die binnen de organisatie aanwezig zijn 

worden maatregelen besloten. Vervolgens moet worden 

gecontroleerd of er maatregelen uit NEN 7510:2017-2 

norm over het hoofd zijn gezien. In de NEN 7510:2017-2 

norm is per beheersmaatregel aangegeven of er een 

zorgspecifieke maatregel nodig is. De 

beheersmaatregelen uit de oude NEN 7510:2011 zijn niet 

één op één te matchen met de beheersmaatregelen uit 

de NEN 7510:2017. Slechts een klein deel van de 
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beheersmaatregelen is exact gelijk. De maatregelen 

moeten dus opnieuw doorgenomen worden en de 

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT) zal opnieuw moeten 

worden opgesteld. 

Hulp nodig? 

Onze consultants helpen jouw organisatie graag met het 

opzetten van een praktisch managementsysteem dat aan 

alle eisen voldoet. Vanuit onze klanten krijgen wij ook 

steeds vaker vragen over bewustwording rondom 

informatiebeveiliging. Er is dan hard gewerkt aan alle 

technische eisen, maar voor het gevoel blijft het saai en 

abstract voor medewerkers. Wij bieden awareness 

programma’s, trainingen, communicatieplannen met 

bijvoorbeeld animatievideo’s en andere tooling.  

Onze consultants komen met oplossingen die aansluiten 

op de organisatie en aan de normen voldoen. Wil je meer 

weten? Scan de QR-code met de camera van je mobiele 

telefoon of neem contact op via 0252-5470000 of 

info@qsn.nl.   
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