
 

 

Dit certificaat met nummer DGT2019112101 is uitgegeven  

voor het managementsysteem van: 

 

Topicus Zorg Holding B.V. 
Vestigingsadres:  Leeuwenbrug 1-51, 7411 TE te Deventer 

 

De toepassing van de eisen zijn gesteld in:  

ISO/IEC 27001:2013 
 
Voor het toepassingsgebied: “Het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en 

ondersteunen van gezondheidsinformatiesystemen, 

die als Software-dienst worden geleverd door Calculus Software BV, Proigia BV, en 

Topicus.Healthcare BV, aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarbij de 

housing en hosting plaatsvindt bij externe datacenters in de EER of on-premises bij 

de klant. 

Het verrichten van Declaratie en Administratie Services voor huisartspraktijken en 

zorggroepen.” 

 
In overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid versie 1 

van 6 november 2019.  

 
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, 
waarop de van toepassing zijnde locaties met betrekking tot dit certificaat vermeld zijn. 

 
Dit certificaat is geldig vanaf:  Dit certificaat is geldig tot: 

21 november 2019   21 november 2022  

 

Datum eerste certificaat:  Dit certificaat vervangt nr: 

21 november 2016   DGT2016211101 

 

 
Marco Bijl 

DigiTrust B.V.  

 

  

DigiTrust B.V.: Jean Monnetpark 11 - 7336 BA Apeldoorn - Nederland 

Telefoon 088-22 45 600 - info@digitrust.nl - www.digitrust.nl - KvK 59396822 

Deze afgifte is uitgevoerd in overeenstemming met en binnen de procedures van DigiTrust zoals ook bekend bij en 

gecontroleerd door de RvA. Dit certificaat is elektronisch uitgegeven, het is en blijft eigendom van DigiTrust. Het valt 

daarom onder en is gebonden aan de uitgifte condities van het contract. 
Certificaten kunnen worden gevalideerd via de QR-code.             Pagina 1 van 2 

 

 



 

 

Behorende bij het certificaat met registratienummer: DGT2019112101 

Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van: Topicus Zorg Holding B.V. 

 

Locaties en geregistreerde activiteiten 

____________________________________________________________ 

 

Topicus Healthcare B.V. - Leeuwenbrug 1-51, 7411 TE te Deventer 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en 

ondersteunen van gezondheidsinformatiesystemen, die als Software-dienst worden 

geleverd door Topicus.Healthcare BV, aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars, 

waarbij de housing en hosting plaatsvindt bij externe datacenters in de EER of on-

premises bij de klant. 

 

Calculus Software B.V. – Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK te Leiden 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwikkelen, beheren en ondersteunen 

van gezondheidsinformatiesystemen, die als Software-dienst worden geleverd door 

Calculus Software BV en Proigia BV aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars, 

waarbij de housing en hosting plaatsvindt bij externe datacenters in de EER of on-

premises bij de klant.  

 

Calculus Software B.V. – De Vlasman 14, 6669 ND te Dodewaard  

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het verrichten van Declaratie en 

Administratie Services voor huisartspraktijken en zorggroepen. 

 

Calculus Software B.V. – Costerweg 1B, 6702 AA te Wageningen 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwikkelen, beheren en ondersteunen 

van gezondheidsinformatiesystemen, die als Software-dienst worden geleverd door 

Calculus Software BV en Proigia BV aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars, 

waarbij de housing en hosting plaatsvindt bij externe datacenters in de EER of on-

premises bij de klant.  
 
 
 

 

 

Dit certificaat is geldig vanaf: Dit certificaat is geldig tot: 

21 november 2019   21 november 2022  

 

Datum eerste certificaat:  Dit certificaat vervangt nr: 

21 november 2016   DGT2016211101 
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Telefoon 088-22 45 600 - info@digitrust.nl - www.digitrust.nl - KvK 59396822 

Deze afgifte is uitgevoerd in overeenstemming met en binnen de procedures van DigiTrust zoals ook bekend bij en 
gecontroleerd door de RvA. Dit certificaat is elektronisch uitgegeven, het is en blijft eigendom van DigiTrust. Het valt 

daarom onder en is gebonden aan de uitgifte condities van het contract. 
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