CERTIFICAAT
Nummer: 2240098
Het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg van:

Medworq B.V.
Driebergseweg 2
3708 JB Zeist

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

NEN 7510-1:2017
Voor het toepassingsgebied:
Informatiebeveiliging gerelateerd aan het in opdracht van derde partijen leveren van analyses en
rapportages op zorg gerelateerde patiënt informatie, en het daarvoor ophalen en verwerken van
patiëntgegevens.
De selectie van risico reducerende maatregelen is beschreven in de verklaring van toepasselijkheid;
Versie 1.1 van 4 juni 2020.
Dit certificaat is geldig tot:
Dit certificaat is geldig vanaf:
Gecertificeerd sinds*:

19 augustus 2021
19 augustus 2020
19 augustus 2020

DEKRA Certification B.V.

j

c

B.T.M. Holtus
Directeur

S. Dieperink
Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.* tegen deze
certificeerbare norm / mogelijk door een andere Certificatie-instelling

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem Postbus 5185, 6802 ED Arnhem, Nederland
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.nl Handelsregister 09085396

CERTIFICAAT
Nummer: 2240097
Het managementsysteem van:

Medworq B.V.
Driebergseweg 2
3708 JB Zeist

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO/IEC 27001:2013
De organisatie voldoet hiermee tevens aan de voorwaarden gesteld in NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017.
Voor het toepassingsgebied:
Informatiebeveiliging gerelateerd aan het in opdracht van derde partijen leveren van analyses en
rapportages op zorg gerelateerde patiënt informatie, en het daarvoor ophalen en verwerken van
patiëntgegevens.
De selectie van risico reducerende maatregelen is beschreven in de verklaring van toepasselijkheid;
Versie 1.1 van 4 juni 2020.
Dit certificaat is geldig tot:
Dit certificaat is geldig vanaf:
Gecertificeerd sinds*:

19 augustus 2023
19 augustus 2020
19 augustus 2020

DEKRA Certification B.V.

j
B.T.M. Holtus
Directeur

c

S. Dieperink
Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.* tegen deze
certificeerbare norm / mogelijk door een andere Certificatie-instelling

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem Postbus 5185, 6802 ED Arnhem, Nederland
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.nl Handelsregister 09085396

