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OPENING:
Het was nog nooit zo leuk in cyberland… 

“We gaan je bang maken. En we gaan je tips geven om je te helpen.” Met 
die woorden opende Chris van ‘t Hof, internetsocioloog, schrijver en 
presentator, de goed bezochte OTO themamiddag, georganiseerd door het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Die vond op 28 november plaats in 
Driebergen. Van ’t Hof – ‘ik ben zelf geen hacker, maar ik vind ze wel leuk’ 
-  vertelde opgewekt dat het nog nooit zo leuk was in cyberland. Mits je 
goed bent voorbereid, was de onderliggende boodschap. 

Zijn we in Nederland een beetje klaar voor digitale rampen? Op de vraag 
van Van ’t Hof wie wel eens een crisismanagementtraining (CMT) had 
gevolgd, stak ongeveer de helft van de aanwezigen zijn of haar hand op. 
Nog iets minder mensen hebben wel eens geoefend met een digitale 
ramp. Zij hebben in elk geval geleerd wat risico’s zijn, wie je aan tafel moet 
vragen om een probleem op te lossen en dat je altijd nooddocumenten ook 
nog ergens op papier moet hebben, zo bleek uit een kleine rondgang.

Virtueel welkom door Bas Leerink

De dagvoorzitter gaf vervolgens virtueel het woord aan Bas Leerink, lid 
van het dagelijks bestuur van het LNAZ en vertegenwoordiger van het 
programma Crisisbeheersing en OTO. Met een videoboodschap heette hij 
iedereen welkom. Daarin nam Bas een voorschot op de eerste spreker, 
Stefan van Heumen, met een waarschuwing voor de kwetsbaarheid van de 
technische infrastructuur in ziekenhuizen. “Dan denk je dat je het allemaal 
goed geregeld hebt op het gebied van calamiteiten en dan blijkt de server-
ruimte in de kelder onder te lopen bij een overstroming.”



De sprekers 
Na Van Heumen was het de beurt aan Geert Munnichs van het Rathenau 
Instituut, die inging op de digitale weerbaarheid van Nederland. Erik  
Rutkens van Insite Security BV hield zijn gehoor voor om vooral een 
hacker te huggen en zo een cyberaanval af te weren. De laatste spreker 
van de middag, Edwin Stokvis, hield een pleidooi om tijdig te beginnen 
met de voorbereidingen voor de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AGV). 

 
STEFAN VAN HEUMEN, INNOVATIE CENTRUM BOUW TNO: 
‘Hoe waterrobuust is jouw ziekenhuis?’ 

Van Heumen is als consultant/onderzoeker vooral thuis op het gebied van 
kritische gebouwgebonden infrastructuur in ziekenhuizen en zorg- 
instellingen. Daarbij kijkt hij breed, naar zowel patiëntveiligheid als 
bedrijfscontinuïteit en kosten. In zijn verhaal ging hij vooral in op  
waterrobuustheid. 

Hoe goed zijn we bestand tegen een grote overstroming? Die kan niet 
alleen worden veroorzaakt door een dijkdoorbraak zoals in het verleden. 
De kans dat hevige regenval tot grote wateroverlast leidt, is tegenwoordig 
aanzienlijk groter. En dat kan op veel meer plekken in het land plaats-
vinden. Of wat te denken van een gesprongen hoofdwaterleiding, waar het 
VUmc een paar jaar geleden mee te kampen had. De kans is klein, maar 
voorkomen kun je het niet. Wel kun je je ertegen wapenen. 
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WERK AAN DE WINKEL 
Wat dat betreft is er flink wat werk aan de winkel. Want Van Heumen liet er 
geen twijfel over bestaan: de meeste ziekenhuizen zijn niet waterrobuust. 
De kans is groot dat bij wateroverlast vitale functies uitvallen. Bijvoorbeeld 
doordat die handige kelderruimte wordt gebruikt voor installaties en  
servers. En water zoekt nu eenmaal altijd de snelste weg naar beneden. 
Zijn advies: zorg dat kritische voorzieningen en de ‘hotfloor’ hoger liggen. 
Als voorbeeld noemde hij de nieuwbouw van het Meander Medisch  
Centrum (what’s in a name?). Dit Amersfoortse ziekenhuis is op last van 
de provincie waterrobuust gebouwd. Het gebouw ligt op een terp en kent 
onder meer gescheiden liftinstallaties voor patiënten en voor bezoekers 
die uit de parkeerkelder komen. 

ORGANISATIE ALS ZWAKKE PLEK 
Maar hoe goed het gebouw zelf ook is voorbereid, bij een calamiteit spelen 
ook andere factoren een rol. Waar in zorginstellingen en reguliere  
zorgafdelingen een verantwoorde evacuatie prioriteit heeft bij een  
overstroming, is er tegelijk behoefte aan een ‘veilige thuisbasis’ waar 
slachtoffers worden opgevangen. Zoals op een SEH. Hoe krijg je personeel 
van en naar de locatie? Hoe lang kun je toe met voorraden? Uiteindelijk zul 
je toch moeten afschalen en ontruimen als de wateroverlast blijft. 

VEILIGHEIDSREGIO 
Nu kan een calamiteit zich voordoen  
in de omgeving, maar ook in het  
ziekenhuis zelf. Gaat het om een externe 
calamiteit, dan is continuïteit van de 
zorg de hoofdprioriteit. Ligt de oorzaak 
in het gebouw zelf, dan is verantwoorde 
afschaling of ontruiming het devies. 
“Die keuzes maak je samen met de 
veiligheidsregio.” Regelmatig samen 
informatie delen en oefenen zijn onmis-
baar om bij een ramp voorbereid te zijn. 
“Maak vooral ook gebruik van beschik-
bare risicokaarten”, gaf hij als advies.   



‘DOOR HET DONKER GAAN’ 
Kleine technische voorzieningen kunnen bij uitval grote gevolgen hebben. 
Als voorbeeld noemde Van Heumen een noodstroomvoorziening die het 
liet afweten door een niet-werkende accu. Of wat als een riool niet meer 
functioneert in een ziekenhuis waar het Noro-virus actief is? Volgens Van 
Heumen is het noodzakelijk om installaties regelmatig te controleren, te 
onderhouden en ermee te oefenen. “Je moet ‘door het donker’ gaan.” 

GEERT MUNNICHS, RATHENAU INSTITUUT:  
“100% VEILIGHEID BESTAAT NIET”

Hoe zit het met de digitale weerbaarheid van Nederland? Daar ging Geert 
Munnichs op in. Zijn werkgever, het Rathenau instituut in Den Haag – ‘een 
behoorlijk onafhankelijk onderzoeksbureau en denktank’ – kreeg vanuit de 
AIVD en NCTV de vraag om te onderzoeken wat de belangrijkste cyberdrei-
gingen zijn voor de komende jaren. Dit leverde het rapport op ‘Een nooit 
gelopen race – over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid’.  

Als een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld neemt onze 
afhankelijkheid van ICT toe. Dat maakt ons een aantrekkelijk doelwit voor 
cybercriminelen. De zorgsector is wat dat betreft ook echt een zorgsector: 
informatie delen vergroot immers de patiëntveiligheid en is onmisbaar. 
Ons voordeel: ons taalgebied is klein, wat zorgt voor een natuurlijke 
‘versleuteling’. 

CYBERSPIONAGE 
Inlichtingdiensten van andere landen vormen volgens Munnichs het 
grootste gevaar. “Cyberspionage wordt steeds groter. Al krijgen deze 
gevaren in de media weinig aandacht, ze zijn niet gering.” Toch zijn ook 
spear phishing en ransomware nog steeds een reële dreiging. Vaak is het 
erg lastig te achterhalen wie achter een aanval zit. 
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WEERBAARHEID SCHIET TE KORT 
Uit het onderzoek blijkt dat onze weerbaarheid te kort schiet. Veel be-
drijven hebben hun basismaatregelen niet op orde, zoals het regelmatig 
updaten van software. Informatiebeveiliging heeft vaak te weinig prioriteit. 
En het gaat niet alleen om het afweren van aanvallen - wie binnen wil 
komen, lukt dat vroeg of laat toch wel. Wat doe je dan? Als voorbeeld 
noemde Munnichs het Sint Franciscus Gasthuis. Hier zijn de systemen van 
de interne bedrijfsvoering gescheiden van de patiëntenportalen en open-
bare informatie. Dat is niet altijd even gebruiksvriendelijk, maar wel veilig. 

CONNECTED TANDENBORSTEL ALS DREIGING  
Maar dan nog: “Honderd procent veiligheid bestaat niet en het internet 
of things versterkt de kwetsbaarheid. Een connected tandenborstel kan 
de ingang zijn om de vitale infrastructuur van een bedrijf te bedreigen.” 
Munnichs hamerde erop goed te kijken naar de kritische processen en 
daar de keuzes op te baseren. Gebruiksvriendelijkheid wint het te vaak van 
de veiligheid. Wat hem betreft wordt het ook tijd dat er een economische 
prikkel komt waardoor fabrikanten hun producten beter gaan beveiligen. 

PLUK LAAGHANGEND FRUIT 
‘Alles van waarde is weerloos’, schreef de 
dichter Lucebert. En alles waar ICT in zit 
valt te hacken, voegt Munnichs daar aan 
toe. Veiligheid vraagt continue aandacht. 
Heb je het ene lek gedicht dan zijn  
hackers alweer op zoek naar het volgende.  
Investeer daarom in cybersecurity oplei-
dingen en zorg voor voldoende expertise 
en capaciteit. Ook ISAC’s raadt hij aan: 
publiek-private samenwerkingen waarin 
je informatie deelt zodat anderen zich niet 
aan dezelfde steen hoeven te stoten. En tot 
slot: “Zorg dat je het laaghangende fruit 
binnenhaalt, want er valt ook met kleine 
maatregelen nog veel te winnen.” 



ERIK RUTKENS, INSITE SECURITY:  
“YOU WILL BE HACKED!”

Hij is oprichter en directeur van onder meer Insite Security, doceert aan 
de universiteit van Groningen en raadt ons aan een hacker te ‘huggen’. 
Erik Rutkens staat bekend om zijn no nonsense houding en het denken in 
kansen. Dat liet hij ook in Driebergen zien.

Een van de meest bekende dreigingen is ransomware. Toch blijken opval-
lend weinig aanwezigen slachtoffer ervan te zijn geworden. We zijn blijk-
baar alert op phishing. Ransomware was jarenlang het business model bij 
uitstek voor hackers. De pakkans was minimaal. En de gehackte bedrijven 
‘mochten’ betalen in bitcoins met uitleg in hun eigen taal – heel handig. 
De eerste aanval in 1989, Aids, werd destijds verspreid via een floppy disk. 
Niet alleen werd de ransomware door de jaren heen steeds geavanceerder, 
 ook de hackers zelf veranderden. Ransomware kan inmiddels complete 
systemen langdurig platleggen. Wannacry uit mei van dit jaar trof diverse 
Engelse ziekenhuizen. Er werd gebruik gemaakt van zeroday in Windows, 
een bug waar nog geen patch voor is. De waarschijnlijke hacker: Noord-
Korea. Niks ‘nerd met hoody’. 

SOFTWARE ALS ACHILLESHIEL 
Software is vaak de achilleshiel. Rutkens legde uit hoe de computer ooit 
bedoeld was om in de wetenschap heel veel data te kunnen delen. Nu 
er miljarden apparaten aan het internet worden verbonden, draait het 
nog steeds vooral om gebruiksgemak en niet om veiligheid. “We hebben 
allemaal te maken met onveilige software”, sprak Rutkens vrolijk. Hij liet 
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zien hoe het elektriciteitsnet via zonnepanelen kan worden gehackt. Met 
een net dat heel Europa verbindt kunnen de gevolgen enorm zijn. 

VERDIENMODEL VOOR VEILIGHEID
De elektrische auto’s van Tesla zijn niets anders dan software op wielen. 
Nu heeft Tesla een rode knop om wereldwijd alle Tesla’s in een klap stil 
te zetten. Wat als met een hack dat ook kan met medische apparaten? 
Rutkes pleitte daarom voor een verdienmodel dat inzet op meer veiligheid. 
De mens is en blijft de zwakste schakel. “Helaas is er geen patch voor 
de human brain.” Hij raadde daarom met klem aan: “Read the fucking 
manual. Staat daarin dat je het standaard wachtwoord voor gebruik moet 
vervangen, doe dat dan ook.” 
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ETHISCHE HACKERS
Hoe zit het nu met dat hacker-huggen’? Rutkes adviseerde om vooraf goed 
te controleren of je bij een calamiteit de goede partijen aan tafel hebt. 
Om de risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren, raadt hij aan om 
hackers in te zetten, bijvoorbeeld bij een crisismanagementtraining. Een 
hacker als Edwin van Andel is een ethisch hacker die in een jaar alleen 
al 500 meldingen heeft gedaan van onveilige systemen. Hij en andere 
ethische hackers laten zien dat het anders kan en moet. “Doe er vooral 
je voordeel mee. Weet waar je moet zijn en oefen. Niet als solo-instelling 
maar als keten.”



EDWIN STOKVIS, HARTEVELD GROEP:  
“BENT U KLAAR VOOR 25 MEI 2018?”

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. Dat kan voor onder meer ziekenhuizen flink wat voeten 
in de aarde hebben. Edwin Stokvis, AGV-specialist in de zorg, het  
onderwijs en zakelijke dienstverlening sprak over de letter van de wet en 
praktische toepassingen.  

“Vanaf 25 mei zijn de data niet van u, maar van de patiënt. Als ziekenhuis 
mag je daar als een goed huisvader op passen.” De AVG is geen ramp, wel 
een ‘dingetje’, volgens Stokvis. En je had op 28 november nog maar 178 
dagen tijd om je voor te bereiden. Maar heb je de 144 maatregelen van de 
WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) al genomen, dan hoef je nog 
maar 26 nieuwe in te voeren. 

DERDE BELANG 
De AVG draait om de rechten van de belanghebbenden en plichten van 
de organisatie. “Je moet transparant zijn in wat je vastlegt en daar ook 
voor laten tekenen. Belangrijk is dat je als organisatie laat zien dat je 
‘in control’ bent en het goed doet. Anders wacht een forse boete.” Nu 
zijn systemen gemaakt om te archiveren en bewaren. Ze zijn er nog niet 
op gemaakt om mensen op verzoek uit te deleten. Let daarom goed op 
waarvoor je laat tekenen, luidde het advies van Stokvis. 
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DWANGBUIS 
De vele vragen en reacties uit de zaal maakten duidelijk dat dit onderwerp 
gespreksstof te over biedt. Er is vrees dat de AVG in haar regeldrift het 
doel voorbij schiet en als een dwangbuis gaat fungeren. “De zorgketen wil 
gegevens uitwisselen voor de veiligheid van de patiënt, wordt dat zo niet 
onmogelijk gemaakt?”, vroeg een deelnemer zich af. En kan iemand niet 
eisen dat na de verleende zorg zijn gegevens worden verwijderd, zodat er 
ook niet voor betaald hoeft te worden? Nee, volgens Stokvis. De patiënt 
blijft weliswaar eigenaar van zijn eigen gegevens, dit mag niet leiden tot 
bijvoorbeeld het weigeren van betalen van kosten voor geleverde zorg of 
het dwarsbomen van het delen van gegevens ten koste van de patiëntvei-
ligheid. Zo blijft er een derde belang gelden, wat het bijvoorbeeld mogelijk 
maakt om bij een overdracht van een patiënt buiten het dossier om door te 
geven dat iemand agressief of gevaarlijk kan zijn. 

 

KANS  
Ook blijft het zo dat je in een noodsituatie alles mag uitwisselen wat nodig 
is om een leven te redden, de bekende ‘rode knop’. “Maar het is niet de 
bedoeling dat die rode knop wordt gebruikt als standaard ‘aanknop’”, 
benadrukte Stokvis. Hij gaf het publiek mee dat de AVG ook kans biedt om 
echt transparant te zijn als organisatie en eerlijk te zeggen wat we met 
gegevens doen. 
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