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E-mails naar collega’s:
Nadeel:

Voordeel:
- snel

- blote tekst: geen encryptie: iedereen kan de boodschap lezen

- eenvoudig en gebruiksvriendelijk

- gaat door alle internetwegen naar ontvanger (“man-in-themiddle-attack”)

- iedereen gebruikt dit medium (dus iedereen heeft een
ontvangst-adres)
- iedereen leest zijn mails frequent

- wordt op verschillende ‘tools’ gebruikt: PC, laptop’s,
tablets, iphone’s, smartphone’s,…
-> overal en ‘anytime’ beschikbaar
- ‘gratis’

- komt op servers/draagbare digitale dragers: gevoelig voor
randsomware/malware/virussen,…
- verkeerde ontvanger
- bevat soms delen en bijlages die niet gewenst zijn: vnl. bij
forwarden beseft men niet wat men allemaal doorstuurt
- ngl. land van herkomst: bv. Patriot act U.S.A. (cfr. voorstel NVA
in België nav terreurdreiging)

E-mails naar collega’s:
Voordeel:

Nadeel:

- snel

- blote tekst: geen encryptie: iedereen kan de boodschap lezen

- eenvoudig en gebruiksvriendelijk

info over derden, KB 458 bis kwetsbare pers. ,…= deel EPD!!

- iedereen gebruikt dit medium (dus iedereen heeft een
ontvangst-adres)

- gaat door alle internetwegen naar ontvanger (“man-in-themiddle-attack”?): kans? gevolg?

- iedereen leest zijn mails frequent

- komt op servers/draagbare digitale dragers: gevoelig voor
randsomware/malware;virussen,…

- wordt op verschillende ‘tools’ gebruikt: PC, laptop’s,
tablets, iphone’s, smartphone’s,…
-> overal en ‘anytime’ beschikbaar
- ‘gratis’

- verkeerde ontvanger = brief via post in verkeerde brievenbus
- bevat soms delen en bijlages die niet gewenst zijn: vnl. bij
forwarden beseft men niet wat men allemaal doorstuurt

- ngl. land van herkomst: bv. Patriot act U.S.A. (cfr. voorstel NVA
in België nav terreurdreiging) -> zichtbaar voor de Overheid (‘so
what’?)

Whatsapp – gebruik voor medische data uit te wisselen
17/04/2016: even rondgezocht ivm Whatsapp:
Samenvattend kunnen we de adviezen van de KNMG(1) gebruiken:
“Goede stap, maar nog niet veilig genoeg
KNMG-beleidsadviseur Sjaak Nouwt is enthousiast over de
aanpassingen die WhatsApp nu doorvoert in zijn service: ‘Als het om
patiënten gaat, horen artsen vertrouwelijk en dus veilig te
communiceren. Het is voor artsen nu iets minder onveilig geworden om
daarvoor WhatsApp te gebruiken, ik ben er dus blij mee. Máár,
WhatsApp is nog niet op alle punten veilig, het kan echt nog beter”
Uiteraard kan alles beter, maar als je de uitgebreide info ziet op de
website van Whatsapp… dan denk ik wel dat je heel goed bezig bent !

(1) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Noteer wel volgende:
Een End-to-End encryptie betekent niet altijd dat je met een
dubbelsleutelencryptie (asymmetrische) met third party te maken hebt,
waarbij je private sleutel in eigen beheer hebt.. dit zou ook perfect een
aangepaste symmetrische encryptie duiden. Betekenis= encryptie bij
verzender en decryptie bij ontvanger, in de tussenweg onleesbaar voor
derden.
Whatsapp heeft nog volgende problemen: je private sleutel heb je niet in
eigen beheer (je krijgt enkel een QR-code of 60-cijferige code die deze sleutel
vertaalt en met dit kun je vergelijken met de ontvanger, om “man-in-themiddle-attack” te vermijden – maar dit kan nog steeds wel gevoelig blijven
voor ransomware!)
Whatsapp gebruikt geen “third” party die je authentificatie kan weergeven
aan ontvanger
-broncode Whatsapp wordt niet vrijgegeven

Whatsapp !!!

Probleem als je een verzendingstool gebruikt:
-alle gebruikers moeten hetzelfde tool gebruiken en even handig/enthousiast in zijn
-betere beveiligde tools zijn meestal niet veel in gebruik .. en geven dan weer een
drempel meer en extra problemen om te gebruiken

-moest de eHealthbox gebruiksvriendelijker zijn.. zouden we hier niet
zitten over te praten.. en was het leven eenvoudiger! (maar misschien
minder “spannend”)
Maar dit zijn details, belangrijke… maar in de praktijk is nooit iets ideaal

Goede vooruitgang en toch nuttig voor verstandige gebruikers in de geneeskunde!

We voelen het aan:
allemaal niet zo ideaal, maar we trekken onze
plan.. toekomst?:
1.- Adviezen Orde der Artsen (privacycommissie)

2.- Praktisch -> eHealth??

Artsen en digitale media
Doc: a148006
Tijdschrift: 148
Datum: 07/02/2015 - Origine: NR
3 Artsen en telegeneeskunde

In verschillende disciplines van de geneeskunde ziet men met de vooruitgang van de digitalisering het
voorvoegsel "tele-" opduiken (teleradiologie, teledermatologie, telecardiologie, etc. ).
Dergelijke vormen van geneeskunde mogen niet leiden tot een dehumanisering van de relatie artspatiënt. Evenwel kunnen technologieën in belangrijke mate bijdragen aan een verbetering van de
zorg.
3.1.2. Elektronisch advies en voorschrift: emails met patiënten (ouders, voogd,..)

3.1 Telegeneeskunde:
3.2 Telemonitoring =
3.2.1. Monitoren op afstand
3.2.2. Videoconferentie= bv. chronische patënt in de thuiszorg
3.2.3. Medische apps (logaritmische “boem”) – cfr WhatsApp
3.3 Teleoverleg (tussen artsen onderling): !

Artsen en digitale media
Doc: a148006
Tijdschrift: 148
Datum: 07/02/2015

3.1.2. Elektronisch advies en voorschrift
Emailverkeer arts-patiënt (kind/ouders/voogd/…)

Een arts die actief is op het internet, wordt steeds vaker geconfronteerd met vragen om medisch
advies via e-mail of sociale media.
Elektronisch verkeer tussen de arts en de patiënt dient zich te beperken tot de uitwisseling van
administratieve informatie.
Een arts kan op een vraag van een patiënt slechts beperkt ingaan voor zover de arts behandelend arts
is van de patiënt en het gaat over medisch advies in niet-dringende zaken. Bovendien kan het enkel
gaan om additionele informatie. Het stellen van een diagnose is niet toegestaan. Hiervoor zal de
patiënt steeds op raadpleging moeten komen bij de arts.
Dit belet evenwel niet aan dat patiënten een arts die zijn e-mailadres bekend heeft gemaakt aan het
publiek of die actief is op elektronische media, rechtstreeks vragen stellen. De arts moet die binnen
een redelijke termijn beantwoorden.

Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het
bijhouden van elektronische medische databanken die
nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
Doc: a097008
Tijdschrift: 97 p. 6
Datum: 15/06/2002
Origine: NR
Thema's:

SYSTEMEN VOOR OVERDRACHT VAN VERTROUWELIJKEGEGEVENS TUSSEN ARTSEN
De elektronische communicatie van documenten tussen artsen kan rechtstreeks gebeuren of door
tussenkomst van een mailprovider (elektronische brievenbus). In beide gevallen dienen de
veiligheidsregels gerespecteerd te worden. De cryptografie en de gecertificeerde elektronische
handtekening staan hierbij op de eerste plaats.
De encryptie moet asymmetrisch zijn en een beroep doen op beproefde algoritmes; de
encryptiesleutel moet voldoende lang zijn. Bij hun gebruik dient het programma alle maatregelen te
bevatten nodig voor de bescherming van de private sleutel.
De elektronische handtekening van de arts moet gecertificeerd worden in overeenstemming met
dewettelijke bepalingen

Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het
bijhoudenvan elektronische medische databanken die
nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
Doc: a097008
Tijdschrift: 97 p. 6
Datum: 15/06/2002
Origine: NR
Thema's:

SYSTEMEN VOOR OVERDRACHT VAN VERTROUWELIJKEGEGEVENS TUSSEN ARTSEN

Beveiliging van gegevens die door het beroepsgeheim gedekt zijn
Doc: a146003
Tijdschrift: 146
Datum: 28/06/2014
Origine: NR

De Nationale Raad is zich ervan bewust dat het elektronisch verwerken risico's op
lekken van of oneigenlijke toegang tot gegevens die door het beroepsgeheim
worden gedekt, met zich kan meebrengen.
Deze risico's zijn evenwel tot een minimum te herleiden mits het naleven van
onderstaande, niet-limitatieve, vuistregels:
- het gebruik van informatienetwerken die voldoende beveiligd zijn, regelmatig
doorgelicht worden op veiligheidslekken en die de nodige toegangcontrole met eID
voorzien;
- het gebruik van een voldoende performant paswoord;
- het gebruik van aangepaste antivirus software;
- het afsluiten van de programmatuur bij het stoppen van de activiteiten;
- het werken met firma's die contractueel een confidentialiteitsbeginsel garanderen;
- de computer uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruiken.

OF Tokens met o.a. google authentification numbers

Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het
bijhouden van elektronische medische databanken die
nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
Doc: a097008
Tijdschrift: 97 p. 6
Datum: 15/06/2002
Origine: NR
Thema's:

SYSTEMEN VOOR OVERDRACHT VAN VERTROUWELIJKEGEGEVENS TUSSEN ARTSEN
Intranet Orde der Artsen (gratis voor elke arts)

https://www.ordomedic.be

Activatiecode aanvragen
aan de N.R.

Beperking bijlages, andere collega’s
moeten geregistreerd zijn

Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het
bijhoudenvan elektronische medische databanken die
nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
Doc: a097008
Tijdschrift: 97 p. 6
Datum: 15/06/2002
Origine: NR
Thema's:

SYSTEMEN VOOR OVERDRACHT VAN VERTROUWELIJKEGEGEVENS TUSSEN ARTSEN
Intranet Orde der Artsen (gratis voor elke arts)

https://www.ordomedic.be

Huidig wel beschikbaar en
bruikbaar binnen de eigen
grenzen.. Maar niet voor de
toekomst vatbaar voor groot
aantal ontvangers
Activatiecode aanvragen
aan de N.R.

Beperking bijlages, andere collega’s
moeten geregistreerd zijn

We voelen het aan:
allemaal niet zo ideaal, maar we trekken onze
plan.. toekomst?:
1.- Adviezen Orde der Artsen (privacycommissie)

2.- Praktisch -> eHealth??
-> integreren in het EPD = 1 tool voor alle ehealth-faciliteiten
en communicaties te gebruiken (zowel op desktop, laptop,
tablet en smartphone/iphone?)

* Samenwerking met Leerstoel Gezondheidsrecht U.A.

e-gezondheid

Medicatieschema

eHealth-platform

mHealth

eHealthBox

MyCareNet

Elektronisch medisch dossier
(EMD)

‘Only once’-principe
PHR

Versleuteling of vercijfering
Recip-e
Gedeeld farmaceutisch dossier
(GFD)

Sumehr

Geïnformeerde toestemming

Vitalink

Globaal medisch dossier (GMD)

InterMed

Governance e-gezondheid

BruSafe
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Symposium 2016
Dé uitdaging van de toekomst:

communicatie via EMD – EPD
In het
eGezondheidsbeleid 2019…
U Antwerpen
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Interoperabiliteit
Hub & Metahub
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Patientempowerment:
regie

Gezondheidsadviseurmanager

EMD – EPD: welke evolutie met eGezondheid 2019
…nieuwe fenomenen…
Beleid:
zowel Federale
Overheid als
Deelstaten

20-tal actiepunten
Digitale weg!
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eHealth-platform

https://www.ehealth.fgov.be/nl/home



Waarom een eHealth-certificaat ?



Het eHealth-certificaat is het equivalent voor de elektronische
identiteitskaart van uw computer. Het betreft een digitaal
paspoort aan de hand waarvan de geldigheid van uw
informaticasysteem kan worden geïdentificeerd en
geauthentiseerd bij de aansluiting op beveiligde toepassingen,
zoals de verzekerbaarheid of het ambulante elektronische
voorschrift.

EHEALTH – MAILBOX
MEDIBRIDGE - HECTOR
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

EHEALTH – MAILBOX
MEDIBRIDGE - HECTOR
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

Arts -> Arts …toekomst = zorgverstrekkers onderling

EHEALTH – MAILBOX
HECTOR - MEDIMAIL
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

EPD - EMD

Gezondheidsgegevens verzenden en delen met andere zorgverstrekkers: enkel
met Toestemming (IC ) en Therapeutische Relatie (TR)
bv. Hub’s raadpleging, sumehr down- en uploaden,.,.

!!!!!

INFORMED CONSENT + THERAPEUTISCHE RELATIE:
VIA INLOG ZORGVERSTREKKER (RRN + EID-NR OF ISI+NR):
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

!!!!!

INFORMED CONSENT + THERAPEUTISCHE RELATIE
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

 “Geïnformeerde

toestemming” van de patiënt: originele tekst

INFORMED CONSENT + THERAPEUTISCHE RELATIE:
VIA INLOG PATIËNT(EID) ÉN ZORGVERSTREKKER:
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

!!!!!

HOOFDSTUK IV
AANVRAAG TERUGBETALING MEDICATIE
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren



Voorstelling



De doelstelling van het systeem van hubs en metahub in zijn geheel bestaat erin om
regionale en lokale uitwisselingsystemen van medische gegevens, de zogenoemde "hubs",
onderling te verbinden om aan een zorgverlener de mogelijkheid te bieden de beschikbare
elektronische medische documenten met betrekking tot een bepaalde patiënt terug te
vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze documenten opgeslagen zijn en
ongeacht de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt.



Voor wie



Het systeem is momenteel beperkt tot de uitwisselingen tussen artsen zowel binnen als buiten
de ziekenhuizen.



Hoe invullen/gebruiken



Het systeem is in de eerste toegankelijk via de gebruikelijke tools van de zorgverleners (bv. het
EMD van het ziekenhuis of van de huisarts) of via specifieke tools die ter beschikking gesteld
worden door de regionale en lokale netwerken.

HUBS & METAHUB - UITWISSELINGSSYSTEEM
VOOR MEDISCHE GEGEVENS TUSSEN
ZORGVERLENERS
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

HUB–METAHUB: TO BE
3: Fetch data from hub A

A

4:
All data
available

C
B

Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

HUBS & METAHUB-SYSTEEM:
OPRICHTING VAN DE "HUBS"

En
Vitalink= sumehrhub

Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

https://www.cozo.be/home

HUBS & METAHUB - UITWISSELINGSSYSTEEM
VOOR MEDISCHE GEGEVENS TUSSEN
ZORGVERLENERS
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

https://prod.mycarenet.be/portal/home.seam

MYCARENET: VERZEKERBAARHEID PATIËNT
(LATER: FACTURATIE DERDEBETALERSREGELING)
INSZ= Identificatienummer van de Sociale Zekerheid = RRN = Rijksregisternummer
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

Een Recip-e voorschrift bevat 2 barcodes:
1, specifiek recip-e code voor apotheker
2, Riziv-nummer van voorschrijver

RECIP-E - ELEKTRONISCHE VOORSCHRIFTEN IN
DE AMBULANTE SECTOR
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren



Arts -> E-voorschrift
eID arts
eHealth (encryptie,...)

Patiënt (eID)
Server recip-e



Apotheker (keuze), - Verpleegkundige; Kinesist

RECIP-E - ELEKTRONISCHE VOORSCHRIFTEN
IN DE AMBULANTE SECTOR
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

Medisch kerndossier in xml-Kmehr formaat
Doel: continuïteit van zorgen
Inhoud
De basisgegevens: naam, geboortedatum … van de patiënt
De contactgegevens van een contactpersoon
Risicofactoren (allergie, intolerantie sociale risicofactoren)
Medische voorgeschiedenis
Actuele problemen
Medicatie
Vaccinaties

SUMEHR: SUMMARIZED ELECTRONIC
HEALTH RECORD

VITALINK:
Gebruiksregels SUMEHR (vergadering van 30 juni 2016)


De SUMEHR is een gezondheidsfoto van de patiënt die gevalideerd wordt door de auteur. Hij
wordt opgesteld op een bepaalde datum en bevat de gezondheidsgegevens die nuttig zijn voor
de continuïteit van de zorgen. De SUMEHR was oorspronkelijk voorzien in de context van nietgeplande zorg, maar hij kan ook gebruikt worden in de context van geplande zorg (bijvoorbeeld
als aanvulling op de verwijsbrief naar aanleiding van een hospitalisatie of een consultatie).



De auteur van de SUMEHR is een arts, bij voorkeur de huisarts (of de groepspraktijk) houder van
het GMD van de patiënt of een gelijkwaardige arts (“dossierhoudende arts”) voor bepaalde
categorieën van patiënten.



Zoals bijvoorbeeld de pediater voor bepaalde kinderen die hij van nabij opvolgt of de
gynaecoloog voor bepaalde van zijn patiëntes



Website : www.vitalink.be



E-mail : vitalink@vlaanderen.be

Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

PATIENT HEALTH VIEWER
Patiënten hebben via een viewer toegang tot hun
gegevens uit Vaccinnet die opgeladen zijn op
Vitalink.
Ontwikkeld door het Nationaal Intermutualistisch
college (NIC)/zorgverleners en downloadbaar via de
website van hun mutualiteit.

80 miljoen euro / 5 jaar
=
16 miljoen/jaar
= “goedkoop”:
De Britse National Health Service (NHS) besteedt hier op vijf
jaar 15 miljard pond aan, de VS een slordige 50 miljard dollar
op vijf jaar en Frankrijk een miljard euro.


Toekomst?

KOSTPRIJS EHEALTH
Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

Implementatie eHealth tools en
inter-collegiale communicatie:
EPD-EMD
intramuraal
+ 1ste lijn + P.H.R.
samen?

via het EMD of EPD ziekenhuis
-> best inloggen met eID of token

-> TOEKOMST:
ICT afdeling instelling…
Dhr. Reinhart Maertens
(Directeur ICT UZA)

->best EMD/EPD beschikbaar op
andere digitale media (tablet,
iPhone, Smartphone)… maar ook
gebruiksvriendelijk blijven?

ICT afdeling instelling…
Dhr. Reinhart Maertens
(Directeur ICT UZA)
Het is zo dat ziekenhuizen volop bezig zijn met de integratie van de ehealth tools in hun bestaande EPD
oplossingen. Zo worden de hub's al volop gevuld vanuit de ziekenhuizen, wordt de ehealthbox als bestemming
reeds veelvuldig gebruikt (minder als bron waarbij het EPD dan de bestemming is) en worden allerhande andere
aangeboden webservices ingebouwd.
Het probleem is niet zozeer de tooling maar wel de data in deze tooling. De data die nu aangeleverd wordt is niet
gestructureerd, niet uniform en niet geclassificeerd omdat de bron registrae in de EPD's (en huisartsenpakke'en)
dit niet toelaat (vrije tekst, geen uniforme datastructuren en bronnen). Met andere woorden, we kunnen nog heel
veel tooling uitvinden om gegevens te delen, zolang deze gegevens niet eenduidig te interpreteren zijn door
iedereen binnen het zorglandschap zullen er problemen blijven bestaan met eHealth tools. We moeten dus
streven naar uniforme databronnen (medicatie, antecedenten, allergieën etc.) alsook symansche oplossing zoals
Snomed CT, Loinc en andere om ervoor te zorgen dat we kwalitaeve data met elkaar uitwisselen.

U kan mijn referenes zeker doorgeven aan de kinderartsen. Men mag mij hieromtrent steeds contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Reinhart

E-ZORGPLAN = “ENIGE WEBAPPLICATIE DIE ALLES BEVAT”
MEDICATIESCHEMA’S , ALLE ZORGVERSTREKKERS VAN HET TEAM, ZORGOVERLEG
PERIODES EN VERSLAGEN, INTERNE MAILINGS
BINNENKORT: DE SUMEHR’S EN VACCINNET-GEGEVENS ?

Dr. Jean Colin - Commissie Telematica Nationale Raad Orde der Geneesheren

01/06/2015

Concurrent of aanvulling EMD-EPD?

- iMinds Health
- Vlaams Patientenplatform

Communicatie in een multidisciplinaire setting intern /extern : efficiëntie, transparant
Rekening houdend met Patientempowerment:
“Empowerment is een proces van zelfversterking dat patiënten een actieve rol geeft in
hun eigen zorgproces en leven”
http://vlaamspatientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/denkdag-patient-empowerment
Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

Waar zit

Vertegenwoordiger
van de patient:
benoemd – wettelijk
NB: wanneer
vertrouwenspersoon niet meer

mijn ASS?

….???
..??

voldoende is?

Noteren naar I.C. en T.R. ?

Literatuur PHR:
1, Agentschap Zorg & Gezondheid: Insteek visie PersonalPatiëntenrechtenwet:
Health Record – werkdocument –
Art. 12. § 1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de
01/06/2015 Wouter De Jonghe
rechten zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend
(http://www.rtreh.be/EHEALTH/_images/20150602_wst7_ap11_zg_visiephrv4.pdf)
door de ouders die het gezag over de minderjarige

uitoefenen of door zijn voogd.
§ 2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van
2, 7/12/2013 - Eénlijn.be: Zeven wensen onder de Kerstboom
(Ap. Dirk Broeckx)
zijn rechten rekening houdend met zijn leeftijd en
http://www.de7de.be/DE7DE/_PREDEFINED/index.asp?structure_record=20821&web_language=nl&
maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen
door de minderjarige patiënt die tot een redelijke
web_sitename=de7de&NEWSITEMS_DETAIL=1&NEWSITEMS_RECORD=4558
beoordeling van zijn belangen in staat kan worden
geacht, zelfstandig worden uitgeoefend.

3, Lid Domus Medica ?: zie tijdschrift Huisarts Nu, volgende artikels:
-Geudens L. Het (gedeelde) persoonlijk gezondheidsdossier 2015; 256 (6)
-Geudens L. Mobile Health maakt geïntegreerde zorg mogelijk 2015; 44 (5)
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Is dit een vorm van machteloosheid?

Op:
1. Reactie op alles wat fout loopt i.v.m. het
gebruik van haar eHealth tools?
Of
2. Heeft ze vergeten de data op te slaan (voor
ze te af te sluiten)?
Of
3. Haar Back-up is leeg... na crash van haar
PC
Of
…4. nieuwe trend die in opmars is….
Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

Nieuwe fenomenen in ons
werkveld….

NEEN !!

CYBERCRIME !
-Ramsonware
N.R.:
Prof. Dr. M. Deneyer
Ondervoorzitter N.R.

-TOR Browser: deontologisch
onaanvaardbaar !
enz…
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Veiligheid in onze ICT-omgeving !!

