Insight Pharma Services is ISO 27001 gecertificeerd.
14-03-2017

Insight Pharma Services heeft vorige maand het certificaat voor ISO 27001
(informatiebeveiliging)
ontvangen
voor
haar
volledige
dienstverlening.
Informatiebeveiliging is binnen de gehele bedrijfsvoering doorgevoerd. Klanten en
websitebezoekers hebben hiermee het bewijs dat de beveiliging van (patiënt-)gegevens is
gegarandeerd en dat vertrouwelijke gegevens ook echt vertrouwelijk blijven.
Directeur Wendela Wessels is trots op de certificering en op haar bedrijf. “Het was een
groot project waarbij veel processen tegen het licht gehouden werden. Informatieveiligheid
is voor ons heel belangrijk, zeker nu we ons nieuwe product meamedica|dental op de
markt aan het zetten zijn. Het is natuurlijk een fijne gedachte dat we wat betreft
informatieveiligheid aan objectieve, marktconforme normen voldoen.”
Pauline Bus (verantwoordelijke voor de ISO 27001 certificatie): “Het certificeringsproces
gaat over veel factoren in het bedrijf: van de toegang tot ons pand tot de toegang tot
(patiënt-) gegevens. Enkele van de maatregelen die we ingevoerd hebben, zijn encryptie
van de gegevens en autorisatie op basis van toegewezen rechten. Het is soms een uitdaging
geweest, maar we hebben het allemaal goed geregeld. Het behalen van het certificaat
bewijst dit!”
meamedica|dental is een softwareprogramma om medicatieveiligheid in de
tandartsenpraktijken te bevorderen. Het omvat een digitale anamnese, het bijhouden van
medicijngebruik, aandoeningen en allergieën, de weergave van medische tandheelkundige
interacties en het veilig voorschrijven van medicijnen. Patiënten kunnen de anamnese, hun
medicijngebruik, aandoeningen en allergieën thuis invullen óf in de wachtkamer met
behulp van onze app. Na het opslaan staat de informatie gelijk klaar in de patiëntenkaart!
Het behalen van de ISO-normering is geen verplichting. Juist daarom biedt werken met een
bedrijf dat ISO 27001 als standaard heeft in ieder geval de garantie voor een procesmatige
aanpak en een waarborg voor de informatieveiligheid. Tandartsen en patiënten kunnen dus
met een gerust hart van ons programma gebruik maken.
___________________________________________________
Meer informatie:
- Insight Pharma Services – www.meamedicadental.com / www.mijnmedicijn.nl
- Contact: p.bus@insightpharma.nl
- U kunt ons certificaat hier inzien.

