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INZICHT IN UW DIGITALE VEILIGHEID
Waarom VIPP 5?

Waarom Secura?

Nadat in de afgelopen jaren al diverse stappen zijn

Secura is gespecialiseerd in security en het analyseren

gezet in het standaardiseren van gegevensuitwisseling

van risico’s en het testen van maatregelen. Door de

van patiënten met ziekenhuizen, zelfstandige klinieken
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Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)”,

voldoen aan de NEN-7510 basis regels. Onze RE’s
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mogen de VIPP 5-audit uitvoeren.
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Wij vinden het belangrijk dat dit zo efficiënt mogelijk

gezondheidsomgeving, oftewel PGO.
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wordt ‘ontzorgd’. Daarom ondersteunen onze

Ter bevordering van de standaardisering en het op

RE’s u desgewenst bij het opstellen van de VIPP 5-

een veilige manier uitwisselen van digitale informatie

verantwoording – zonder overigens te zijn betrokken

met de patiënt, is door het ministerie (VWS) subsidie

bij de opzet en implementatie van de maatregelen

beschikbaar gesteld. Instellingen die hiervoor in

zodat ze onafhankelijk kunnen blijven. Daaropvolgend

aanmerking willen komen, zullen een VIPP-audit

voeren zij de benodigde audit uit volgens een in

moeten ondergaan en het bijbehorende onafhankelijke

hoge mate gestandaardiseerd auditproces, zodat u

auditrapport verstrekken aan het ministerie. Wij

de gewenste auditverantwoording krijgt voor het

kunnen u zo’n VIPP 5-auditrapport leveren.
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Secura VIPP 5 Aanpak
Onze aanpak bestaat uit een aantal fasen:

Voorbereiding

• Fase 1: Voorbereiding.
Dit betreft een korte afstemming van het normenkader, de
afbakening van de scope, bespreking van de benodigde
documentatie en de planning van het vervolg.
• Fase 2: Pre-audit, de eerste diagnose.

Pre-audit

Dit is een audit in een vroeg stadium, waarmee in kaart
gebracht wordt in hoeverre de organisatie reeds voldoet
aan de gestelde eisen – en waar verbetering is vereist. Bij
tekortkomingen is er nog tijd om deze op te lossen, voordat
de formele VIPP-audit plaatsvindt. Tevens levert de pre-

VIPP 5 audit

audit waardevolle informatie voor het opstellen van de
verantwoording door het management van de zorginstelling.
• Fase 3: Uitvoeren van de audit.
Waarin het audit team alle in de verantwoording benoemde

Concept rapport

maatregelen en de in scope zijnde doelstellingen/modules
doorloopt op zowel de opzet als het bestaan.
• Fase 4: Afstemming over de conceptrapportage.
Met het opleveren van het conceptrapport is er voor u ruimte
om te reageren en feedback te leveren.

VIPP 5 rapport

• Fase 5: Definitief opleveren van het VIPP 5-auditrapport.

Heeft u interesse in een VIPP 5 IT audit of heeft u andere vragen over
informatieveiligheid: neem contact op. Wij helpen u graag verder!
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Interested?

+31 88 888 31 00

Contact us today:

info@secura.com

Follow us:
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