
Aanmelden webinar
U kunt zich aanmelden door een reply te sturen op dit 
bericht. U ontvangt dan meteen de deelnamelink. Heeft 
u collega’s voor wie dit webinar ook interessant is, maar 
mogelijk geen mail van ons hebben ontvangen? Dan 
verzoeken wij u vriendelijk dit bericht onder hun aandacht 
te brengen. Ook zij zijn van harte welkom en kunnen zich 
aanmelden door een mail te sturen naar 
polis@medirisk.nl. 

Over MediRisk
MediRisk is een onderlinge verzekeraar van 
zorgorganisaties voor het risico van medische 
aansprakelijkheid. Wij verzekeren ongeveer de helft van 
de algemene ziekenhuizen in Nederland. Ook verzekeren 
wij zelfstandige behandelcentra, huisartsenposten, 
diagnostische centra en GGZ instellingen. 

Over AON 
AON is toonaangevend adviseur op het gebied van risico-, 
veiligheids- en crisismanagement, verzekerings
oplossingen en employee benefits. Het AON Cyber 
Solutions team ondersteunt organisaties op het gebied 
van cyberrisicomanagement en verzekeringen. Vanuit 
haar gespecialiseerde afdeling gezondheidszorg is AON
actief in alle zorgsectoren.  

 

Het risico op een geslaagde cyberaanval is de laatste jaren flink toegenomen. Ook ziekenhuizen zijn regelmatig 
doelwit. In 2021 zijn vijf Nederlandse zorgorganisaties geraakt door ransomsoftware. Als hackers systemen 
van ziekenhuizen platleggen kan het zomaar gebeuren dat patiënten verplaatst moeten worden of dat operaties 
niet doorgaan. 

Op 21 november organiseren MediRisk en AON de webinar Cyberrisk in de Zorg. Wij gaan dan in op de 
risico’s van een cyberincident en de maatregelen die je als zorgorganisatie moet nemen om risico’s te 
minimaliseren. De webinar is van 15.30 tot 17.00 via Microsoft Teams. De link voor deelname ontvangt
u van ons nadat u zich heeft aangemeld.

Waarom is dit nu actueel?
• Veel verzekeraars bieden geen of een beperkte 
       cyberdekking op de algemene aansprakelijkheids
       verzekering.
• Van bestuurders wordt actieve besluitvorming        

verwacht.
• Zorgorganisaties hebben steeds meer                      

verantwoordelijkheid tegenover patiënten,                  
werknemers en leveranciers.

• Er is een toename in het aantal en de schadelast van 
cyberclaims.

Wat komt er aan bod?
• Ontwikkelingen op de cyberverzekeringsmarkt.
• Wat dekt een cyberverzekering wel en wat niet?
• Voorbeelden van cyberaanvallen binnen de zorg.
• Wat zijn de schadecomponenten.

Wat kan je doen als zorgorganisatie bij een cyberaanval?
• Ken je risico’s: hoe bepaal je de daadwerkelijke        

impact.
• Welke risico’s kan je beperken of voorkomen?
• Verzekeren: risico’s overdragen aan verzekeraars.

Door wie?
Linsey van Rijn, Senior Broker Cyber Solutions AON 
Stan Roodenburg, Client Director Healthcare AON
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Voor wie?
ICT manager, CFO, concerncontroller, bestuurssecretaris 
bestuurder, privacy officer, klachtenfunctionaris
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