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VOORWOORD 

Organisaties worden steeds digitaler. Helaas brengt dit ook steeds meer cyberrisico’s met zich mee. Een hack 

door criminelen, een fout van een medewerker die uw systeem platlegt of een datalek waarbij de gegevens van 

uw klanten op straat komen te liggen; het is zo gebeurd. 

Cyberrisico’s hebben impact op de hele praktijkvoering, ook als gegevens ‘in een cloud staan’. Het vraagt om een 

integrale oplossing met één loket. Het Raadhoven Cyberpakket draait om preventie en snelle interventie in het 

geval van een cyberincident, want daar bent u het meest mee geholpen. En lijdt u toch schade of maakt u toch 

kosten? Dan heeft u onze cyberverzekering als financieel vangnet. Bescherming voor, tijdens en na een 

cyberincident. 

In deze toelichting leest u meer over het Raadhoven Cyberpakket, maar ook wat u moet doen bij een 

cyberincident. 

Wij zoeken continu naar meer en betere preventieve diensten om toe te voegen aan het Raadhoven cyberpakket, 

zodat u kunt Ondernemen met Zorg. 

Met vriendelijke groet, 

Raadhoven 

 

Teun Jalink 

Directeur 

  



 

RHN-CYB.TOE001 Raadhoven Cyberpakket - Toelichting Pagina 3 van 11 

INHOUD 

 

1 Overzicht Raadhoven Cyberpakket ................................................................................................................ 4 

1.1 Wat te doen bij een cyberincident? ...................................................................................................... 4 

1.2 Opbouw cyberpakket ............................................................................................................................ 4 

2 MedCloud ....................................................................................................................................................... 5 

3 Preventie ........................................................................................................................................................ 6 

3.1 Online Cyber Risicoanalyse .................................................................................................................... 6 

3.2 E-learning Cybersecurity awareness ...................................................................................................... 6 

4 Cyberverzekering ............................................................................................................................................ 7 

4.1 Interventie First Response Team ........................................................................................................... 7 

4.2 Relevante kenmerken verzekering ........................................................................................................ 7 

4.3 Dekking van de verzekering ................................................................................................................... 9 

5 Disclaimer ..................................................................................................................................................... 11 



 

RHN-CYB.TOE001 Raadhoven Cyberpakket - Toelichting Pagina 4 van 11 

1 OVERZICHT RAADHOVEN CYBERPAKKET 

 

1.1  WAT TE DOEN BIJ EEN CYBERINCIDENT? 

Is uw IT-omgeving gehackt? Klikt een medewerker op phishingmail? Is uw website 

onbereikbaar door een DDOS-aanval? Of vermoedt u dat er ‘iets’ niet klopt? Bel direct 

het First Response Team. Zij staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar. 

 

  

 

 

 

1.2  OPBOUW CYBERPAKKET 

 

  

MedCloud

Preventie

Verzekering

MedCloud

Een cloud special voor (para)medici

In NL, dus NL-recht

Iedere dag back-up

hoge mate van beveiliging

Preventie

Bewustwordingstrainingen

Risicoscans

Advies

Verbetertrajecten

Verzekering

24/7 hulp bij cyberincidenten

herstel van data en systemen

schadevergoeding

vergoeding van kosten en boetes

First Response Team 

0320 – 331 343 
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2 MEDCLOUD 

 

Vaak gebruikt u online software waarin bijvoorbeeld 

patiëntgegevens worden bewaard of waarmee u e-mail verstuurt. 

Toch wordt nog veel informatie of software op een ‘eigen’ server 

opgeslagen. De veiligheid van deze servers laat vaak te wensen over. 

Bijvoorbeeld omdat de server verouderd is, de laatste 

(veiligheids)updates niet zijn verwerkt of omdat er geen backup of 

backupserver is. 

De MedCloud is een moderne, goed beveiligde server speciaal voor (para)medici. De MedCloud staat in 

Nederland, dus het Nederlandse recht is van toepassing. Verder worden de gegevens ieder dag geüpdatet en is 

er een backupserver beschikbaar. 

De MedCloud komt in het 1e kwartaal van 2021 beschikbaar.  
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3 PREVENTIE 

Het liefst wilt u natuurlijk helemaal geen cyberschade. Daarom helpen wij u 

graag met aanvullende diensten om cyberrisico’s zoveel mogelijk te 

voorkomen en beperken. Het gaat dan om een combinatie van diensten 

gericht op mens, organisatie en techniek. Goed hang- en sluitwerk is 

belangrijk, maar als u de sleutel niet veilig opbergt, heeft u er niets aan.  

Op dit moment kunnen wij u al een Online cyber risicoanalyse en een Cyber 

awareness training aanbieden. De komende periode breiden wij het aanbod 

uit bijvoorbeeld met een AVG-scan en een PEN-test (ethisch hacken). 

3.1  ONLINE CYBER RISICOANALYSE 

U beantwoordt online via een eenvoudige applicatie vragen waarmee uw risico in beeld wordt gebracht. Het 

cyberrisico is de kans op een cyberincident maal de impact daarvan. Vaak wordt het risico ernstig onderschat. 

Nadat u de vragen heeft beantwoord wordt een analyse gemaakt en ontvangt u een uitgebreid rapport. U kunt 

direct zien wat de kritische punten in uw onderneming zijn. U krijgt ook aanbevelingen om het cyberrisico te 

verkleinen. Tot slot wordt contact met u opgenomen door een deskundige om het rapport te bespreken en uw 

eventuele vragen te beantwoorden. 

 

 

3.2  E-LEARNING CYBERSECURITY AWARENESS 

Met deze training creëert u bewustwording bij uw medewerkers. De training behandelt alle mogelijke 

cyberrisico's waarmee uw medewerkers te maken kunnen krijgen. De volgende cyberrisico's komen aan bod: 

  

Gevaren van e-mail Denk hierbij aan phishing mails, man in the middle attacks, CEO fraude, het 
verzenden en ontvangen van emails. Wordt alles blindelings gedeeld? 

Surf gevaren Is een webbrowser voorzien van een slotje of geeft deze een melding dat de 
website niet beveiligd is? In dit onderdeel wordt bewustwording gecreëerd 
van gevaren van adware, malware, etc. 

Hoe informatie beveiligd 
moet worden 

Wachtwoord beleid, het gebruik van openbare wifi, gebruik van printers 
(informatie in de printer en hard copy van printjes), de schermbeveiliging / 
clean desk en het USB gebruik. 

Identiteitsfraude Zijn medewerkers bewust van risicoaspecten, zoals misbruik BSN? Ook gebruik 
van kopieën van paspoort etc. komt aan bod in dit onderwerp. 

Omgaan met digitale 
bedrijfsmiddelen 

Wat te doen bij diefstal of vermissing? Hoe gaan de medewerkers om met de 
bedrijfsmiddelen 

Sociale media Hoe, wanneer, wat en met wie. Wat wordt er gedeeld op sociale kanalen? 

AVG Wat zijn persoonsgegevens, op wie of wat is de AVG van toepassing, hoe wordt 
de AVG nageleefd. 

 

  

De Online Cyber Risicoanalyse kost normaal € 300,00 exclusief btw, maar is nu tijdelijk gratis. 

De E-learning cyber awareness training wordt gegeven vanaf € 50,00 per medewerker exclusief btw. 
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4 CYBERVERZEKERING 

4.1  INTERVENTIE FIRST RESPONSE TEAM 

Raadhoven helpt u om de impact van cyberincidenten te verkleinen. U leest hieronder hoe wij u ondersteunen 

en wie onze partners zijn. 

4.1.1  ONDERSTEUNING 

Bij een cyberaanval is het noodzakelijk om al in de eerste uren na ontdekking 

belangrijke maatregelen en besluiten te nemen om schade te voorkomen of te 

beperken. Daarbij is het van belang snel, kalm, adequaat en gecoördineerd te reageren. 

Met de juiste ondersteuning wordt schade beperkt en versnelt u het herstel van uw 

praktijk.  

4.1.2  GERENOMMEERDE PARTNERS 

Voor een adequate crisisondersteuning werkt Raadhoven samen met gerenommeerde partners. MS Amlin, de 

risicodrager, faciliteert deze samenwerking met International Security Partners (ISP), Kennedy Van der Laan, 

Grant Thornton en Bex*communicatie. Samen vormen zij het MS Amlin First Response Team. 

4.1.3  DIENSTVERLENING 

Bij een cyberincident neemt u direct contact op met het MS Amlin First Response Team. Het team staat 24 uur 

per dag en 7 dagen per week voor u klaar om u te begeleiden en te helpen bij de noodzakelijke acties. Deze 

nationale én internationale dienstverlening is erop gericht om risico’s te beperken en te beheersen. U kunt 

daarbij rekenen op de volgende diensten: 

 Crisismanagement 

 Juridisch advies 

 IT-ondersteuning 

 Forensisch onderzoek 

 Crisiscommunicatie 

Voor de eerste 72 uur brengen wij geen eigen risico in rekening voor deze First Response-diensten. De diensten 

van het First Response Team worden alleen aangeboden in combinatie met de cyberverzekering. 

4.2  RELEVANTE KENMERKEN VERZEKERING 

4.2.1  CYBERINCIDENTEN 

Tegen cybercrime wapen je je met allerlei maatregelen, die we cybersecurity noemen. Maar ook elders in 

cyberspace dreigt gevaar. Tegenwoordig zijn allerlei apparaten immers met elkaar en het internet verbonden. 

Dat lijkt handig, maar het betekent ook dat bedrijven via talloze elektronische apparaten kwetsbaar zijn. Ook 

kunnen criminelen het Internet of Things misbruiken: ze dringen via printers, (mobiele) telefoons, camera’s en 

thermostaten binnen in ICT-systemen. Om gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen, is het belangrijk dat 

bedrijven alle apparatuur goed beveiligen tegen cybercrime. 

Cyberincidenten zijn een van de grootste en snelst groeiende risico’s waarmee bedrijven te maken krijgen. 

Bekend zijn de voorbeelden van hackers en cybercriminelen. Minder bekend, maar niet minder gevaarlijk, zijn 

First Response Team 

0320 – 331 343 
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de incidenten waarbij eigen medewerkers (vaak onbedoeld) een rol spelen. Niet alleen grote organisaties lopen 

risico, ook kleine en middelgrote bedrijven zijn kwetsbaar voor incidenten. Cyberaanvallen worden steeds 

complexer en professioneler. Cyberincidenten zijn dan ook een veelbesproken onderwerp onder ondernemers, 

van grote multinationals tot midden- en kleinbedrijven. 

4.2.2  CYBERRISICO’S  

Cybercriminaliteit haalt elke dag het nieuws. Vaak gaat het daarbij om georganiseerde cybercrime. In veel 

gevallen gaat het echter om alledaagse technische storingen of menselijke fouten. Daardoor krijgen bedrijven te 

maken met systeemuitval of gegevensverlies. Ruim een derde van de middelgrote bedrijven in Nederland heeft 

regelmatig last van cyberdreigingen. Bijna de helft is slachtoffer van e-mailhacks. Ook andere incidenten, zoals 

ransomware, nemen toe. Criminelen gebruiken steeds slimmere trucs en geavanceerdere methodes. Hieronder 

de belangrijkste cyberrisico’s:  

 Internet of Things (IoT) 

 Ransomware 

 Phishing 

 Sociale media 

 Onbeveiligde openbare wifi-netwerken 

 DDoS-aanvallen 

 Een fout of actie van eigen medewerkers: 

o  Slechte wachtwoorden 

o Verkeerd adresseren van een e-mail 

o Verlies van een USB-stick 

 Oude harde schijven 

 Identiteitsdiefstal, fraude 

 Datalek 

Cyberincidenten kunnen ook onbedoeld ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk uitvallen van een systeem 

door een fout bij de installatie van software of het per ongeluk lekken van vertrouwelijke gegevens doordat 

iemand een USB-stick laat slingeren. Er zijn dus veel meer cyberrisico’s dan u denkt. Een ongeluk zit in een klein 

hoekje, maar in het geval van cyber kunnen de gevolgen gigantisch zijn. 

Bij de oorzaken van cyberincidenten maken we onderscheid tussen menselijk handelen, techniek en 

bedrijfsprocessen. Een fout of actie van eigen medewerkers is een van de meest voorkomende risico’s. Denk aan 

het verkeerd adresseren van een e-mail of het openen van een phishingmail. 

4.2.3  CYBERGEVOLGEN 

Cyberincidenten en andere gebeurtenissen kunnen verschillende soorten schade en kosten voor organisaties 

veroorzaken, afhankelijk van hun branche, activiteiten en andere factoren. Belangrijke cybergevolgen zijn: 

 Bedrijfsschade 

 Kosten van herstel van gegevens 

 Aansprakelijkheidsclaims 

 AVG-boetes 

 Afpersingskosten 

 Reputatieschade 
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4.2.4  INFORMATIEBEVEILIGIN G 

Door de digitalisering wordt het belang van informatiebeveiliging steeds groter. Bedrijfsinformatie is cruciaal om 

te ondernemen, producten en diensten te optimaliseren en te concurreren. Daarnaast geldt sinds 2018 de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in alle landen van de Europese Unie. De AVG voorziet in een 

vergaande bescherming van persoonsgegevens. Ook als bedrijven persoonsgegevens hebben uitbesteed aan 

externe partijen, bijvoorbeeld een cloud-dienstverlener, blijven zij verantwoordelijk. Er zijn dus tal van redenen 

om goed naar cyberveiligheid te kijken. 

Bovenstaande onderdelen vormen de kern van de Raadhoven Cyberverzekering waarmee in de belangrijkste 

behoeften van praktijken wordt voorzien. 

4.3  DEKKING VAN DE VERZEKERING 

De Raadhoven Cyberverzekering van Raadhoven biedt een complete dekking voor de gevolgen van een 

cyberincident. We betalen deskundigen die helpen met het herstel van systemen en data, zodat u snel weer aan 

de slag kunt. We vergoeden uw eigen schade, maar ook vergoeden we mogelijke schade van uw patiënten of 

andere partijen waarvoor u aansprakelijk bent. 

4.3.1  WAT IS ER VERZEKERD EN VOOR HOEVEEL? 

Het door u gekozen verzekerde bedrag staat in de offerte / polis. Dit geldt ook voor het door u gekozen eigen 

risico. 

Dekking  

Rubriek I Beschikbaarheid 

Rubriek II Integriteit 

Rubriek III Vertrouwelijkheid 

Rubriek IV Overige risico’s 

 

Het verzekerde bedrag geldt voor alle rubrieken samen. Maar voor een paar specifieke dekkingen geldt een 

aparte limiet. Het gaat om Cyberfraude en Telefoonhacking. 

CYBERFRAUDE 

Dit is financieel verlies doordat u geld heeft overgemaakt 

bijvoorbeeld omdat u vertrouwde op oneerlijke instructies 

of toegang heeft gekregen tot uw digitale gegevens. 

TELEFOONHACKING 

Dit zijn de extra kosten die u moet betalen als uw 

telefoonsysteem is gehackt. 

 

 

 



 

RHN-CYB.TOE001 Raadhoven Cyberpakket - Toelichting Pagina 10 van 11 

4.3.2  WAAR BENT U VOOR VERZEKERD 

Hieronder noemen we de belangrijkste onderdelen waar u voor verzekerd bent. Wilt u de precieze dekking 

weten, dan moet u de verzekeringsvoorwaarden raadplegen. 

Dekking Uitleg 

First response diensten 24/7 ondersteuning bij een cyberincident zoals crisiscoördinatie, juridisch 
advies, specialistische IT-ondersteuning en communicatieadvies. De kosten 
die het First response team maakt zijn verzekerd en het eigen risico geldt niet 
voor de kosten die in de 1e 72 uur na melding zijn gemaakt. 

Bedrijfsschade Als systemen inclusief externe systemen zoals een cloudoplossing uitvallen 
door een bedieningsfout of een cyberincident dan zijn de vermindering van 
de nettowinst, de vaste bedrijfslasten en de eventuele extra werkkosten 
verzekerd gedurende maximaal een jaar. Er geldt een wachttijd van 8 uur. 

Afpersing De kosten van afpersing zijn verzekerd. Hierbij kan gedacht worden aan het 
betalen van geld of cryptovaluta om een dreiging te voorkomen of om de 
afpersing te beëindigen. 

Herstelkosten van gegevens Als gegevens zijn aangetast, gewist of beschadigd zijn de kosten van het 
terughalen, herstellen en invoeren verzekerd.  

Bestuurlijke boetes Als bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegt voor het 
overtreden van de AVG dan is dit verzekerd. 

Aansprakelijkheidsclaims De verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheidsclaims en het verweer 
tegen deze claims. Aansprakelijkheid kan op veel manieren ontstaan, 
bijvoorbeeld: 

- als er iets mis is gegaan bij het beheer van vertrouwelijke gegevens; 

- als uw netwerkbeveiliging, bijvoorbeeld uw firewall of antivirussysteem, 
niet goed werkte; 

- als u onjuiste informatie (online) hebt gepubliceerd, verspreid of 
uitgezonden. 

Inloopdekking De verzekering biedt standaard  een inloopdekking van 2 jaar. Een 
cyberincident dat voor de ingangsdatum plaatsvond, maar waar de gevolgen 
pas tijdens de looptijd van de verzekering zichtbaar zijn geworden zijn 
meeverzekerd. 
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5 DISCLAIMER 

Met deze toelichting geven wij u meer inzicht in het belang van een cyberverzekering, wat u mag verwachten 

van een cyberverzekering en de aanvullende dienstverlening die wij aanbieden. Wij willen dit op een zo 

transparante en duidelijk mogelijk manier doen.  

De exacte omschrijving van de dekking en de dienstverlening staat beschreven in de voorwaarden die horen bij 

de cyberverzekering en de aanvullende diensten. Dit is de reden dat u geen rechten kunt ontlenen aan deze 

toelichting. 

Is u iets niet duidelijk of heeft u vragen over de cyberverzekering of de aanvullende diensten? Neemt u dan 

contact op met uw advieskantoor. 


