
 

De inhoud van dit persbericht kan uitspraken bevatten die toekomstgericht zijn of geacht worden dat te zijn. Deze toekomstgerichte uitspraken 
zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie of aan discussies over strategie, plannen, doelstellingen, targets, 
toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken kunnen wezenlijk verschillen van werkelijke resultaten. Ze geven de 
huidige visie van Nedap weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige 
gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële positie, 
liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategie van Nedap. Gezien deze onzekerheden wordt niet geadviseerd om zonder meer te vertrouwen op 
dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken gelden alleen per datum van publicatie van dit persbericht. Nedap aanvaardt geen 
enkele verplichting of verantwoordelijkheid om de informatie in dit persbericht, inclusief toekomstgerichte uitspraken, publiekelijk te 
actualiseren of te herzien, tenzij dit wettelijk verplicht is.  
 
Dit persbericht bevat informatie die kan worden aangemerkt als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Europese Verordening 
Marktmisbruik. 
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Persbericht 

 
 

Beveiligingsincident Carenzorgt.nl 
 
 
Nederland, Groenlo, 25 oktober 2022 
 
Op maandagmorgen 17 oktober 2022 is Nedap op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in het systeem 
van Carenzorgt.nl, een digitale gezondheidsomgeving. Nedap heeft de kwetsbaarheid daarop onderzocht en 
meteen verholpen. Vervolgens is Nedap een onderzoek gestart naar de mogelijke impact hiervan. Daaruit is 
gebleken dat recent misbruik is gemaakt van deze kwetsbaarheid. Er zijn documenten die via Carenzorgt.nl door 
zorgaanbieders zijn aangeboden, ongeautoriseerd gedownload.    
  
Er is aangifte gedaan bij de politie en Nedap staat in contact met hen. De politie is direct na de aangifte een 
onderzoek gestart en heeft een verdachte aangehouden. Om de voortgang van het onderzoek niet te 
belemmeren is deze communicatie met de politie afgestemd. De betrokken zorginstellingen worden momenteel 
geïnformeerd. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het 
politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond.  
 
Privacy en de beveiliging van gegevens zijn voor Nedap zeer belangrijk en hebben doorlopend de aandacht. 
Naast interne procedures vinden jaarlijks externe audits door gecertificeerde instanties plaats. Tevens worden 
mogelijke kwetsbaarheden in de systemen onder andere met behulp van ethische hackers preventief 
opgespoord. Nedap betreurt dat ondanks deze inspanningen dit incident heeft kunnen plaatsvinden. 
 
 
 
 

Over Nedap N.V. 
Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van Technology for Life: 
technologische oplossingen waarmee mensen prettiger en succesvoller 
kunnen werken. Nedap N.V. is met ruim 850 medewerkers wereldwijd actief. 
De onderneming is opgericht in 1929 en sinds 1947 beursgenoteerd aan 
Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo, Nederland. 

 Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met: 
Peter van Soolingen 
Managing director Nedap 
Healthcare 
+31 (0)544 47 11 11 
communications@nedap.com 
nedap.com 
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