
 

Uitnodiging themabijeenkomst 
'Privacywetgeving en Cybercrime in de medische branche' 

 
 
Geachte heer, mevrouw,  
  
Steeds meer medische apparatuur wordt met een netwerk verbonden. Dit biedt kansen voor betere 
zorg, maar brengt ook nieuwe dreigingen mee van zowel gerichte als ongerichte aanvallen op deze 
apparatuur. Hierdoor kan de veiligheid van patiënten geraakt worden. Wat zijn de risico's van 
cybercrime voor medische apparatuur? Hoe makkelijk is een hack eigenlijk uit te voeren? En hoe zit 
het ook al weer met privacywetgeving en alle juridische aspecten van de wet datalek? 
 
Op dinsdag 17 januari 2017 organiseert FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische 
Technologie, de themabijeenkomst: 'Privacywetgeving en Cybercrime in de medische branche' 
  
Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. 
  
Tijdens deze bijeenkomst nemen verschillende sprekers u mee in een aantal belangrijke en 
dynamische ontwikkelingen in de privacywetgeving binnen de medische branche. Er zal onder meer 
worden ingegaan op: de meldplicht datalekken, hoe zit het ook alweer? Welke gevaren liggen er voor 
uw organisatie, maar ook voor medische technologie, op de (werkv)loer door cybercriminaliteit? Met 
een LIVE hack demonstratie als wake-up call! Verder belicht zorginstelling Rijnstate, bezien door 
de bril van het ziekenhuis, de werkbaarheid en knelpunten van een bewerkersovereenkomst. 
  
Het belooft een zeer interessante middag te worden, waarbij u natuurlijk ook de gelegenheid krijgt 
om vragen te stellen.   
  
De bijeenkomst wordt gehouden op: 
  
Datum:                                                 Dinsdag 17 januari 2017 
Ontvangst met lunch vanaf:                12.30 uur 
Afsluiting/borrel:                                  16.15 uur 
Locatie:                                                FHI, Leusderend 12 

         3832 RC LEUSDEN 
         (navigatieadres: Dodeweg 6, 3832 RC Leusden) 
 

De kosten voor deelname bedragen: 
Voor leden van FHI € 89,- per persoon (incl. lunch en borrel, excl. btw) 
Voor niet leden € 149,- per persoon (incl. lunch en borrel, excl. btw) 

Annulering na aanmelding geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan door u een 
vervangende deelnemer worden aangemeld. 
 
U kunt zich aanmelden via: http://www.digitale-enquete-fhi.nl/iers/index.php?sid=202   
  
Voor meer informatie over het programma en/of voor vragen kunt u contact opnemen met Wasila  
El-Khattabi. U kunt tevens vooraf een vraag of (sub)thema die verdieping verdient, indienen via 
telefoonnummer (033) 465 10 63 of per e-mail wasila.el.khattabi@fhi.nl  
  
Graag zien wij u op dinsdag 17 januari 2017 bij FHI te Leusden. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
FHI,  
Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie 
 

http://www.digitale-enquete-fhi.nl/iers/index.php?sid=202
mailto:wasila.el.khattabi@fhi.nl


 

Programma 

12.30 uur Ontvangst met lunch 
 

13.00 uur  Welkomstwoord en introductie 
Luc Knaven, FHI Medische Technologie 

 

13.10 uur Eerste hulp bij privacywetgeving in de zorg 
Cure4, Marieke van Dijk, Legal Counsel - gespecialiseerd in privacy en datalekken 
binnen de zorg – 
 
Wanneer u het over privacywetgeving heeft, komt de Wet bescherming 
persoonsgegevens om de hoek kijken. De Wet bescherming persoonsgegevens is 
sinds januari 2016 uitgebreid met de meldplicht datalekken. Marieke van Dijk gaat u 
bijpraten over de in's en out’s van de meldplicht datalekken. Ook zal worden 
stilgestaan bij het onderwerp materiële controles. Welke informatie mag je als 
aanbieder van hulpmiddelen zorg verstrekken aan de zorgverzekeraar?  

 

14.10 uur Bewerkersovereenkomst; bezien door de bril van het ziekenhuis 
Rijnstate Ziekenhuis, Ezra Ricker, Adviseur 
 
De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt hoe met persoonsgegevens om 
gegaan moet worden en waarvoor deze gebruikt mogen worden. Ook de 
bewerkersovereenkomst is in deze wet opgenomen. Ziekenhuizen hanteren 
inmiddels eigen bewerkersovereenkomsten. Voor aanbieders van medische 
technologie blijken deze op onderdelen echter onwerkbaar. Ezra Ricker gaat vanuit 
het belang van het ziekenhuis nader in op de bewerkersovereenkomst. 

 

14.40 uur Pauze 
 

14.55 uur  De gevaren van cybercriminaliteit voor de medische branche 
Deloitte, Rob Peters, Senior Manager: Assuring Medical App 
 

Steeds meer medische apparatuur, zoals hartmonitoren, infusieapparatuur en MRI-
scanners, heeft netwerkaansluiting. Door cybercrime ontstaan er gevaren die de 
patiëntveiligheid direct kunnen raken. Deloitte heeft het initiatief genomen om in 
Nederland de staat van de beveiliging van medische apparatuur in ziekenhuizen te 
peilen. Rob Peters van Deloitte verteld u meer over de gevaren van cybercrime voor 
de medische sector. 

 

15.25 uur De gevaren van cybercriminaliteit, in de praktijk: Hackdemo 
Deloitte, Roel Bierens, Cyber Risk Consultant 
 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een tweetal live hack demonstraties. In deze 
demonstraties wordt op ontluisterende wijze de kwetsbaarheid van netwerk 
verbonden apparatuur gepresenteerd en hoe een verzonden sms omzeild kan 
worden, met alle gevolgen van dien.   

 

15.55 uur  Open vragenronde  
Vragenronde voor het publiek aan bovengenoemde deskundigen. 

 

16.15 uur Afsluiting, borrel en gelegenheid tot napraten 


