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The only constant in life is change.

And the speed of change is increasing.



2015: iPhone 6S1996: ASCI Red



Welke apps op jouw smartphone 
vertegenwoordigen een dienst, 
product of bedrijf?

(dat misschien nu niet meer bestaat)



In 2018 wonen
er 7.6 miljard
mensen op 
aarde. 

Tegelijkertijd
zijn 25 miljard
devices dan
connected.
Kevin Ashton, 2009





We gaan van health care 

naar sickness prevention











Privacy  en security

complexe uitdagingen binnen

eHealth en mHealth





Toezicht wordt verscherpt



Een passend stelsel van maatregelen op uw

applicatie treffen!
Security

Privacy

Betrouwbaar

App, Appstore, data 

transfer

Rapportage

Monitoring

Prestaties

Functionaliteit



Hackers vs. Defenders An asymmetric fight...

Hackers 

• Onbeperkt de tijd en geen kosten

• Gemotiveerd

• Veel kwetsbaarheden zijn aanwezig en bekend

• Eén kwetsbaarheid is genoeg

• Geen regels

Defenders

• Beperkte tijd en beperkt budget

• Discipline en alertheid nodig voor monitoring

• Tijd tussen ondekking en oplossing

• Alles is connected en niemand is verantwoordelijk
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Securitytesting on an application:

Security test

•Hacktesting

•ISO-certification

•NEN-certification

•OWASP guidelines

Key element:

•Periodic security testing



Privacy definities: 

“The right to be let alone.”

The legal definition from Supreme Court Justice Brandeis 
- Warren and Brandies, “the right of privacy,” 4 Harvard 

Law Review 193, 1890

“Seclusion from the sight, presence, or intrusion of 
others; not available for public use, control or 
participation.”

Webster’s II New Riverside Dictionary

“The right not to be disturbed, the right to be 
anonymous, the right not to be monitored and the right
not to have one's identifying information exploited.” 

S. Alter, Privacy Issues in Telecommunications, 1996

“The ability of an individual to control the access that 
others have to personal information.”

F. Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy, 1984



EU overview: Ontwikkeling in Europese Data Protection Laws:

Rapid technological developments that led to jeopardizing privacy

1950 

European 
Convention 
on Human 
Rights

1995

Need for 
regulation:

European 
General Privacy 
Directive 
(95/46/EC)

2001

Dutch 
Personal Data 
Protection Act

2012

Proposal for a 
new EU 
regulation

Equal level of personal data protection 
in all EU Member States



Ontwikkelingen in de privacy regelgeving:

Nederland (effectief vanaf januari 2016):
• Meldplicht datalekken en digitaal security incidenten
• Straffen voor non-compliance of niet melden € 810.000 per incident

Concept EU General Data Protection Regulation
• Maximum boete €100.000.000 euro of 5% of jaarlijkse wereldwijde omzet
• Datatransfer naar het buitenland moet een permissie verkrijgen
• Data beschermingsofficer bij + 5000 data subjects
• Datalek meldplicht binnen 72 uur
• Rechten op inzien, wijzigen of deleten van data aangescherpt



Privacy assessments on an application

Privacy test 

•Privacy impact 

assessment (PIA)

•Privacy audit;

•Article 02-2013 apps 

and devices

•Concept privacy 

regulation

assessments

•Law assessments



Assuring Medical Apps geeft een impuls aan veilige

adoptie van technologie in de zorg 

Situatie
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg 

leiden tot een steeds grotere 

belangstelling voor digitalisering en 

mHealth. De gezondheidszorg ziet hierin 

belangrijke kansen voor het efficiënter en 

daarmee goedkoper maken van de 

procesgang in de zorg

Probleem
De massale adoptie van eHealth wordt 

vertraagd door de onbekendheid met en 

zorgen over o.a. security, privacy en 

betrouwbare werking van medische 

apps.

Oplossing
Assurance op medische applicaties om 

zekerheid te geven over de juiste werking 

en een waarborg dat gegevens 

betrouwbaar worden uitgewisseld tussen 

de gebruiker en een centraal (medisch) 

systeem.



Assuring Medical Apps



De opkomst van

cyber criminaliteit!



Impact van aanvallen

neemt toe



Aanvallen worden steeds 

grootschaliger



Criminelen hebben steeds meer interesse in 

mobiele apparaten en apps

189K 36K 34K 40K 299K

January 1, 2014 January February March March 31, 2014

+60%

Knownmobilemalwaresamples



“That all sounds terrifying, but how does a 

hack actually work?”

Allow us to demonstrate



De aanval

Back-End
Server AppAanvaller



Drie beveiligingsniveaus 

Encryptie, geen 
certificaat validatie

Gedeeltelijk

veilig

Vrij

veilig
Onveilig

Geen encryptie Encryptie en 
certificaat validatie



Beveiligingsniveau ‘onveilig’

Back-End
Server App

Aanvaller

Hallo, geef me de data aub

Hier is de data



Beveiligingsniveau ‘gedeeltelijk veilig’

Back-End
Server AppHallo, geef me de data aub

Hier is de data

Geef me je publieke sleutel aub

Hier is mijn publieke sleutel

Aanvaller

Hallo, ik ben de Back-End Server. Dit is mijn
publieke sleutel



Beveiligingsniveau ‘vrij veilig’

Back-End
Server App

Geef me je publieke sleutel aub

Hier is mijn publieke sleutel

Attacker

Hallo, ik ben de Back-End Server. Dit is mijn
publieke sleutel



“But how should we defend ourselves 

against these attacks?”



Aandachtspunten voor mobile security

Device Network Back-End

Server



Encryption of data

Patch management

Secure by design

Monitoring

Authentication

Mobile security tips



Security testing

Smartphone App 
Test (Grey Box)

1

Source Code Review of 
Smartphone App

3

Communication between 
Smartphone App and Back-End 

Application Environment

2

Internet Infrastructure Test4

Configuration Security  Test7

6 Source Code Security Test

5 Application Security Test

Back-End

<?php echo  hello 
world ; ?>

SSL enabled

Secure Cookies

Business Logic

cat /etc/pam.d/
system-auth 


