
 

Versie 2 1/5 

Beveiligingsmaatregelen 
INTRAMED (ONLINE) 

DEFINITIES 

 

De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen, kennen de volgende definities: 

Aanmeldformulier 

 

Formulier dat door Leverancier beschikbaar is gesteld en dat is 

bedoeld om Producten en of Diensten aan te vragen. 

Aanverwante Applicatie Een applicatie van een derde die Klant gebruikt in combinatie met 

Intramed en/of die Convenient Online BV host als onderdeel van 

Intramed Online . 

Account Het persoonlijke gebruiksrecht van een Eindgebruiker voor 

Intramed Online en de daarbij behorende persoonlijke instellingen 

en gegevens. Accounts vallen uiteen in drie soorten: 

Basic: bij een Basic Account kan alleen worden ingelogd via 

een vooraf opgegeven, vast IP-adres. Dit type Account is 

niet geschikt voor gebruik in combinatie met Citrix-

software. 

 

Dynamisch: bij een Dynamisch Account kan worden 

ingelogd vanaf ieder IP-adres, met behulp van een VPN-

verbinding. Dit type Account is niet geschikt voor gebruik 

in combinatie met Citrix- software. 

 

Platina: een Platina Account wordt aangeraden voor 

gebruik in combinatie met Citrix-software. Indien er wordt 

ingelogd vanaf een IP-adres dat niet vooraf is opgegeven, 

dient er gebruik te worden gemaakt van een token. 

Betrokkene Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. 

Bug Storing waarbij de applicatie niet goed functioneert en er geen 

problemen zijn met de database. 

Diensten De diensten die Leverancier op grond van de Overeenkomst zal 

leveren aan Klant, waaronder ontwikkeling, beschikbaarstelling, 

beheer en support van Intramed (Online). 

Eindgebruiker Natuurlijk persoon die Intramed (Online) gebruikt. 

Hersteltijd De Hersteltijd is de tijd tussen het tijdstip van registratie van een 

Storing door Leverancier en het door Leverancier geregistreerde 

tijdstip waarop de Storing is hersteld. De tijdsduur waarop 

Leverancier wacht op de medewerking van Klant wordt niet 

meegerekend in de Hersteltijd. 
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Inbreuk in verband met 

Persoonsgegevens 

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige 

wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 

ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot 

doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens.  

Incident Storing die wordt veroorzaakt door een probleem in de database 

en kan worden opgelost zonder dat er een softwarewijziging 

noodzakelijk is. 

Intramed (Online) De applicatie Intramed, dan wel de hosted applicatie Intramed 

Online. 

Klant Afnemer van een Product en/of Dienst van Leverancier. 

Klantdata Alle gegevens die door of namens Klant worden ingevoerd in de 

applicatie Intramed (Online). 

Leverancier Intramed BV, waar het gaat over de levering van Intramed, dan wel 

Convenient Online BV, waar het gaat over de levering van Intramed 

Online.  

Licentie Verleende toestemming van Intramed BV aan Klant om Intramed te 

mogen gebruiken zonder er de eigendomsrechten over te 

verkrijgen. 

Licentiegegevens De gegevens die door Leverancier worden toegekend aan een 

Licentie. 

Login-gegevens Gegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord (en eventueel 

een fysiek token), die een Eindgebruiker nodig heeft om in te 

kunnen loggen in Intramed (Online). 

Materialen Huisstijl, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, 

advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, 

afbeeldingen, teksten, schetsen, software, documentatie, adviezen, 

rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband 

houden met de Producten en Diensten, alsmede voorbereidend 

materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen 

zich bevinden. 

Onderaannemer De partij anders dan Klant of Leverancier met wie Klant of 

Leverancier direct of indirect een overeenkomst heeft in verband 

met de uitvoering van diens verplichtingen onder de Overeenkomst 

tussen Klant en Leverancier of een deel daarvan. 

Overeenkomst Elke overeenkomst tot levering van Producten en/of Diensten door 

Leverancier aan Klant.  

Partij Leverancier dan wel Klant, als partij bij de Overeenkomst. 

Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon, die Leverancier  

in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Klant Verwerkt. 
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Product Intramed en/of Intramed Online dan wel enige andere software, 

hardware of ander werk dan wel zaak, die Leverancier in het kader 

van de Overeenkomst verschaft of (als dienst) beschikbaar stelt aan 

Klant. 

Schriftelijk Onder Schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en 

communicatie per fax en het toekennen van Licenties in de 

Intramed Online omgeving, mits de identiteit van de afzender en de 

integriteit van het bericht voldoende vaststaan. 

Storing Een reproduceerbare gebeurtenis die afwijkt van de 

standaardwerking van de applicatie/Dienst en die de kwaliteit van 

de applicatie/Dienst vermindert of verstoort. 

Subcontract Een Overeenkomst die Leverancier in het kader van de 

gebruiksovereenkomst sluit met een Onderaannemer of andere 

derde. 

Subverwerker De partij die door Verwerker wordt ingeschakeld als Verwerker ten 

behoeve van de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader 

van deze verwerkersovereenkomst en de gebruiksovereenkomst. 

Vertrouwelijke Informatie Alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan het 

vertrouwelijke karakter uit de aard van de informatie blijkt.  Dit 

betreft informatie die alleen voor een beperkte doelgroep bestemd 

is. Er bestaat kans op schade bij ongeautoriseerde kennisname. 

Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, 

een dienst of een ander orgaan die ten behoeve van de 

Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt; hierna 

te noemen Leverancier. 

Verwerking Een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de 

Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een 

geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 

verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 

combineren, afschermen, wissen of vernietigen.  

Verwerkingsverantwoordelijke Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, 

een dienst of een ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, 

het doel van en de middelen voor de Verwerking van 

Persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de 

middelen voor deze Verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke 

recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de 

Verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze 

wordt aangewezen; hierna te noemen Klant. 
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BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

 

# Onderwerp Maatregel 

1 Informatiebeveiliging- en 

privacybeleid 

Er is een informatiebeveiligings- en privacybeleid dat voldoet 

aan de AVG en eventuele richtsnoeren van de Autoriteit 

Persoonsgegevens en aansluit op de standaarden voor 

informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510. Dit beleid is 

intern gecommuniceerd en concreet geïmplementeerd door 

middel van gedocumenteerde procedures. 

2 Certificering Er is een managementsysteem voor informatiebeveiliging 

(gecombineerd ISMS/DPMS). Dit managementsysteem is 

opgezet en ingericht conform de standaarden voor 

informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510. Het systeem is 

gecertificeerd door de onafhankelijke auditpartij BSI. 

3 Access management  De principes van ‘least privilege’ en ‘need-to-know’ worden 

toegepast op personeel en toegestane Subverwerkers. 

Gebruikerstoegang wordt tijdig ingetrokken of gewijzigd bij 

enige verandering in de status van personeel, leveranciers, 

Klanten, zakelijke partners of derden. Er wordt gebruik 

gemaakt van actuele en algemeen als veilig beschouwde 

vormen van versleuteling en encryptie ten behoeve van 

identificatie, authenticatie en autorisatie.  

4 Personeel Medewerkers worden geïnformeerd over hun 

verantwoordelijkheden m.b.t. privacy en informatiebeveiliging 

en er wordt erop toegezien dat zij hun verplichtingen 

nakomen. Medewerkers die toegang hebben tot 

patiëntgegevens zijn gebonden aan geheimhouding. 

5 Contractmanagement 

(Sub)verwerkers 

Met iedere toegestane (Sub)Verwerker wordt een 

(sub)verwerkersovereenkomst gesloten, die de 

(Sub)Verwerker contractueel verplicht tot nakoming van 

dezelfde verplichtingen in verband met de Verwerking als in 

de verwerkersovereenkomst waar deze bijlage bij hoort. 

6 Security incident & response Er is een gedocumenteerd security incident response plan dat 

geschikt is om datalekken te detecteren, op te lossen en te 

melden, in overeenstemming met de verplichtingen in deze 

verwerkersovereenkomst.  

7 Vulnerability /  

patchmanagement 

Er wordt periodiek beoordeeld of er kwetsbaarheden binnen 

de gebruikte applicaties, systemen en netwerken zijn. Patches 

en updates voor gevonden kwetsbaarheden worden 

doorgevoerd.  

8 Netwerk- en 

systeembeveiliging 

Er zijn maatregelen getroffen om malware en misbruik van 

het netwerk en de systemen tegen te gaan en te detecteren 
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(zoals firewalls en antivirussoftware van betrouwbare 

leveranciers).  

9 Fysieke toegangsbeveiliging Er zijn passende maatregelen (zoals sloten, camera’s, 

alarmsystemen) genomen om de ruimtes waarin de 

Persoonsgegevens kunnen worden Verwerkt, te beveiligen 

tegen onbevoegde toegang.  

10 Logging Er vindt logging bij Intramed (Online) plaats waarmee inzicht 

wordt verkregen in welke gebruikers wanneer zijn ingelogd, 

om na te kunnen gaan welke verwerkingen van 

Persoonsgegevens door welke gebruiker zijn uitgevoerd. 

11 Locatie Persoonsgegevens worden Verwerkt binnen de grenzen van 

de Europese Unie.  

12 Business continuity &  

disaster recovery 

Er is beleid en er zijn procedures en processen 

geïmplementeerd om te waarborgen dat de geleverde 

Diensten of Producten en de Verwerkte Persoonsgegevens 

beschikbaar blijven in geval van onvoorziene 

omstandigheden en rampen, dan wel zo snel mogelijk 

volledig worden hersteld.  

13 Applicatieontwikkeling – 

beveiligingsprincipes 

Er worden beveiligingsprincipes toegepast om 

informatiebeveiliging in applicatieontwikkeling te integreren.  

14 Onafhankelijke controle Externe audits, kwetsbaarheidsscans en penetratietests 

worden periodiek uitgevoerd op applicaties en netwerken om 

zwakheden en potentiële Datalekken te ontdekken. 

 


