
Wat is er precies gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? 

Er is een ‘phishing’ mail gestuurd die een van onze medewerkers niet direct als zodanig heeft 

herkend. Daardoor hebben onbekenden kunnen inloggen op het e-mailadres bij het ziekenhuis. 

Op het moment dat het duidelijk werd, heeft de medewerker meteen contact opgenomen met de 

afdeling informatiezaken die het e-mailaccount direct hebben afgesloten. 

 

Wat is er eventueel  gelekt? 

Afdeling  informatiezaken heeft het dataverkeer bekeken en gezien/geconstateerd dat er weinig 

data over de lijn is gegaan. De kans dat er enkele gegevens zijn gedownload schatten wij daarom 

als zeer klein en de kans op grotere bestanden als nihil.  

 

Is de informatie nu ergens openbaar? Staat gelekte informatie nu ergens op een website 

of zo?  

Wij schatten die kans uitermate klein. Er is heel beperkt dataverkeer geweest en de verbinding is 

snel afgesloten (zie vorige vraag). De vraag wat precies is gezien of gelekt, kunnen we echter niet 

beantwoorden, dat is niet na te gaan.  

 

Welke garanties kunnen jullie  geven? (dat dit niet meer gebeurd) 

Het maximale wat we in deze situatie konden doen, hebben we gedaan. 

Het IJsselland Ziekenhuis heeft de situatie als een ‘datalek’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

formeel gemeld. De AP heeft ons geadviseerd mogelijke betrokkenen te informeren over de 

situatie. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving ( wettelijke 

regels voor bescherming van persoonsgegevens) en adviseert over nieuwe regelgeving.  

Sinds 1 januari 2016 zijn alle organisaties in Nederland verplicht een mogelijke ‘datalek’ bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens te melden.  

 

Wat doen jullie om dit in de toekomst te voorkomen? 

De beveiliging op ICT in het IJsselland is hoog, de ‘firewall’ is goed ingericht en de afdeling 

Informatiezaken monitort het dataverkeer.  

Naast deze ‘fysieke’ beveiliging is het gedrag van medewerkers net zo belangrijk. Medewerkers zijn 

geïnformeerd over de regels en op risico’s geattendeerd, risicovolle situaties worden wanneer 

mogelijk gemeld. 

 


