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Persbericht
Afgelopen week bracht Follow The Money (FTM) ons op de hoogte van twee concept-artikelen.
Inmiddels is FTM tot publicatie van een artikel overgegaan en volgt een tweede artikel binnenkort.

Follow the Money schrijft in haar eerste artikel over een datalek dat in 2020 bij Medworq is
opgetreden. Wat echter niet duidelijk naar voren komt is dat het datalek is veroorzaakt door een
oud-medewerker die data van Medworq heeft ontvreemd. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat
gegevens onvoldoende beveiligd waren wat leidde tot dit datalek.
De data die is ontvreemd betreft vermoedelijk verouderde gegevens uit de periode 2012 – 2018.
Deze gegevens zijn - als onderdeel van controles binnen ons kwaliteitssysteem - medio 2019
verwijderd.
Het artikel bevat voorts aannames, onterechte verdachtmakingen en insinuaties die pertinent
onjuist zijn.

Slechts enkele voorbeelden van pertinente/absolute onjuistheden:
•
•
•

•

Er is geen sprake geweest van schending medisch beroepsgeheim door huisartsen.
Patiënten van wie de oud-medewerker medio 2020 gegevens op het dark web heeft
geplaatst zijn allen in 2020 geïnformeerd.
De data zijn - voorafgaand aan de diefstal – expliciet niet toegankelijk geweest voor
ongeautoriseerden. De oud-medewerker had vanuit zijn functie als Information Security
Officer toegang tot deze data.
Data zijn nooit gedeeld met (pharmeceutische) bedrijven of instellingen.

Kortom: wij herkennen ons als bedrijf, en gezien onze bedrijfsvoering, totaal niet in de weergave in
dit artikel en distantiëren ons hiervan volledig.
Voor meer toelichting op het verschenen artikel en nog te publiceren artikel verwijzen wij naar onze
website.
De directie van Medworq

Medworq is een organisatie van digitale zorgvernieuwers. Medworq realiseert oplossingen in de
zorg om deze beter, sneller en goedkoper te maken. Daarvoor ontwikkelt en implementeert
Medworq gezondheidsprogramma’s voor chronische aandoeningen waarbij Medworq medische,
financiële en ICT-kennis combineert.
Noot voor de redactie: Berichtgeving door media buiten FTM, baseren zich momenteel volledig
op het FTM-artikel. We nodigen media uit om het gesprek met ons aan te gaan. Per email zijn wij
te bereiken op iso@medworq.nl en telefonisch op 0313-483252.

