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CUSTOMER SUCCESS STORY  

OVERZICHT

Het universitair ziekenhuis UZ Brussel, gelegen op de campus Jette, is met 721 bedden een van 
de grootste ziekenhuizen van België. Het werd opgericht door de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 
Er zijn ook op verschillende locaties in de rand van Brussel enkele poliklinieken aan het ziekenhuis 
verbonden, die vanuit UZ Brussel worden ondersteund voor verschillende diensten zoals IT.

Hun missie is uiteraard om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Het UZ Brussel kan 
daarvoor rekenen op zo’n 3.800 vaste medewerkers. Jaarlijks lopen zo’n 800 studenten stage in 
het ziekenhuis, want opleiding en onderzoek zijn ook belangrijke taken van het UZ Brussel.

IT speelt een belangrijke rol in die medische omgeving. “Als ondersteunende IT-dienst voor 
infrastructuur en exploitatie zijn wij verantwoordelijk voor de goede werking van networking, 
systeembeheer, databasebeheer en cybersecurity”, legt Robin Demesmaeker, ICT-
infrastructuurmanager van UZ Brussel uit. “Daarnaast is er ook een DevOps-team dat een eigen 
Elektronisch Patiëntendossier (EPD)-systeem heeft ontwikkeld en dit in partnerschap deelt met 
andere ziekenhuizen, al dan niet gehost in het datacenter van UZ Brussel.”

UITDAGINGEN

Een van de belangrijkste trends in de gezondheidszorg is de verregaande digitale transformatie. 
UZ Brussel ziet ook een aantal grote uitdagingen voor de komende jaren. Zo is er bijvoorbeeld 
de toenemende vraag naar automatisering. “Binnen de verpleging staan we op het kantelpunt 
om mensen zo veel mogelijk te ontlasten van administratie. Zo zouden apparaten zoals 
bloeddrukmeters de waarden automatisch aan het EPD kunnen koppelen. Nu moeten 
verpleegkundigen die waarden nog handmatig toevoegen”, zegt Robin Demesmaeker. Hij 
verwacht dat de komst van 5G-netwerken ook een evolutie teweeg zal brengen in de monitoring 
van patiënten thuis. Denk bijvoorbeeld aan diabetici, cardiogegevens of slaaptests. Andere trends 
die voor uitdagingen zorgen, zijn clouddiensten en de exponentiële groei van IoT-sensoren in de 
medische wereld.

Dankzij ePact en Trend Micro 
draait de IT-beveiliging van UZ 
Brussel weer op volle toeren

www.mosaicmedical.org
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Dat alles heeft ook gevolgen voor IT-beveiliging en privacy. “Centraal staat voor mij de 
bescherming van de identiteit van de zorgverlener”, verduidelijkt Robin Demesmaeker. “Door zijn 
of haar positie heeft hij of zij toegang tot bepaalde gevoelige gegevens en kan hij of zij specifieke 
handelingen verrichten. 

Als zijn of haar identiteit dus niet goed beschermd wordt, kan iedere malafide persoon misbruik 
maken van die gegevens. Zeker als je meer gebruikmaakt van clouddiensten en dus niet meer 
alles binnen de muren van het ziekenhuis bewaart, wordt dat nog crucialer. Zo is het belangrijk 
om te weten waar en hoe de identiteit wordt gebruikt, wat je dan ook moet loggen.”De spanning 
tussen gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker en de striktheid van het beleid is ook voor 
UZ Brussel een uitdaging. “Maar ik ben ervan overtuigd dat je met minimale aanpassingen en 
inspanningen toch heel veilig kunt zijn.”`

WAAROM TREND MICRO?

Naast deze uitdagingen was een verouderde eindpuntbeveiliging (McAfee) de concrete 
aanleiding om de beveiliging te versterken. Robin Demesmaeker: “De beveiliging was zuiver 
‘definitiegebaseerd’ en wij wilden een oplossing van de volgende generatie. We hadden vier 
criteria bepaald: de oplossing moest op gedrag gebaseerd zijn, gemakkelijk te beheren zijn - 
want onze tijd en focus ligt op het ondersteunen van de gezondheidszorg -, overweg kunnen 
met virtualisatie en ten slotte hebben we een benchmarking uitgevoerd om te bepalen hoe de 
beveiligingsoplossing reageert op onze eigen medische software.” In een vergelijkende test van 
vier oplossingen kwam Trend Micro Apex One als beste uit de bus.

COVID-19

Je zou denken dat de zaak daarmee rond was, maar toen stak COVID-19 de kop op. Dat leidde 
intern tot heel wat spanning, ook op de IT-afdeling. “De snelle opschaling van Intensieve Zorgen 
was een prioriteit voor ons. Bovendien werd snel naar oplossingen gezocht om patiënten, die 
geen bezoek meer mochten ontvangen, de mogelijkheid te bieden thuis met hun familie te 
communiceren via videogesprekken op smartphones of tablets. Dat veroorzaakte extra belasting 
op het wifinetwerk. Er werden ook consultaties op afstand gehouden.”

Een ander probleem was dat ziekenhuizen door COVID-19 vaker het doelwit werden van hackers. 
“Trend Micro heeft toen spontaan aan ons gevraagd of ze daarmee konden helpen. Hierop 
installeerden ze een DDI-oplossing (Deep Discovery Inspector) om te kijken of er iets verdachts 
gebeurde op het netwerk. Dat vormde de aanzet om de oorspronkelijke scope te verbreden 
en niet alleen eindpuntbeveiliging op te nemen, maar ook mobiele beveiliging”, zegt Robin 
Demesmaeker.

OPLOSSING VIA EPACT 

UZ Brussel koos uiteindelijk voor een bundel met XDR-oplossingen voor gebruikers (met Apex 
One-eindpuntbeveiliging, mobiele beveiliging, Smart Protection voor Office 365 en ScanMail voor 
Exchange) en Deep Security voor hun datacenter. Robin Demesmaeker: “We onderzochten ook of 
we met een externe partner in zee zouden gaan voor een Security Operations Center (SOC). Maar 
aangezien de Trend Micro XDR-bundel ook ‘managed services’ omvat, was het voor ons de beste 
optie. Je krijgt de klok rond monitoring, meldingen via e-mail en een rapport.”

De implementering van de oplossing gebeurt in fasen. Apex One was eind oktober 2020 klaar en 
andere oplossingen zijn al grotendeels geïnstalleerd. Voor de integratie en implementatie van dat 
alles doet UZ Brussel een beroep op ePact, een betrouwbare partner van Trend Micro. “Wij zijn 
zeer tevreden over de geleverde dienst. De integratie verliep soepel, zonder problemen en alle 
apps bleven werken. Een correcte implementatie is minstens even belangrijk als de keuze van de 
oplossing zelf”, zegt Robin Demesmaeker.

“Voor ons als partner is het aanbod managed services van Trend Micro ook zeer interessant”, 
vertelt Philip Warrens, managing partner bij ePact. “Door de ondersteuning die Trend Micro ons 
biedt met operationele taken, kunnen wij ons als partner beter focussen op het strategische 
securitybeleid bij onze klanten.”

“Centraal in de IT-security 
staat voor de mij de 
bescherming van de identiteit 
van de zorgverstrekker.”
 Robin Demesmaeker 
 ICT- infrastructuurmanager 
 UZ Brussel

“Omdat ziekenhuizen door 
COVID-19 vaker het doelwit 
werden van hackers, heeft 
Trend Micro spontaan aan ons 
gevraagd of ze ons daarbij 
konden helpen.”
 Robin Demesmaeker 
 ICT- infrastructuurmanager 
 UZ Brussel
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“Wat ik erg goed vind, is dat we 
uit de Trend Micro-oplossing 
niet alleen pure cijfers krijgen, 
maar ook aanbevelingen.”
 Robin Demesmaeker 
 ICT- infrastructuurmanager 
 UZ Brussel

Over ePact

ePact is de hybrid cloud poot van de Uptime 
Group, de infrastructuurcluster binnen Cronos 
Group. Als onderdeel van een groter geheel is 
ePact in staat om op het gebied van digitale 
transformatie voor het volledige traject end-
to-end oplossingen aan te bieden.

“Sinds de start van ePact, nu 15 
jaar geleden, werken we samen 
met Trend Micro. Net zoals 
wij evolueren in ons aanbod, 
evolueert Trend Micro haar 
gamma. Daardoor zijn zij onze 
end-to-end partner en kunnen 
we vanaf de ontwikkeling van 
de app tot het datacenter, 
IOT en de eindgebruikers een 
centrale bescherming bieden. 
Dit is echte added-value.”
 Philip Warrens
 Managing Partner bij ePact

 
Website

www.epact.be

RESULTATEN 

Het algehele resultaat is dat de digitale omgeving van UZ Brussel nu veiliger is, waardoor het IT-team 
zich kan richten op zijn kerntaken en de rest kan overlaten aan specialisten van Trend Micro. Het 
meest zichtbare resultaat zijn de waarschuwingen die het IT-team nu ontvangt van de ‘managed 
service’. “Wat erg goed is, is dat we niet gewoon cijfers krijgen, maar ook aanbevelingen. Soms 
krijgen we een opmerking over het gedrag van een gebruiker. Dan staat er: ‘Zorg ervoor dat je 
deze gebruiker sensibiliseert, want hij heeft dit en dit gedaan. Kijk bijvoorbeeld op welke URL hij 
heeft geklikt’”, zegt Robin Demesmaeker.De bundel beveiligingsoplossingen geeft ook veel meer 
inzicht in wat er op de IT-infrastructuur gebeurt. “Vroeger zagen we weinig of geen pogingen of 
zijwaartse bewegingen. Nu kunnen we ze allemaal perfect volgen via de DDI. Het zijn niet altijd 
kwaadwillige pogingen - vaak zijn het gewoon blinde pogingen - maar je wilt toch weten waar het 
gebeurt en hoeveel het er zijn. Dankzij Trend Micro kan dat nu.”

WHAT’S NEXT?

Een van de werkpunten op de agenda van UZ Brussel is het lanceren van interne 
bewustmakingsacties. In de loop van dit jaar komen er concrete campagnes. UZ Brussel kijkt 
ook verder dan de eigen deur. “In de gezondheidszorg heb je allemaal hetzelfde doel. Als er iets 
gebeurt met betrekking tot beveiliging, zoals een aanval of pogingen tot phishing, dan weet je dat 
dat ook kan gebeuren in jouw ziekenhuis of in andere ziekenhuizen. Daarom denken we na over 
een platform om dergelijke pogingen snel te delen met andere instellingen in de gezondheidszorg, 
zodat ook zij het risico tot een minimum kunnen beperken”, besluit Robin Demesmaeker.  
ePact draagt daar zijn steentje aan bij. Philip Warrens: “Op regelmatige tijdstippen organiseren 
we samen met onze klanten een bezoek aan het Executive Briefing Center van Trend Micro. Zo 
krijgen wij en zij inzicht in de toekomstige roadmap van Trend Micro. Dat geeft ons en de klanten 
vertrouwen in Trend Micro als Cybersecurity Partner.”

MORE INFORMATION
For more information, please go to

www.trendmicro.com

For details about what personal information we collect and why, 
please see our Privacy Notice on our website at:  
https://www.trendmicro.com/privacy



Website 

https://www.uzbrussel.be

Region 

Europe, Belgium, Brussels

Sector 

Healthcare

Employees 

3.800

Partner

ePact

Competitor Displaced

McAfee  

Trend Micro Solutions 

•  Apex One Endpoint Security

•  Deep Security

•  Mobile Security

•  Cloud App Security for Office 365 

•  ScanMail for Exchange

Benefits

•  Better protection 

•  Ease of management

•  More insights

•  More time to focus on core business

•  Insight into all network traffic

•  Proactive managed services

CUSTOMER SUCCESS STORY  

OVERVIEW 

UZ Brussel University Hospital, located on the Jette campus, is one of the most important 
hospitals in Belgium with 721 beds. It was founded by the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and 
several polyclinics at various locations on the outskirts of Brussels are attached to the hospital. 
These are also supported for various services - including IT - from UZ Brussel. 

The mission is obviously to provide the best possible care to patients. The UZ Brussel can rely on 
some 3,800 permanent employees for this. Every year, about 800 students follow an internship in 
the hospital, because training and research are also important tasks of UZ Brussel. 

In this medical setting, IT plays an important role. “As the supporting IT service for infrastructure 
and operations, we are responsible for the proper functioning of networking, system 
management, database management and cybersecurity,” explains Robin Demesmaeker, Manager 
of ICT Infrastructure at UZ Brussel. “In addition, there is also a DevOps team that has developed 
its own Electronic Patient Record (EPD) system and shares it in partnership with other hospitals, 
whether or not hosted in UZ Brussel’s data center.”

CHALLENGES

One of the major trends in healthcare is the far-reaching digital transformation. UZ Brussel also 
sees a number of major challenges in the coming years. For example, there is the increasing 
demand for automation. “Within nursing, we are at the tipping point to relieve people from 
administration as much as possible. So devices like blood pressure monitors could automatically 
link the values to the EPR. At present, nurses still have to add them manually,” says Robin 
Demesmaeker. He expects that the arrival of 5G networks will also bring about an evolution in the 
monitoring of patients at home. Think for example of diabetics, cardio data or sleep tests. Other 
trends that create challenges are cloud services and the exponential growth of IoT sensors in the 
medical world.

Thanks to Trend Micro cure 
IT-security of UZ Brussel is 
up to speed again

www.mosaicmedical.org
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All of which also have implications for IT security and privacy. “Central to this for me is the 
protection of the identity of the healthcare provider,” clarifies Robin Demesmaeker. “Because of 
his or her position, he or she can access certain sensitive data and perform specific actions. So if 
his or her identity is not well protected, any rogue person can misuse this data. Especially if you 
use more cloud services and therefore no longer keep everything within the walls of the hospital, 
this becomes even more crucial. Like knowing where and how the identity is being used, which you 
then also have to log.” 

The tension between user-friendliness for the user and the strictness of the policy is also a 
challenge for UZ Brussel. “But I am convinced that with minimal adjustments and efforts you can 
still be very secure.”

WHY TREND MICRO

In addition to these challenges, an outdated endpoint security solution (McAfee) was the concrete 
reason for strengthening the security. Robin Demesmaeker: “It was purely definition-based and 
we wanted a next-gen solution. We had defined four criteria: it had to be behavior-based, easy to 
manage - because our time and focus is on supporting healthcare -, the solution had to be able 
to handle virtualization, and finally we carried out a benchmarking exercise to determine how 
the security solution reacts to our own medical software.” In a comparative test of four solutions, 
Trend Micro Apex One emerged as the best.

COVID-19

You would think that the case was closed, but then COVID-19 emerged. This caused a lot of 
pressure internally. Also on the IT department. “The rapid scaling up of Intensive Care was 
a priority for us. In addition, solutions were quickly sought to enable patients, who were no 
longer allowed to receive visitors, to communicate with their families at home via video calls on 
smartphones or tablets. This caused an extra load on the Wi-Fi network. Teleconsultations were 
also used.”

Another problem was that due to COVID-19 hospitals were more targeted by hackers. “Trend Micro 
then spontaneously came and asked if they could help. They then installed a DDI (Deep Discovery 
Inspector) solution to see if anything suspicious was happening on the network. That was a trigger 
to broaden the original scope and not only include endpoint security but also mobile security,” 
says Robin Demesmaeker.

SOLUTION 

UZ Brussel finally opted for a bundle of XDR solutions for users (with Apex One End point security, 
Mobile Security, Smart Protection for Office 365 and ScanMail for Exchange) and Deep Security 
for their data center. Robin Demesmaeker: “In the file, we also examined whether we would 
go with an external partner for a Security Operations Center (SOC). But given that the Trend 
Micro XDR bundle also includes Managed Services, this was the best option for us. There is 24/7 
monitoring with notifications via email and a report.”

The implementation of the solution is done in phases. Apex One was completed at the end 
of October 2020 while other solutions are already largely installed. For the integration and 
implementation, UZ Brussel relies on ePact, a trusted Trend Micro partner. “We are very satisfied 
with the service provided. The integration went smoothly, without any problems and all the apps 
continued to work. A correct implementation is at least as important as choosing the solution 
itself,” says Robin Demesmaeker. 

RESULTS 

The overall result is that the digital environment at UZ Brussel is now safer, allowing the IT team 
to focus on core tasks and leave the rest to Trend Micro specialists. Most visible are the alerts that 
the IT team now receives from the managed service. “The nice thing about that is that it’s not just 
numbers. But also recommendations. Sometimes we get a comment about a user’s behavior. It 
then reads: ‘Make sure that you raise awareness with this user, because he did action X and Y.’  
For example, check the URL he clicked on,’ says Robin Demesmaeker.

“Central to IT security for 
me is the protection of the 
identity of the healthcare 
provider”
 Robin Demesmaeker
 Manager of ICT Infrastructure
 UZ Brussel
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“The nice thing about the 
Trend Micro solution is that 
it’s not just numbers, but also 
recommendations.”
 Robin Demesmaeker
 Manager of ICT Infrastructure
 UZ Brussel

The bundle of security solutions also provides much more insight into what is happening on the 
IT infrastructure. “We used to see little or no attempts or lateral movements. Now we can follow 
them perfectly through the DDI. They are not always malicious attempts - often just blind attempts 
- but you still want to know where and how many. Thanks to Trend Micro, that’s now possible.”

WHAT’S NEXT?

One of the working points on UZ Brussel’s agenda is to set up internal actions to raise awareness. 
Concrete campaigns will follow in the course of this year. UZ Brussel is also looking beyond its 
own doorstep. “In the healthcare sector, you all have the same goal. So if something happens in 
the security field - an attack, a phishing campaign - you know that it can happen at your or other 
hospitals as well. That’s why we are thinking of a platform to quickly share such attempts with 
other institutions in the healthcare sector so that they can also minimize the risk,” concludes 
Robin Demesmaeker. 

“Due to COVID-19 hospitals 
were more targeted by 
hackers. Trend Micro then 
spontaneously came and 
asked if they could help.”
 Robin Demesmaeker
 Manager of ICT Infrastructure
 UZ Brussel
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