
INTERVIEW 

VEILIGE EN 
GEBRUIKS

VRIENDELIJKE 
COMMUNICATIE

Samenwerking van ANT met ZIVVER

Privacygevoelige informatie moet niet in verkeerde handen vallen. 

Maar we willen ook snel dataverkeer zonder al te veel inspanning. 

Met ZIVVER ontwikkelde Rick Goud een veilig en 

gebruiksvriendelijk systeem met oog voor de menselijke kant.  

 Dankzij de samenwerking met de ANT wordt het nu breed 

geimplementeerd in de mondzorg.

Door: Reinier van de Vrie Foto’s: Marloes Bosch
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“JUISTE 
INFORMATIE, 

JUISTE 
VEILIGHEID, 

JUISTE 
ONTVANGER” 

beren een integrale veiligheidsoplossing 
neer te zetten waarmee je bestanden tot 
5.000 gigabyte kunt versturen, de aware-
ness kunt vergroten, fouten van mede-
werkers kunt voorkomen et cetera. Ons 
sterke punt is het minimaliseren van de 
menselijke fout. Voor veel partijen komen 
wij met de beste oplossing”, aldus Goud.

TANDHEELKUNDIGE SOFTWARE 
Na een zorgvuldig voortraject ging de 
ANT in gesprek met ZIVVER om het sys-
teem specifiek voor de tandheelkunde 
geschikt te maken. Voor Goud was dat 
een aantrekkelijke samenwerking.
Een belangrijke voorwaarde voor de ANT 
was dat een dergelijk product gekoppeld 
kon worden aan de bestaande tandheel-
kundige softwarepakketten.
Daarvoor ging het gesprekken aan met de 
diverse leveranciers, van wie de grootste 
partijen overtuigd werden van het belang 
om hun softwarepakket te koppelen aan 
ZIVVER. Zo doen nu mee: Exquise van 
Vertimart, Simplex van GSN, VST van 
Oase, Complan van Novadent en binnen-
kort SOE van Henry Schein. 
Goud was blij met de proactieve houding 
van de ANT hierin. Binnen een week had-
den drie van de grootste leveranciers al 
gebeld voor een afspraak met hem. Dat 
maakt hij ook wel anders mee.

GARANTIE OP VEILIGHEID
Het is natuurlijk mooi zo’n systeem, maar 
welke garantie biedt ZIVVER zelf op veilig-
heid? Goud zegt dat zijn bedrijf de volledige 
verantwoordelijkheid draagt voor techni-
sche fouten en dat het aansprakelijkheidsaf-
spraken heeft tot ettelijke miljoenen. Voor-
waarde is dat het systeem fouten wel moet 
kunnen herkennen. Bij woorden met heel 
veel spelfouten kan dat lastig worden.
Hij erkent dat zijn bedrijf met het sys-
teem toegang heeft tot zeer gevoelige 

is. Ze kunnen dus blijven mailen met hun 
bestaande werk- en privé-accounts. Het 
enige is dat ze af en toe een extra klik 
moeten geven ter bevestiging van hun 
actie. Goud hoopt dat – lichte – ongemak 
te compenseren door op termijn functio-
naliteiten aan het systeem toe te gaan voe-
gen. “Een veiligheidsproduct wordt snel 
een soort brandverzekering. Pas als je 
brand hebt gehad, ben je blij dat je een 
verzekering had. Tot die tijd kost het 
alleen maar geld. We willen het product 
zo ontwikkelen dat men er een positief 
gevoel bij krijgt.” 

GEBRUIKSVRIENDELIJK 
Bij ZIVVER realiseerden ze zich heel goed dat de meeste zorg-
verleners dit soort communicatie er vooral bij moeten doen. Die 
willen wel veilig communiceren maar willen er het liefst niet te 
veel extra’s voor doen. Het systeem richt zich vooral op het 
voorkomen van menselijke fouten. Er zijn allerlei veiligheids-
trucjes ingebouwd die met gewoon e-mail niet kunnen. Het sys-
teem detecteert real time wat mensen doen in Outlook. Het 
signaleert bijvoorbeeld of berichten, bijlagen of Excel-tabbladen 
persoonlijke data, BSN-nummers, creditcardnummers of medi-
sche en juridische taal bevatten. Op basis daarvan vraagt het sys-
teem de gebruiker of het echt de bedoeling is om deze – gevoe-
lige – informatie te versturen. Daarnaast is er een check op de 
ontvanger. Krijgt die vaker dergelijke informatie of is het een 
nieuw of vreemd contact? In dat laatste geval volgt er weer de 
vraag of dat de bedoeling is. De informatie wordt vervolgens 
verstuurd door beveiliging met 2 factor authenticatie, een extra 
sms of een token. Door versleuteling heeft niemand anders dan 
verzender en ontvanger toegang tot de informatie. ZIVVER 
helpt dus met de juiste informatie, de juiste veiligheid en de 
juiste ontvanger. Verder kan de verzender bij het ontdekken van 
een fout zien of een bericht en bijlages al gelezen zijn door één 
of meerdere ontvangers en het bericht desgewenst terugtrek-
ken. Als de informatie nog niet is gelezen, is er geen datalek en 
hoeft daarvan geen melding te worden gedaan.
ANT en ZIVVER stellen de wensen en eisen van de gebruiker 
centraal. Dat maakt het een sterk product ten opzichte van de 
concurrentie. “We kijken naar de markt wat er moet gebeuren. 
De andere pakketten doen wat ons betreft maar één of twee van 
de twaalf tot vijftien dingen die je zou moeten willen. Wij pro-

Al langere tijd was de ANT op zoek naar een prettig en veilig 
systeem om informatie over te dragen via e-mail, WeTransfer, 
Dropbox, WhatsApp en andere nieuwe kanalen. Na goede bestu-
dering van de problematiek, inventarisering van de wensen van 
tandartsen, een pilot met een ander pakket en uitgebreid onder-
zoek naar pakketten en partijen in de markt kwam ZIVVER er 
voor de ANT als beste uit. 
ZIVVER is de naam en het merk van het bedrijf dat door directeur 
Rick Goud met enkele partners enkele jaren geleden is ontwik-
keld. Met de nieuwe privacywetgeving als de AVG, die ze zagen 
aankomen, zouden de eisen van veilig mailen alleen maar ver-
scherpen. Zeker zorgverleners willen immers niet dat gevoelige 
informatie in verkeerde handen valt. Bij de ontwikkeling van hun 
product legden ze de nadruk op de menselijke kant. Goud: “Men 
denkt dat hacking en phishing de belangrijkste oorzaken zijn van 
datalekken, maar bijna altijd is de menselijke fout de bron. Het 
gedrag van je mensen of medewerkers is het grootste risico voor 
een organisatie. Dat wilden we met ZIVVER oplossen.” 
Voor zijn bedrijf is de ANT interessant omdat die een grote 
groep tandartsen vertegenwoordigt, die hij individueel niet 
gemakkelijk kan bereiken. Hij constateert dat de beroepsvereni-
ging innovatief is en weet wat haar leden willen en nieuwe opties 
goed kan overzien.

INTEGRATIE OUTLOOK
ZIVVER is een communicatieplatform met specifieke toepassin-
gen voor veilige e-mail, bestandsuitwisseling en messaging. Daar 
zit heel veel complexe techniek achter, waar gebruikers zo wei-
nig mogelijk van moeten merken. Een van de bijzondere en 
sterke kenmerken is dat dit systeem een volledige integratie met 
Outlook heeft. Voor gebruikers lijkt het alsof het gewoon e-mail 
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ZIVVER begon.

BEDRIJF EN MERKNAAM ZIVVER
ZIVVER is tegelijk de naam van het bedrijf en het merk. Het 
bedrijf startte in april vier jaar geleden in de zorg, omdat dat een 
zeer privacygevoelige sector is en Goud veel ervaring in die 
sector had. Het bedrijf groeide snel en bestaat inmiddels uit 80 
mensen. In februari 2017 werd er eerst een pilot met het product 
ZIVVER gedaan in ggz-instellingen en ziekenhuizen. Nu werken 
volgens Goud 1.500 organisaties met het product, waarvan een 
kwart van alle ziekenhuizen en een vijfde van alle gemeenten. In 
de tandheelkunde is ACTA een grote gebruiker. Ook advocaten, 
accountants en notarissen werken er mee. Dat kan, omdat 99 

procent van de techniek van het platform sector overstijgend is. 
De overige 1 procent is specifiek voor een sector.

De oprichters hadden een aantal criteria voor de naam ZIVVER. 
Vanwege internationale ambities moesten alle mogelijke 
domeinnamen beschikbaar zijn. Het moest ook een soort 
techwoord als twitter worden, dat populair is te gebruiken en dat 
vervoegd kan worden als werkwoord: zivveren. En verder staat 
het voor Zorgeloos Informatie Versturen en Verzamelen 
Eenvoudig onder Regie. 
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informatie, maar dat geldt ook voor 
een virusscanner en Firewall. “Je 
moet ons inderdaad vertrouwen, 
maar we stellen ons zo toetsbaar en 
controleerbaar mogelijk op door 
ons door onafhankelijke partijen te 
laten toetsen. Per half haar laten we ons, inclusief bron-
code, beoordelen. Dat is de zwaarst mogelijke controle 
door Deloitte. Juridisch laten we ons daarnaast toetsen 
volgens de principes security by design, privacy by 
design, privacy by default en security by default. En als 
bedrijf zijn we ook volledig ISO7001 en NEN7510 
gecertificeerd.”
Voor de klant neemt ZIVVER de vitale infrastructuur 
van de communicatie over. In die zin is de gebruiker 
afhankelijk, maar de AVG verplicht elk bedrijf klanten 
de gelegenheid te geven om op elk moment te kunnen 
stoppen en data te kunnen exporteren op zo’n manier 
dat deze herbruikbaar zijn in andere systemen.

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
Een andere redenen dat de ANT voor ZIVVER heeft 
gekozen, is dat het bedrijf nieuwe producten en dien-
sten wil ontwikkelen naast veilig dataverkeer. Bijvoor-
beeld op het gebied van de gehele workflow (adminis-
tratie, dossiervorming, verwerking nota’s en registratie 
van behandelingen), e-health, digitale vragenlijsten en 
digitaal ondertekenen. Alles om het werk van de tand-
arts leuker, efficiënter, gemakkelijker, goedkoper en 
beter te maken. Functionaliteiten kunnen op het com-
municatieplatform worden toegevoegd.
Als voorbeeld noemt Goud een feature teledermatolo-
gie, waarbij een huisarts een foto van een raar plekje op 
de arm van een patiënt tijdens het consult voor advies 
kan sturen naar een dermatoloog, die in principe direct 
via het informatiesysteem antwoord kan geven. Alle 
informatie wordt dan ook direct opgeslagen in het 
medisch patiëntendossier. Naar zijn idee kunnen tandart-
sen het platform in de toekomst ook gaan gebruiken voor 
interactievere vormen van communicatie met patiënten. 
Bijvoorbeeld door informatie toe te sturen van de behan-
deling en door feedback te vragen aan patiënten. Zijn 
bedrijf richt zich nu in eerste instantie met de nieuwe 
privacywetgeving eerst op de veilige en gebruiksvriende-
lijke mens-menscommunicatie, maar over 3-5 jaar wil 
men meer bekend staan als communicatieplatform dat 
met nieuwe functionaliteiten waarde toevoegt. 

AMBITIEUS
Goud is zeer te spreken over de 
samenwerking met de ANT. Hij 
merkt dat de ANT creatief en 
ambitieus is en graag nieuwe pro-
ducten en diensten wil ontwikke-
len. Voor hem is het een goede 
samenwerkingspartner omdat het 
beroepsvereniging is die de leden 
vertegenwoordigt en goed kan 
wikken en wegen waar die 
behoefte aan hebben. Dit is dus 
nog maar het begin van de samen-
werking. 
De ambities van ZIVVER reiken 
verder dan Nederland. Het bedrijf 
is reeds actief in Duitsland en Bel-
gië, waar het inmiddels vijf grote 
ziekenhuizen als klant heeft. Door 
gebrek aan – internationale – con-
currentie denkt men een flinke 
voorsprong te hebben en voorlo-
pig te kunnen houden. 
Nog even terug naar de basis. Kan 
de tandarts die een collega ont-
moet makkelijk een patiëntencasus 
voorleggen met een foto van een 
patiënt op de telefoon? Volgens 
Goud is het geen probleem om een 
foto op je telefoon laten zien als de 
getoonde informatie niet herleid-
baar is tot personen. Er mag dus 
geen naam bijstaan. Belangrijk is 
wel dat je voor overleg met colle-
ga’s toestemming hebt gevraagd 
aan de patiënt. Dat kun je bij de 
intake vragen of bij iedere casus 
opnieuw. Goud: “Hoe je communi-
ceert, is afhankelijk van het doel 
waarvoor je de informatie wilt 
gebruiken.”

“MINIMALISEREN 
VAN MENSELIJKE 
FOUTEN”

VOOR
ANT-LEDEN
ANT-leden kunnen een  

gratis abonnement krijgen 
op ANT-ZIVVER, terwijl 
niet-leden het abonne-

mentstarief betalen. Leden 
kunnen via de ANT-website 
een code krijgen om een 
ANT-ZIVVER account aan 

te maken. Ze worden 
vervolgens geïnformeerd 

over het installeren van de 
benodigde software voor 
Outlook en de koppeling 

met het gewenste  
tandheelkundige  
softwarepakket. 

INFORMATIE:
www.ant-tandartsen.nl

www.zivver.eu/nl

Gratis 
abonnement


