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Scan veilige e-mail (NTA 7516)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz) in werking. Met de komst van deze wet moeten geestelijke gezondheidsorganisaties, politie, woningcorporaties én gemeentes in staat zijn om
veilig ad hoc persoonlijke gezondheidsinformatie te kunnen communiceren.
Juist in crisissituaties is er geen tijd om te bedenken wat veilige ad hoccommunicatie omvat en daarom is het van belang om voorbereid te zijn.

Eenduidige standaard

Gelukkig is er een eenduidige standaard voor veilige
ad hoccommunicatie met gezondheidsinformatie,
de NTA 7516. Deze norm zegt waaraan veilige ad
hoccommunicatie met persoonlijke gezondheidsinformatie moet voldoen. Omdat gemeentes ook

nieuwe
perspectieven

op 1 januari zich aan de nieuwe wetgeving moeten
houden, is het van belang dat zij snel inzicht krijgen
welke zaken zij met betrekking tot veilige ad hoccommunicatie op orde hebben. Zodat zij tijdig
voldoen aan de norm en de wet kunnen naleven.
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Duidelijk inzicht

BDO helpt u bij het verkrijgen van inzicht. Hiervoor ontwikkelden wij onze ‘veilige e-mailscan’, een kort
assessment die een geautomatiseerde scan combineert met het afnemen van interviews. Wij komen bij
u langs voor een interview en de geautomatiseerde scan wordt op afstand afgenomen. Na afloop van het
assessment heeft u door middel van een rapport inzicht op welke punten u al voldoet aan de norm en op
welke punten u actie moet ondernemen.
De scan bestaat dus uit een:
XX interview bij u op locatie;
XX geautomatiseerde scan op afstand;
XX rapport met inzicht in de stand van zaken én concrete verbeteracties.
Afname van de scan levert u het volgende op:
U krijgt volledig en correct inzicht of u aan de technische én beleidsmatige vereisten
vanuit de NTA 7516 voldoet;
XX U krijgt voor de punten waar u nog niet aan voldoet pragmatische oplossingen;
XX U weet wat nodig is om tijdig te voldoen aan de norm en bent daarmee op tijd klaar voor
de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
XX
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Vond u dit interessant? Ontvang – net als 15.000 andere organisaties – het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken,
fiscale regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/communicatievoorkeuren
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Wilt u weten of u voldoet aan de NTA 7516 of wilt u meer weten over informatiebeveiliging en privacy?
Neem dan contact op met een van onze specialisten. Of kijk op www.bdo.nl/cybersecurity

