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Woord vooraf

De digitalisering vormt een integraal onderdeel van uw 
professionele en persoonlijke leven. Uw werkstation is echter 
niet noodzakelijk automatisch beveiligd en soms verliezen we de 
basisregels met betrekking tot de bescherming van uw gegevens 
en die van uw patiënten uit het oog. Dit geldt dubbel en dik 
wanneer het om persoonsgegevens gaat. Cybercrime maakt 
gebruik van dit gebrek aan aandacht om uw e-mailbox aan te 
vallen met spam, uw wachtwoorden te stelen...

In 2016 werden 1341 incidenten per maand gemeld aan het 
Computer Security Emergency Response Team (CERT.BE) voor 
hacking, downtime en internetovertredingen.

Toch kunnen deze gevaren sterk worden verminderd dankzij een 
set van goede praktijken, die goedkoop of zelfs gratis zijn en waar 
uw medewerkers heel vlot mee aan de slag kunnen.

Maar wat zijn nu precies deze goede praktijken?

Om ieder gevaar te vermijden, stellen wij u 10 goede 
praktijken voor om uw werkstation te beveiligen.
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01  Wachtwoorden juist kiezen

02   Update uw software

03   Ken uw gebruikers

04   Maak regelmatig een back-up

05   Veilig e-mail gebruiken

06   Beveilig uw wifi -netwerk

07   Wees net zo voorzichtig met uw smartphone als met uw computer

08  Houd uw persoonlijk en professioneel gebruik gescheiden

09   Download digitale inhoud van betrouwbare websites

10   Waak over uw digitale identiteit
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Persoon die, als spel, voor de kick of om bekend te worden, probeert 
om de beveiliging van software te omzeilen, op een bedrieglijke 
manier in te breken in een computersysteem of -netwerk.

Hacker: 

 Wachtwoorden 
juist kiezen

Het wachtwoord is een authenticatiemiddel 
wanneer men zich toegang wil verschaffen tot 
een toestel en zijn gegevens. Om uw gegevens 
te beschermen, is het daarom essentieel om 
wachtwoorden te kiezen die moeilijk te raden zijn. 
Vermijd bijvoorbeeld wachtwoorden zoals "123456", 
die niet erg veilig zijn en daarom gemakkelijker te 
vinden zijn voor hackers*.

Kies en bescherm uw wachtwoord:

  Gebruik minstens 8 verschillende soorten tekens 
(hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens).

  Gebruik geen persoonlijke verwijzing 
(naam, voornaam, geboortedatum...).

  Gebruik niet hetzelfde wachtwoord  
voor uw verschillende diensten (bankieren, e-mailverkeer...).

  Bewaar uw wachtwoorden niet in een bestand 
of op papier.

  Sla uw wachtwoorden niet op openbare computers op, 
waar browsers door iedereen gebruikt kunnen worden.
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Update

uw software 

Elk besturingssysteem bevat zwakke punten die hackers kunnen 
benutten en die een bedreiging vormen voor de hele apotheek. Daarom 
zorgen softwareuitgevers voor beveiligingsupdates om deze zwakke 
punten te corrigeren. 
Alleen moeten de gebruikers nadien deze updates wel nog uitvoeren. 
Daarom is het belangrijk om bepaalde regels in acht te nemen: 
   Handmatige updates van besturingssystemen en software uitvoeren 
of updates automatisch maken zodat men deze niet vergeet uit te 
voeren.

  Gebruik alleen websites van offi ciële uitgevers.
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Hackers: 

 
Ken uw 
gebruikers 

Er zijn twee soorten rechten bij het gebruik van een computer: 
"gebruikersrechten" en "beheerdersrechten":

  Een "gebruikersaccount" dient voor het dagelijks gebruik van 
de computer  (e-mails lezen, internetten...) en is prima voor een 
apothekersassistent. Zorg ervoor dat elk personeelslid zijn eigen 
"gebruikers"-account heeft.

  Met een "beheerdersaccount" kunt u de werking van de computer 
beheren en wijzigen  (software installeren of updaten, het 
beveiligingsbeleid wijzigen, enz). 

In uw offi cinabeheerssoftware verleent de titularis de andere 
apotheekmedewerkers al dan niet beperkte toegang tot de software. 
De titularis zal in staat zijn om gegevens te wijzigen, de bereider 
al dan niet een machtiging verlenen voor de toegang tot 
vertrouwelijke gegevens, de afl evering van specifi eke 
medicijnen over de toonbank... Er zal een wachtwoord 
nodig zijn om toegang te krijgen tot vertrouwelijke 
ruimtes.
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 Maak 
regelmatig 

een back-up 

Regelmatige back-ups zijn belangrijk om de veiligheid van uw gegevens 
te garanderen. Na een cyberaanval of als uw computer niet naar behoren 
werkt, kunt u uw gegevens recupereren als er een back-up van is gemaakt. 
Is dit niet gebeurd, dan kan uw werk verloren zijn.

U kunt uw back-ups rechtstreeks op uw computer maken of op externe 
tools, zoals een NAS* (Network Storage Server) of een externe harde 
schijf... U doet er goed aan om uw gegevens te kopiëren op back-
upservers. 

Bovendien is het raadzaam om ze niet op te slaan naast uw computer. Als 
ze opgeslagen worden op een andere locatie, zullen ze beter beschermd 
zijn in geval van diefstal of ongeval.

04

Standalone 
bestandsserver, 
verbonden met 
een netwerk dat 
hoofdzakelijk 
als functie heeft 
om gegevens op 
te slaan in een 
gecentraliseerd 
volume.

NAS: 
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Veilig 
e-mail
gebruiken 

Het ontvangen van e-mails of bijlagen in uw e-mail kan een rechtstreeks 
kanaal zijn voor het verzenden van spam of cyberaanvallen. Daarom 
moet u zeker waakzaam blijven en bepaalde regels in acht te nemen:

  Onderzoek de inhoud van de e-mail en de beheerder. Het bericht moet 
samenhangend zijn. Zo vermijd u da u ingaat op phishings* die trachten 
inloggegevens en wachtwoorden van u te stelen...

  Gebruik beveiligde e-mailprogramma waarmee  
u patiëntendossiers kunt overmaken, e-mails met 
gezondheidsnieuws kunt verzenden en tegelijkertijd 
de vertrouwelijkheid en veilige opslag kunt garanderen.

  Open geen bijlage van een onbekende, buitenlandse 
verzender waarvan de titel of het formaat 
u intrigeerde.

  Beantwoord nooit een e-mail waarin wordt 
gevraagd naar persoonlijke informatie,  
over uw bankgegevens, bijvoorbeeld.
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Een techniek die wordt gebruikt door 
internetfraudeurs om persoonlijke 
informatie te verkrijgen. De fraudeurs 
nemen de identiteit aan van het 
bekende bedrijf aan om vertrouwelijke 
gegevens te verkrijgen. Afhankelijk 
van de verzamelde gegevens 
(bankgegevens, gebruikerslogins...) 
kunnen oplichters bijvoorbeeld 
overschrijvingen uitvoeren naar 
hun rekeningen of zich inloggen op 
een site om spam te verzenden.

Phishing : 
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Beveilig uw 

wifi -netwerk 

Wifi  is goed, maar veilig wifi  is nog beter. Wifi -netwerken zijn overal en 
soms zelfs de enige manier om toegang te krijgen tot het internet. Maar 
ze zijn niet noodzakelijkerwijs veilig, waardoor personen uw gegevens 

kunnen onderscheppen of zonder uw medeweten uw wifi -verbin-
ding kunnen gebruiken om kwaadwillige handelingen te stellen.

Sommige regels voor goede praktijken zijn daarom geen 
overbodige luxe:

  Geen verbinding maken met onbekende wifi -
netwerken.

  Schakel uw wifi  uit wanneer deze niet langer 
in gebruik is. 

  Zorg ervoor dat uw computer goed wordt 
beschermd door een antivirus* 
en fi rewall*-programma.

  Vergeet bij uw eerste wifi -verbinding vanaf 
uw computer niet om uw gebruikersnaam en 

wachtwoord die standaard werden verzonden 
door een toegangsprovider, 

te wijzigen.
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Hulpsoftware dat 
computervirussen, die 
het geheugen van een 
computer aanvallen, 
detecteert en vernietigt.

Software en/of hardware waarmee 
het netwerkbeveiligingsbeleid kan 
worden afgedwongen, dat bepaalt 
welke soorten communicatie op dat 
computernetwerk is toegestaan. Het 
bewaakt en controleert applicaties 
en datastromen.

Antivirus: 

Firewall:
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Wees net zo 
voorzichtig met 
uw smartphone 
als met uw computer 

Het gebruik van een 
smartphone in een 
professionele omgeving is 
gemeengoed geworden. 
Daarom moet u zowel 
uw smartphone als uw 
computer beveiligen. 

  Sla uw wachtwoorden niet 
op in applicaties of zelfs 
sites die u gebruikt.

  Download geen applicaties 
waar men u om persoonlijke 
gegevens vraagt die niet 
noodzakelijk zijn. 

  Maak back-ups op externe 
mediadragers. Dit kan 
van pas komen wanneer u 
gegevens wilt overzetten of 
uw toestel wilt herstellen.
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Houd 
persoonlijk 

en professioneel 
gebruik gescheiden 

Het is steeds gebruikelijker om uw computer of telefoon in een 
professionele context te gebruiken en vice versa. Deze praktijk levert 
echter problemen op qua gegevensbeveiliging. Bij diefstal, verlies of 
intrusie in een persoonlijk apparaat dat voor zakelijke doeleinden wordt 
gebruikt, kunnen belangrijke apotheekgegevens in handen vallen van 
malafi de personen. 

Daarom is het beter om persoonlijk en beroepsmatig gebruik van elkaar 
te scheiden:

  Houd persoonlijke en werkberichten van elkaar gescheiden, 
laat uw werkberichten niet doorsturen naar uw persoonlijke mailbox.

  Host uw bedrijfsgegevens niet op uw privétoestel.
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De broncode van een website bestaat uit een set instructies die 
georganiseerd zijn in de vorm van een tag taal, de HTML-taal.

Bronsite: 

Download 
digitale inhoud 
van betrouwbare 
sites 

Het is belangrijk om tijdens het downloaden te kijken naar de bronsite* 
ervan. Een bestand downloaden van een onbetrouwbare site kan schade 
berokkenen aan uw computer. Deze download kan de installatie van 
een virus of een Trojaans paard mogelijk maken waarmee malafi de 
individuen zich toegang kunnen verschaffen tot uw computer. 

Om dit te voorkomen, kunnen enkele goede praktijken worden 
ingevoerd:

  Download uw programma’s op betrouwbare sites en uitgevers.

  Controleer bij het downloaden van het programma of er geen extra 
software kan worden 
geïnstalleerd.

  Voer een virusscan 
uit op applicaties 
die u twijfelachtig 
vindt.
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  Waak over
uw digitale

identiteit

Tijdens en na de navigatie laat u sporen achter. Ze kunnen worden gebruikt 
door malafi de individuen die persoonlijke of fi nanciële informatie willen 
verkrijgen om uw wachtwoorden te vernietigen of om uw identiteit te 
gebruiken. 

Daarom moet u extra waakzaam zijn voor de verspreiding van uw 
persoonsgegevens via internet:

  Wanneer u formulieren moet invullen op een site, moet u erop 
letten dat u enkel de nodige informatie invoert en uw informatie niet 
opslaat of deelt op de site.

  Vergeet niet uw beveiligings- en privacy-instellingen te controleren.

  Afhankelijk van uw internetactiviteiten kunt 
u ook verschillende e-mailadressen 
gebruiken:  één voor uw belangrijke 
activiteiten zoals bankieren, privé-
activiteiten en een ander voor online 
diensten zoals verkoopsites, forums, 
spelletjes...
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apotheek

Het hele offi cinateam moet deze regels in acht nemen. 
Als iemand zich niet houdt aan de basisregels om zijn 
werkomgeving veilig te stellen, brengt dit de hele apotheek 
in gevaar, omdat virussen en hackers via deze persoon in 
uw apotheek kunnen binnendringen en de veiligheid in het 
gedrang brengen.

Referentielink apotheek:
  http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/75069/480084/

version/6/fi le/Guide+Privacy%C3%A9+-++januari+2013.pdf

Bron:
  http://geeko.lesoir.be/2017/04/28/le-nombre-de-cyber-incidents-

en-forte-augmentation-en-belgique/
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