
Cross reference:

NEN7510 en Identity & Access Management 

Een overzicht van onderdelen uit de NEN 7510 norm  voor 
informatiebeveiliging in de zorg die door een integrale identity en access 
management oplossing kunnen worden afgedekt.



Deze whitepaper geeft een globaal overzicht van de onderdelen van de NEN 7510 norm 
die door een goed ingerichte, integrale identity en access management oplossing 
(hierna te noemen: IDM-oplossing) kunnen worden afgedekt. Daarbij wordt niet 
uitgegaan van een specifieke oplossing van een bepaalde leverancier. Wel is het 
document geschreven vanuit de achtergrond en ervaring van RealOpen IT met de eigen 
oplossingen en ligt het dus voor de hand dat de geschetste mogelijkheden in ieder 
geval kunnen worden gerealiseerd met de door RealOpen IT ontworpen en 
geïmplementeerde oplossingen. Een korte schets van deze oplossingen, en met name 
de oplossingen die gericht zijn op de zorg, vindt u dan ook aan het einde van dit 
document.



>> Identity en access 
management
Voldoen aan NEN 7510 richtlijnen zal 
nooit de enige of sterkste drijfveer zijn 
van een zorginstelling om een identity en 
access management oplossing te 
implementeren. Daarvoor zijn veel meer, 
en vooral veel sterkere argumenten 
voorhanden. Het is dan ook niet het doel 
van dit document om, over de as van de 
norm, identity en access management 
aan te bevelen. Dit document kan echter 
wel een ondersteuning vormen voor het 
onderbouwen van de 'business case' voor 
de invoering van een aantal richtlijnen en 
best practices in het kader van de norm. 
Daarnaast biedt het een handvat voor wie 
verantwoordelijk is voor de toetsing aan 
de norm binnen een zorginstelling.
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Bij verantwoorde zorg hoort ook hoe de zorginstelling en de hulpverlener de informatie 

verwerken, die noodzakelijk is voor goede patiëntenzorg. Informatieverwerking- en 

beveiliging is dan ook onderdeel van verantwoorde zorg en valt daarmee onder het 

toezichtsterrein van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). IGZ heeft aangegeven 

NEN 7510 ter hand te nemen bij het toetsen van de vraag of zorginstellingen de juiste 

maatregelen treffen voor invoering en handhaving van adequate informatiebeveiliging.

>> NEN 7510 – verplicht of niet
In discussies over NEN 7510 komt vaak het feit naar voren dat het voldoen aan de norm niet 

''verplicht'' is. Dit is strikt gesproken juist. Het is echter wel zo dat van zorgorganisaties wordt 

verwacht dat zij controle hebben over de informatiebeveiliging. Dit betekent dat zij de 

beschikbaarheid van informatie en de continuïteit van de informatievoorziening afdoende 

kunnen waarborgen. NEN 7510 biedt hiervoor een kader. Of, zoals het op de website van het 

Steunpunt NEN 7510 van NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn wordt verwoord:



Overzicht van de artikelen in de NEN 
7510 norm en een toelichting van de rol 
van identity en access management 

NB: per onderdeel wordt tekst overgenomen uit de 
norm. Het betreft hier steeds fragmenten, c.q. delen uit 
de tekst die van toepassing zijn en dus geen volledige 
tekst. 

>> 8.3 – Beëindiging of wijziging van 
dienstverband
8.3.2 – Retournering van bedrijfsmiddelen

Beheersmaatregel
Alle werknemers, ingehuurd personeel en externe 
gebruikers behoren alle bedrijfsmiddelen van de 
organisatie die zij in hun bezit hebben te retourneren bij 
beëindiging van hun dienstverband, contract of 
overeenkomst. 

Aandachtspunten en 
aanbevelingen voor 
implementatie
Leg in het beëindigingsproces formeel vast dat alle 
eerder verstrekte programmatuur, bedrijfsdocumenten 
en apparatuur wordt teruggegeven. Hetzelfde geldt voor 
bedrijfsmiddelen zoals draagbare computerapparatuur, 
creditcards, toegangskaarten, programmatuur, 
handboeken en informatie opgeslagen op elektronische 
media. 

Het antwoord van IDM
Identity Management kan de basis vormen voor 

de ondersteuning hiervan, informatie ontsluiten 

en workflows in gang zetten. 

Zo  kan worden bijgehouden wie over welke 

bedrijfsmiddelen beschikt en kunnen de in- en 

uitdiensttredingsprocessen geheel of grotendeels 

worden geautomatiseerd. Bedrijfsmiddelen die 

uit rechten bestaan, zoals toegang tot 

programmatuur en gegevens kunnen automatisch 

worden verleend of ingetrokken bij in- en 

uitdiensttreding op basis van gegevens uit het 

HR-systeem, als dit – wat voor de hand ligt - de 

bron vormt binnen de identity management 

oplossing. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij het 

verstrekken en intrekken fysieke handelingen 

nodig zijn, kunnen reminder e-mails worden 

gestuurd aan bijvoorbeeld de in- of 

uitdiensttredende persoon zelf, de manager, de 

persoon die controle moet uitoefenen etc. 



8.3.3 – Intrekken van toegangsrechten

Beheersmaatregel
De toegangsrechten van alle werknemers, ingehuurd 
personeel en externe gebruikers tot informatie en 
IT-voorzieningen behoren te worden ingetrokken bij 
beëindiging van het dienstverband, het contract of de 
overeenkomst, of behoort na wijziging te worden 
aangepast.

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM-oplossing zorgt ervoor dat 

wijzigingen in bronsystemen, meestal 

HR-systemen, automatisch worden verwerkt in 

alle gekoppelde systemen. Bij vertrek van een 

werknemer of andere gebruiker kunnen accounts 

worden verwijderd of rechten worden onttrokken 

in andere applicaties zoals bijvoorbeeld 

helpdesktools,  toegangsbeheersystemen etc. 

Omdat er meer dan één bronsysteem kan worden 

gekoppeld, kan dit ook gelden voor ingehuurd 

personeel en externe gebruikers waarvan de 

gegevens in een ander systeem worden 

bijgehouden.

Ook kunnen de toegangsrechten voor informatie 

en bedrijfsmiddelen op gewenste momenten 

worden beperkt en ingenomen. Tevens kan een 

wijziging van het dienstverband een trigger zijn 

om rechten en wachtwoorden te (laten) wijzigen. 

>> 9.1 – Beveiligde ruimten

9.1.2 – Fysieke toegangsbeveiliging

Beheersmaatregel
Beveiligde zones behoren te worden beschermd door 
geschikte toegangsbeveiliging, om te bewerkstelligen 
dat alleen bevoegd personeel wordt toegelaten. 

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM-oplossing omvat ook een 

koppeling naar de beheersystemen voor fysieke 

toegang. Hierdoor kunnen de gegevens uit 

bronbestanden zoals HR-bestanden worden 

doorgegeven aan het toegangsbeheersysteem. 

Als de toegangsrechten tot specifieke ruimten 

zijn te herleiden vanuit een of meer 

bronsystemen, kunnen rechten met betrekking 

tot specifieke toegang worden toegekend.  
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>> 10.1 Bedieningsprocedures en 
verantwoordelijkheden

10.1.3 – Functiescheiding

Beheersmaatregel
Taken en verantwoordelijkheden behoren te worden 
gescheiden om gelegenheid voor onbevoegde of 
onbedoelde wijzigingen of misbruik van de 
bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM oplossing biedt een volledige, 

en op rollen gebaseerde aanpak voor het beheer 

van toegangsrechten. Daarnaast kan een 

uitgebreide workflow management module 

worden toegevoegd, waarmee gebruikers rechten 

op applicaties en systemen kunnen aanvragen en 

het volledige autorisatie- en toekenningsproces 

wordt geautomatiseerd. 

NB: Het spreekt voor zich dat het opzetten en 

uitvoeren van het beleid dat ten grondslag ligt 

aan deze scheiding van taken en 

verantwoordelijkheden buiten de scope valt van 

de IDM-oplossing. Pas als er sprake is van een 

beleid kan dit worden uitgevoerd en bewaakt aan 

de hand van de IDM-oplossing.

>> 10.8 Uitwisseling van informatie

10.8.5 – Systemen voor bedrijfsinformatie

Beheersmaatregel
Beleid en procedures behoren te worden ontwikkeld en 
geïmplementeerd om informatie te beschermen die een 
rol speelt bij de onderlinge koppeling van systemen voor 

bedrijfsinformatie.    

    

Het antwoord van IDM
Aan de basis van de inrichting van een integrale 

IDM-oplossing ligt het vastleggen en toetsen aan 

de praktijk van eerder ontwikkeld beleid en 

procedures ten aanzien van de toegang tot de 

bescherming van informatie. IDM kan 

bijvoorbeeld een rol spelen bij de uitvoering op de 

volgende punten: 

IDM-koppelingen kunnen worden 

gebaseerd op of het gevolg zijn van 

bepaalde procedures;

toegang tot  specifieke informatie (bijv. 

folders en mappen) kan via IDM worden 

beheerd;

het type gebruiker kan in het IDM-systeem 

worden geregistreerd.



>> 10.9 – Diensten voor e-commerce

10.9.1 E-commerce

Beheersmaatregel
Informatie die een rol speelt bij e-commerce en die via 
openbare netwerken wordt uitgewisseld, behoort te 
worden beschermd tegen frauduleuze activiteiten, 
geschillen over contracten en onbevoegde 
openbaarmaking en modificatie. 
 
In de aandachtspunten en aanbevelingen wordt de mate 
van  betrouwbaarheid die beide partijen eisen van 
elkaars beweerde identiteit, door middel van 
authenticatie genoemd.

Het antwoord van IDM
IDM-oplossingen bieden de mogelijkheid de 

geldigheid van gebruikersgegevens te 

onderbouwen en diverse authenticatiemiddelen 

toe te passen, eventueel conform STORK-niveaus.  

>> 10.10 – Controle 

10.10.1 – Aanmaken audit-logbestanden

Beheersmaatregel
Er behoren audit logbestanden te worden aangemaakt, 
waarin activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en 
informatiebeveiligings- gebeurtenissen worden 
vastgelegd. Deze logbestanden behoren gedurende een 
overeengekomen periode te worden bewaard, ten 
behoeve van toekomstig onderzoek en 
toegangscontrole.

Het antwoord van IDM
Binnen IDM-oplossingen worden logbestanden 

aangemaakt die middels een geautomatiseerd 

proces tot rapporten kunnen worden verwerkt.

10.10.2  – Controle van systeemgebruik

Beheersmaatregel
Er behoren procedures te worden vastgesteld om het 
gebruik van IT-voorzieningen te controleren. Het 
resultaat van de controleactiviteiten behoort regelmatig 
te worden beoordeeld.

Het antwoord van IDM
IDM-oplossingen bieden diverse mogelijkheden 

om informatie bij te houden en te controleren, 

uiteraard afhankelijk van datgene dat door de 

voorzieningen/applicaties zelf wordt bijgehouden 

en de adequate definitie van autorisaties en 

rollen.

10.10.3 – Bescherming van informatie in 
logbestanden

Beheersmaatregel
Logfaciliteiten en informatie in logbestanden behoren te 
worden beschermd tegen inbreuk en onbevoegde 
toegang. De logging van informatiesystemen voor het 
verwerken van patiëntgegevens behoort te zijn beveiligd 
en niet te manipuleren. 

Het antwoord van IDM
De onder 10.10.1 genoemde logbestanden zijn 

beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik.
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>> 11 Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging moet ervoor zorgen dat toegang 
tot voorzieningen en gegevens worden verleend aan 
gebruikers die daartoe gerechtigd zijn en wordt 
geweigerd aan anderen. Het doel is te waarborgen dat 
het lezen, toevoegen, wijzigen en verwijderen van 
gegevens en programmatuur alleen door bevoegden en 
gecontroleerd kan plaatsvinden.

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM-oplossing biedt de 

mogelijkheid een volledig rollenmodel in te 

richten waardoor ervoor wordt gezorgd dat 

toegang en andere rechten tot applicaties 

overeenstemmen met de geldige bevoegdheden. 

Toegang tot specifieke gegevens binnen 

applicaties wordt veelal binnen de applicatie zelf 

geregeld. 

11.2 Beheer van toegangsrechten van 
gebruikers 

11.2.1 Registratie van gebruikers

Beheersmaatregel
Er behoren formele procedures voor het registreren en 
afmelden van gebruikers te zijn vastgesteld, voor het 
verlenen en intrekken van toegangsrechten tot alle 
informatieystemen en -diensten. 

Een organisatie die patiëntgegevens verwerkt, behoort 
te waarborgen dat de toegang tot systemen die 
patiëntgegevens verwerken deel uitmaakt van een 
formele gebruikersregistratie procedure. Deze procedure 
hoort te waarborgen dat de mate van vereiste 
authenticatie bij een gebruiker in overeenstemming is 
met het resulterende niveau van beveiliging. 

Aandachtspunten en aanbevelingen voor implementatie
Een procedure voor registratie en afmelden van 
gebruikes omvat:

gebruik van unieke gebruikersidentificaties (ID) 
zodat gebruikers kunnen worden gekoppeld aan 
en verantwoordelijk kunnen worden gesteld 
voor hun handelingen; het gebruik van 
groepsidentificatie is alleen te overwegen als 
dat noodzakelijk is om bedrijfs- of operationele 
redenen en vraagt formele goedkeuring;

controleren dat de gebruiker door de 
systeemverantwoordelijke is geautoriseerd voor 
het gebruik van het informatiesysteem of de 
informatiedienst; afzonderlijke goedkeuring 
van de directie met betrekking tot 
toegangsrechten kan ook terecht zijn;

controleren dat het toegewezen 
toegangsniveau geschikt is voor de 
bedrijfstoepassing en consistent is met het 
beveiligingsbeleid van de organisatie, 
bijvoorbeeld dat de functiescheiding niet in 
gevaar wordt gebracht;
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gebruikers een schriftelijke bevestiging van hun 
toegangsrechten geven;

waarborgen dat dienstverlenende bedrijven 
geen toegang verlenen totdat de 
autorisatieprocedures zijn voltooid;

een formele registratie bijhouden van alle 
personen die zijn geregistreerd als gebruikers 
van de dienst;

onmiddellijk intrekken of blokkeren van 
toegangsrechten van gebruikers die van functie 
of rol zijn veranderd of de organisatie hebben 
verlaten;

periodieke controle op en verwijderen of 
blokkeren van overtollige gebruikers-ID's en – 
accounts;

waarborgen dat overtollige gebruikers-ID's niet 
aan andere gebruikers worden uitgegeven. 

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM-oplossing zorgt er onder andere 

voor dat persoonlijke accounts worden 

aangemaakt voor alle medewerkers. Doordat 

gebruikers-ID's uniek zijn, wordt gewaarborgd dat 

deze niet aan andere gebruikers worden 

uitgegeven. Daarnaast kan via een beheermodule 

het aanvragen en goedkeuren van specifieke 

autorisaties worden geregeld. 

Op momenten dat zich een risico voordoet met 

betrekking tot functiescheiding, kan dit door 

middel van een melding kenbaar worden 

gemaakt. Het onmiddellijk intrekken of blokkeren 

van toegangsrechten van gebruikers die van 

functie of van rol zijn veranderd of de organisatie 

hebben verlaten, kan automatisch plaatsvinden 

op basis van gegevens afkomstig uit het 

HR-systeem. 

Uiteraard voorziet een dergelijke oplossing ook in 

de nodige controle- en rapportagemogelijkheden. 

11.2.2 – Beheer van speciale 
bevoegdheden

Beheersmaatregel
De toewijzing en het gebruik van speciale bevoegdheden 
behoren te worden beperkt en beheerst. 

Aandachtspunten en aanbevelingen voor 
implementatie:
Stel voor informatiesystemen, met meer gebruikers die 
bescherming tegen toegang door onbevoegden vereisen, 
een formeel autorisatieproces vast voor de toewijzing 
van speciale bevoegdheden.

Het antwoord van IDM
Binnen een integrale IDM-oplossing kunnen door 

middel van een ''request en approval module'' 

speciale autorisaties/bevoegdheden worden 

aangevraagd. Deze kan zo worden ingericht dat 

goedkeuring alleen kan worden gegeven door 

bevoegde personen. Controle en evaluatie van 

deze speciale rechten is mogelijk door 

bijvoorbeeld het instelling van geldigheidsdata 

en het betrekken van meerdere personen bij het 

goedkeuringsproces.
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11.2.3 – Beheer van 
gebruikerswachtwoorden

Beheersmaatregel
De toewijzing van wachtwoorden behoort met een 
formeel beheerproces te worden beheerst. 

Aandachtspunten en aanbevelingen voor 
implementatie:

reik gebruikers wanneer zij hun eigen 
wachtwoorden moeten bijhouden, aanvankelijk 
een beveiligd tijdelijk wachtwoord uit dat zij 
onmiddellijk moeten wijzigen;

procedures vaststellen om de identiteit van een 
gebruiker te controleren voordat hem een nieuw 
vervangend of tijdelijk wachtwoord wordt 
verstrekt;

tijdelijke wachtwoorden op en veilige manier 
uitgeven aan gebruikers; gebruik via derden of 
gebruik van onbeschermde e-mailberichten 
(ongecodeerde tekst) vermijden;

maak tijdelijke wachtwoorden uniek voor een 
persoon en niet te raden;

sla wachtwoorden nooit in onbeschermde vorm 
op;

Wachtwoorden zijn een gebruikelijk middel om de 
identiteit van een gebruiker te verifiëren voordat 
toegang wordt verleend tot een informatiesysteem of 
dienst in overeenstemming met de autorisatie van de 
gebruiker. Aanvullend voor gebruikersidentificatie- en 
authenticatie zijn biometrie en het gebruik van tokens.

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM-oplossing is standaard voorzien 

van een wachtwoordmodule. Deze kan, onder 

andere, een eenmalig wachtwoord toekennen dat 

bij de eerste keer inloggen gewijzigd moet 

worden, tijdelijke wachtwoorden uitgeven met 

het gewenste/vereiste complexiteitsniveau, 

procedures vaststellen om de identiteit van een 

gebruiker te controleren voordat hem een nieuw 

wachtwoord wordt verstrekt etc.  Wachtwoorden 

worden uiteraard versleuteld opgeslagen. 

11.2.4 – Beoordeling van toegangsrechten 
van gebruikers 

Beheersmaatregel
De organisatie behoort de toegangsrechten van 
gebruikers, met inbegrip van de gebruikersregistraties 
en details daarbinnen, regelmatig te beoordelen in een 
formeel proces om zich ervan te vergewissen dat ze 
compleet en nauwkeurig zijn en dat de toegang nog 
steeds is gewenst.

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM-oplossing kan als instrument 

worden ingezet om toegekende autorisaties te 

evalueren en de complete life cycle van 

gebruikersaccounts te volgen en te beheren. Door 

tijdelijke autorisaties toe te kennen, kunnen 

regelmatige, periodieke evaluaties worden 

afgedwongen. 

>> 11.4 Toegangsbeheersing voor 
netwerken

11.4.2 – Authenticatie van gebruikers bij 
externe verbindingen

Beheersmaatregel
Er behoren geschikte authenticatiemethoden te worden 
gebruikt om de toegang van gebruikers op afstand te 
beheersen.

Het antwoord van IDM
Een IDM-oplossing kan onderdeel uitmaken van 

een oplossing voor extra beveiligde toegang en 

daarin (mede) bijdragen tot het vaststellen van de 

identiteit of het aanmaken van accounts voor 

alleen bekende identiteiten. 
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>> 11.5 Toegangsbeveiliging voor 
besturingssystemen

11.5.1 – Beveiligde inlogprocedures

Beheersmaatregel
Toegang tot besturingssystemen behoort te worden 
beheerst met een beveiligde inlogprocedure.

Aandachtspunten en aanbevelingen voor 
implementatie:
Richt de procedure voor inloggen in een 
besturingssysteem op beperking van het risico van 
onbevoegde toegang. Zorg daarom dat de 
inlogprocedure zo min mogelijk informatie over het 
systeem bekend maakt, om te voorkomen dat een 
onbevoegde gebruiker onnodig hulp krijgt. 
Een goede inlogprocedure zal:

geen systeem- of toepassingsidentificatie tonen 
totdat het inlogproces met succes is voltooid;

een algemene waarschuwing tonen dat het 
systeem uitsluitend toegankelijk is voor 
bevoegde gebruikers;

tijdens het inloggen geen hulpboodschappen 
weergeven die door onbevoegden zouden 
kunnen worden benut;

de inloginformatie pas valideren als alle 
gegevens zijn ingevuld; indien een fout 
optreedt, zal het systeem niet aangeven welke 
gegevens juist of onjuist zijn;

het toegelaten aantal mislukte inlogpogingen 
beperken (bijvoorbeeld tot drie pogingen); 

het ingevoerde wachtwoord niet weergeven of 
vervangen door symbolen;

Het antwoord van IDM
Aanvullend op een IDM-oplossing kan een 

oplossing worden geïmplementeerd die zorgt 

voor een extra beveiliging van de toegang en 

waarin deze aanbevelingen kunnen worden 

opgenomen. 

Een dergelijk systeem biedt de mogelijkheid om 

inloginformatie te verbergen en tijdens het 

inloggen geen informatie te verstrekken die door 

onbevoegden kan worden benut. Verder kunnen 

ook een beperking van het aantal mislukte 

inlogpogingen, tijdelijke blokkades na een aantal 

mislukte inlogpogingen, een vertraging voordat 

een nieuwe inlogpoging is toegestaan hier deel 

van uitmaken. 

Wachtwoorden worden altijd versleuteld 

verzonden, eventueel met een SSL-certificaat.

11.5.2 – Gebruikersidentificatie- en 
authenticatie

Beheersmaatregel
Elke gebruiker behoort over een unieke identificatiecode 
te beschikken (gebruikers-ID) voor persoonlijk gebruik 
en er behoort een geschikte authenticatietechniek te 
worden gekozen om de geclaimde identiteit van de 
gebruiker te bewijzen.

Het antwoord van IDM
Indien is voorzien dat medewerkers als uniek 

kunnen worden geïdentificeerd binnen het 

bronbestand , meestal het HR-systeem – 

bijvoorbeeld aan de hand van een combinatie van 

gegevens – dan zal een integrale IDM-oplossing 

in alle afnemende systemen zorgen voor unieke 

identiteiten en eventuele ''dubbele'' identiteiten 

samenvoegen tot één identiteit/gebruikers-ID. 

Voor het met zekerheid vaststellen van de 

geclaimde identiteit van de gebruiker kunnen 

aanvullende authenticatietechnieken worden 

ingezet.
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11.5.3 – Systemen voor wachtwoordbeheer

Beheersmaatregel
Systemen voor wachtwoordbeheer behoren interactief te 
zijn en te bewerkstelligen dat wachtwoorden van 
geschikte kwaliteit worden gekozen.

Het antwoord van IDM
Standaard onderdeel van een integrale 

IDM-oplossing is een interactief password 

management systeem (een wachtwoordmodule). 

Dit biedt de mogelijkheid om een eerder 

gedefinieerd wachtwoordbeleid in de praktijk te 

brengen en zo bijvoorbeeld wachtwoorden van de 

vereiste kwaliteit af te dwingen.

>> 11.6 Toegangsbeheer voor 
toepassingen en informatie 

11.6.1 – Beheersen van toegang tot 
informatie

Beheersmaatregel
Toegang tot informatie en functies van 
toepassingssystemen door gebruikers en ondersteunend 
personeel behoort te worden beheerst overeenkomstig 
het vastgestelde toegangsbeleid.
Aandachtspunten en aanbevelingen voor 
implementatie: 

Zorg dat de toegangsverlening in overeenstemming is 
met het toegangsbeleid van de organisatie. Baseer de 
toegangsbeperkingen op de beveiligingseisen voor 
afzonderlijke toepassingen. 

Houd bij de toegangsbeheersing rekening met 
spoedeisende situaties voor patiënten waarbij goede 
uitvoering van de zorg niet mag worden ingeperkt 
door te strikte regels. 

Richt een autorisatieproces in dat waarborgt dat 
gebruikers steeds beschikken over de 
toegangsrechten die bij hun rol horen en voor het 
uitvoeren van hun taken nodig zijn. Zorg dat dit 
autorisatieproces voor alle gebruikers wordt 
uitgevoerd. 

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM oplossing biedt een volledige, 

op rollen gebaseerde aanpak voor het beheer van 

toegangsrechten. Daarnaast kan een uitgebreide 

workflow management module worden 

toegevoegd, waarmee gebruikers rechten op 

applicaties en systemen kunnen aanvragen en het 

volledige autorisatie- en toekenningsproces wordt 

geautomatiseerd. 

Door de koppeling met bronsystemen met daarin 

de gegevens van alle gebruikers, kan worden 

gegarandeerd dat dit voor alle gebruikers wordt 

uitgevoerd vanaf het moment dat zij in een 

bronsysteem bekend zijn.
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NB: Het spreekt voor zich dat het opzetten en uitvoeren 
van het beleid dat ten grondslag ligt aan deze scheiding 
van taken en verantwoordelijkheden buiten de scope 
valt van de IDM-oplossing. Pas als er sprake is van een 
beleid kan dit worden uitgevoerd en bewaakt aan de 
hand van de IDM-oplossing.

>>11.7 Draagbare computers en 
telewerken

11.7.2 – Telewerken

Beheersmaatregel
Er behoren beleid, operationele plannen en procedures 
voor telewerken te worden ontwikkeld en 
geïmplementeerd.

Het antwoord van IDM
Een integrale IDM oplossing aangevuld met een 

toegang voor extra authenticatie bij externe 

toegang zorgt door een combinatie van het 

toekennen van de juiste accounts en rechten en 

een extra controle op de identiteit  voor 

ondersteuning hierbij. 

>>13.1 Rapportage van 
informatiebeveiligingsgebeurtenissen 
en zwakke plekken

13.1.1. – Rapportage van 
informatiebeveiligingsgebeurtenissen

Beheersmaatregel
Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren zo snel 
mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus te worden 
gerapporteerd.

Het antwoord van IDM
Binnen een integrale IDM-oplossing worden alle 

relevante gegevens opgeslagen en verwerkt tot 

rapportages. In aanvulling op een IDM-oplossing 

bestaan er systemen die op basis van deze 

gegevens en bij het voorkomen van specifieke 

gebeurtenissen een waarschuwing – bijvoorbeeld 

in de vorm van een e-mailbericht – verzenden en 

eventueel een workflow in gang zetten.
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>> Ter afsluiting
Uit het bovenstaande overzicht komt naar voren dat een 
integrale identity en acccess management grote 
voordelen biedt voor organisaties die controle willen 
hebben en houden over hun informatiebeveiliging in lijn 
met de NEN 7510-norm. 

Een groot aantal onderdelen uit de norm kan immers 
worden afgedekt door een dergelijke oplossing. 
Daarnaast biedt een oplossing voor extra beveiligd 
inloggen (extra authenticatie) aanvullende 
functionaliteit. Als bovendien ook een tool ter 
beschikking staat die inzicht biedt in de stand van zaken 
betreffende het identiteitenbeheer, is het plaatje 
compleet.

Het woord ‘integrale’ in combinatie met de identity en 
access management oplossing is niet voor niets gekozen. 
Dit verwijst naar het belang van de keuze voor een 
oplossing die de gehele life cycle van de identiteiten 
beheerst en niet slechts deeloplossingen biedt. 

De voordelen hiervan betreffen uiteraard niet alleen de 
informatiebeveiliging in lijn met NEN 7510 maar ook 
vele andere aspecten. Een grotere efficiëntie, een 
besparing op personeelskosten, een bijna volledig 
geminimaliseerd risico op fouten bij het beheer van 
accounts en alle voordelen die gepaard gaan met het 
tijdig aanmaken en weer verwijderen van accounts bij 
in- en uitdiensttreding zijn nog maar een paar 
voorbeelden hiervan.

RealOpen IT levert de hier genoemde oplossingen en 
heeft deze speciaal afgestemd op de zorg.
Het hart van deze oplossingen op het gebied van identity 
en access management wordt gevormd door ID-care 
plus. ID-care plus is een integrale identity en access 
management oplossing die speciaal is toegespitst op 
zorginstellingen. 

De oplossing is deels ‘out of the box’ leverbaar met 
kant-en-klare koppelingen voor veel gebruikte 

HR-systemen en, naast koppelingen met directory’s, 
kantoorapplicaties en e-mail ook koppelingen met 
specifieke zorgtoepassingen. ID-care plus kan modulair 
worden opgebouwd zodat een instelling snel van start 
kan gaan en de investeringen kan spreiden. Ondanks de 
modulaire opbouw, gaat het om een complete oplossing 
die volledig toekomstbestendig is en voor ieder platform 
kan worden ingezet. Oók als er in de toekomst platforms 
worden toegevoegd of gewijzigd.

Door ID-care plus uit te breiden met een oplossing 

voor access management, kan aanvullende 

functionaliteit op het gebied van toegang en 

authenticatie worden toegevoegd. Deze 

oplossing, die ook door RealOpen IT wordt 

geleverd en die volledig kan worden geïntegreerd 

met ID-care plus, biedt bijvoorbeeld dual 

authentication (met een token of door middel van 

sms).

ID-care plus
Veilig toegang bieden tot vertrouwelijke gegevens 
bezorgt zorginstellingen veel hoofdbrekens. Omdat het 
gaat om systemen die vertrouwelijke gegevens bevatten, 
moet de toegang worden beperkt tot personen die over 
de juiste rechten beschikken.

>>  Wat is ID-care plus? 
ID-care plus  is een complete 
identity & access management 
oplossing voor zorginstellingen. 

ID-care plus is systeem- en 
platform-onafhankelijk en levert 
‘out of the box’ koppelingen met 
de meest bekende HR-systemen 
in de zorg. U kunt dus meteen 
van start gaan!

>> Meer weten?  
Wilt u meer weten over de 
mogelijkheden van ID-book plus 
voor uw organisatie? 
Vraag dan een demo aan of 
neem contact met ons op via 
015 – 2568969 of mail naar:  
info@realopenit.nl

RealOpen IT Identity & Access Management

Kunt u de veiligheid van 
privacygevoelige gegevens 
garanderen?

Weet u zeker dat 
vertrokken medewerkers 
geen toegang meer 
hebben tot hun accounts?

Verliezen zorgmedewerk-
ers kostbare tijd doordat ze 
niet altijd toegang hebben 
tot de juiste systemen?

Bezorgt het beheer van 
accounts en rechten u 
hoofdpijn?

>> Voordelen ID-care plus

Volledige oplossing voor het 

automatisch aanmaken en 

beheren van accounts vanuit een 

bronapplicatie zoals het 

HR-systeem.
Naar wens identiteiten 

toevoegen zoals externe 

behandelaars, ketenpartners 

etc.

Platform- en systeem-

onafhankelijk 
Out of the box koppelingen.

(eigen) applicaties toevoegen.
Perfecte basis voor single 

sign-on en de beveiliging van 
portalen en clouddiensten.

Besparing oplicentiekosten.
Voldoen aan 

eisen (NEN7510).

>> Speciaal voor de zorg

ID-care is speciaal afgestemd 

op de zorg. Dit betekent dat 

systemen die in de zorg veel 

gebruikt worden ‘out of the box’ 

zijn gekoppeld. Denk hierbij 

aan HR-systemen zoals UNIT4 

Cura, RAET HR Beaufort en AFAS Het betekent bovendien dat er 

rekening wordt gehouden met 

situaties die in de zorg veel 

voorkomen. Denk hierbij aan 

verschillende categorieën, 

externe medewerkers en 

andere betrokkenen zoals 

externe behandelaars, 

ketenpartners etc. 

RealOpen IT Identity & Access Management
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Voor wie eerst inzicht wil in de actuele stand van zaken met betrekking tot het beheer van identiteiten 

of voor wie tijdens het stapsgewijs in gebruik nemen van ID-care plus wil weten waar de knelpunten 

zitten, is er de tool ID-reporter plus. Deze geeft inzicht in mogelijke problemen rondom het beheer van 

identiteiten en accounts door gegevens uit tal van applicaties met elkaar te vergelijken. De rapportages 

die hiervan het resultaat zijn, geven tevens inzicht in mogelijke aandachtspunten binnen belangrijke 

processen zoals de in-dienst- en uit-dienstprocessen. 

Over RealOpen IT

RealOpen IT ontwikkelt en implementeert met zo'n 25 medewerkers al acht jaar identity en access 

managementoplossingen voor onder andere de zorg, het onderwijs en gemeenten. Aan de basis 

van deze oplossingen ligt de overtuiging dat oplossingen enerzijds integraal en toekomstbestendig 

moeten zijn en anderzijds modulair moeten kunnen worden opgebouwd. Dit betekent in de 

praktijk dat met ''out of the box'' bouwstenen als fundament en oplossing op maat kan worden 

geleverd die meegroeit met de organisatie. 

Het doel van deze whitepaper is zorgorganisaties met interesse in identity en access management 

oplossingen een aanvullende onderbouwing te bieden voor de business case. De voordelen van een 

drijfveren voor een identity en access management oplossing zijn – zeker in de zorg – uiteraard 

breder en uitgebreider dan in het kader van deze whitepaper wordt belicht. Met zorgorganisaties 

die hierover verder van gedachten willen wisselen, komen wij dan ook graag in gesprek. 
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