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Opleiding Healthcare Information Security 
and Privacy Practitioner (HCISPP) 

Vergroot je kennis over best practices en standaarden voor het beveiligen van persoonlijke, 
medische informatie. Met een HCISPP-certificaat toon je bovendien op een objectieve manier 
aan dat je deskundig bent en ervaring hebt op het gebied van informatiebeveiliging in de 
gezondheidszorg.

Officiële HCISPP-training 

Binnen de gezondheidszorg speelt 

informatiebeveiliging een belangrijke rol. Persoonlijke, 

medische gegevens moeten beschermd worden tegen 

onbevoegden, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Artsen en medisch personeel 

moeten in bepaalde gevallen juist weer wel toegang 

krijgen tot gegevens om de juiste medische zorg te 

kunnen verlenen. Nieuwe overheidsregels moeten 

geïmplementeerd worden in een steeds complexer  

wordend IT-landschap. De hoeveelheid te beschermen 

gegevens neemt daarnaast eerder toe dan dat het 

afneemt. 

 

De HCISPP-training geeft je de juiste kennis en 

vaardigheden (HCISPP Common Body of Knowledge, 

ISO/IEC 27799) om medische informatie effectief en 

op de juiste wijze te beveiligen. 

 

Het HCISPP CBK omvat de volgende domeinen: 

 

 Healthcare Industry 

 Regulatory Environment in Healthcare 

 Privacy and Security in Healthcare 

 Information Governance and Risk Management 

 Information Risk Management 

 Third Party Risk Management 

 

HCISPP-certificaat 

Na deze training kan het HCISPP-examen afgelegd 

worden. Na behalen van het examen ontvang je het 

HCISPP-certificaat. Met dit certificaat laat je zien dat je 

over de kwalificaties beschikt om de bijpassende 

security en privacy controls binnen een 

gezondheidsorganisatie te definiëren, te 

implementeren en te beheren. 
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Doelgroep 

De opleiding is bedoeld voor information security 

managers, privacy & security consultants, compliance 

auditors en officers, privacy officers, health 

information managers en IT managers. 

Kandidaten moeten minimaal twee jaren werkervaring 

hebben in één van de zes genoemde domeinen, 

waarvan één jaar in één of meer van de volgende drie 

domeinen: 

 Healthcare Industry 

 Regulatory Environment in Healthcare 

 Privacy and Security in Healthcare 

 

Het resterende jaar werkervaring mag binnen één van 

de zes domeinen van het HICSPP CBK zijn. 

 

Redenen om de HCISPP training bij 
cibit academy te volgen 

We bieden de enige officiële opleiding voor het HCISPP 

examen in in Nederland in samenwerking met (ISC)². 

Je krijgt les van een (ISC)²-docent in de taal van het 

examen en de training sluit altijd aan bij de laatste 

exameneisen. 

 

Het HICSPP-examen 

De examens zijn computer based en dienen zelf door 

de cursist aangevraagd te worden via PearsonVUE. Het 

examen maakt geen onderdeel uit van de training. De 

examens kunnen het hele jaar door worden 

afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 3 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.875,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

Blijf waardevol en houd je vakgebied bij. Profiteer van 

onze hbo+ opleidingen: klassikaal onderwijs, 

topdocenten die in de praktijk staan en leerzame 

contacten met medestudenten. 

 

Contact 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   

 


