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Leuvens cybersecuritybedrijf Sweepatic levert gratis hulp aan de zorgsector 

Sinds de coronavirusuitbraak is gerichte cybercriminaliteit tegen zorgverleners en medische 

instellingen toegenomen. Het is meer dan ooit nodig om een uitstekende cybersecurity beveiliging te 

handhaven. 

Cybersecuritybedrijf Sweepatic biedt een gratis platformlicentie aan om ziekenhuizen te helpen in 

deze uitdagende tijden. "Een cyberaanval op een reeds overweldigd ziekenhuis met COVID-19 kan 

leiden tot een aanzienlijke verstoring van medische ingrepen met desastreuze gevolgen. Sweepatic wil 

bijdragen en ziekenhuizen helpen meer cyberbestendig te worden." zegt Stijn Vande Casteele, oprichter 

en CEO van Sweepatic. 

Sinds COVID-19 is de digitalisering in vele organisaties drastisch toegenomen, wat leidt tot grotere, 

complexe en meer blootgestelde online voetafdrukken. Het unieke en volledig geautomatiseerde 

Sweepatic platform genereert bruikbare inzichten om klanten pro-actief te helpen en te informeren 

zodat ze bestendiger worden tegen cyberaanvallen. Het doet dit door een zeer uitgebreide verkenning 

langs de buitenkant op te zetten, zodat overbodige websites, verouderde software en dergelijke 

kunnen worden gedetecteerd en opgekuist. Op die manier valt er voor criminelen minder te rapen en 

worden ze heel sterk ontmoedigd. 

Reinoud Reynders, IT-manager infrastructure & operations UZ Leuven: "We zijn blij met dit aanbod. In 

UZ Leuven hebben we een goed uitgebouwde en strenge cybersecurity. Tijdens de coronaperiode zagen 

we geen toename van cybercriminaliteit, maar door de toegenomen vraag naar digitale communicatie 

was het voor de IT-dienst van het ziekenhuis alle hens aan dek. Met de platformlicentie van Sweepatic 

kunnen onze eigen security-specialisten hun beveiligingsoplossingen eenvoudig testen. Een externe 

partner kijkt met een andere en extra bril van buitenuit naar onze IT-infrastructuur. Het is voor ons 

interessant en leerrijk om de bevindingen van Sweepatic te vergelijken met ons bestaande inzicht. In 

IT-security is het namelijk belangrijk om je attack surface zo klein mogelijk te maken, zodat je het de 

hackers een stukje moeilijker maakt. " 

Over UZ Leuven 

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde 

zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke 

patiënt. Bijna 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. 

Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het 

oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan 

de patiëntenzorg van morgen. 

Over Sweepatic  

Sweepatic is een Leuvens cybersecuritybedrijf dat wereldwijd actief is en onze klanten 

cyberbestendiger maakt. Ons innovatief cloud platform brengt online voetafdrukken eender waar ter 

wereld in kaart, en bewaakt, beheert en genereert eenvoudig te begrijpen inzichten en remediëringen. 
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