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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Deze whitepaper geeft handvatten voor het gebruik van beveiligingsadviezen (ook 
wel: advisories) in het patchmanagement proces van een organisatie. Een aanpak 
voor patchmanagement aan de hand van beveiligingsadviezen van GOVCERT.NL 
wordt hierbij als voorbeeld gegeven. 
 
De noodzaak van patchen staat vaak niet ter discussie. Er ontstaat echter wel vaak 
discussie over de urgentie waarmee deze patches uitgevoerd moeten worden. 
Daarom is het van belang vast te stellen welke doelstelling (en prioriteit) nage-
streefd wordt (worden) met patchmanagement. Ter illustratie. Een organisatie waar 
beschikbaarheid van informatiesystemen belangrijker is dan exclusiviteit van gege-
vens, zal het uitvoeren van patches die een potentieel risico voor de exclusiviteit 
van informatie oplevert met minder prioriteit inplannen dan patches die ervoor zor-
gen dat een systeem beschikbaar blijft. 
 
Veel voorkomende valkuilen bij de uiteindelijke inbedding van patchmanagement, 
hebben te maken met organisatorische inbedding en onvoldoende controle/sturing 
op het proces zelf. 
 
Er bestaan verschillende belangen rond het patchen van systemen. Bij de organisa-
torische inbedding is het nodig om vast te stellen welke rollen en verantwoordelijk-
heden van belang zijn bij patchmanagement. Onderken daarbij dat er vanuit de 
verschillende rollen, zoals security officer en service manager, tegenstrijdige belan-
gen kunnen ontstaan. Dit is op zich niet onoverkomelijk, zolang er een duidelijk 
escalatiepad benoemd is. Aangezien security patches slechts een beperkt deel van 
het totale aantal patches vormt, is het niet logisch om de verantwoordelijkheid van 
het patchmanagement proces bij een security officer te beleggen. 
 
Onvoldoende controle of sturing op het patch proces heeft vaak te maken met 
doelstellingen die niet (duidelijk) zijn geformuleerd. Net als ieder proces moet ook 
voor het patchmanagement proces een doel geformuleerd zijn. Van daaruit is af te 
leiden welke stappen doorlopen moeten worden en op welke punten in het proces 
controle nodig is. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden op welke wijze deze con-
troles verlopen. Wordt vooraf aangegeven waaraan de verschillende stappen moe-
ten voldoen en moeten afwijkingen gemeld worden, of wordt na elke stap een  
‘stop-go’-moment ingelast. Hoewel ook dit organisatieafhankelijk is, is het niet 
hebben van controle momenten in het proces een reden tot zorg. 

DISCLAIMER 
GOVCERT.NL betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de informatie. GOV-

CERT.NL is echter niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie en 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van de activiteiten 

die door een gebruiker worden ondernomen op basis van de informatie, adviezen en waarschuwingen die 

door middel van dit document wordt verstrekt. Indien er verwezen wordt naar externe bronnen staat GOV-

CERT.NL niet garant voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Gezien de technologische ontwik-

kelingen wordt niet gepretendeerd dat het document uitputtend is. 
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1 INLEIDING 

Beveiligingsadviezen zijn voor veel organisaties een aanleiding om in een versneld 
tempo software patches uit te rollen. Doel hiervan is om mogelijke uitbuiting van 
kwetsbaarheden voor te zijn. Het ongecontroleerd doorvoeren van patches heeft 
in het verleden meer dan eens geleid tot aanzienlijke problemen. In dit soort ge-
vallen wordt er acuut een probleem veroorzaakt in plaats van een mogelijk pro-
bleem voor te zijn. 
 
Net als bij alle andere soorten patches is het bij security patches noodzakelijk om 
deze op een gecontroleerde wijze uit te voeren. De noodzaak van patchen staat 
vaak niet ter discussie. Er ontstaat echter wel vaak discussie over de urgentie 
waarmee security patches uitgevoerd moeten worden. Bij het bepalen van deze 
urgentie zijn een aantal rollen betrokken. Dat is enerzijds de security officer, deze 
signaleert dat de organisatie potentieel kwetsbaar is voor problemen. Anderzijds 
beoordeelt de ‘service manager’ veranderingen op hun potentiële verstorende 
werking voor de infrastructuur. Hierdoor kan de paradoxale situatie ontstaan dat 
om een organisatie op (korte) termijn te beschermen tegen verstoringen verande-
ringen doorgevoerd moeten worden die op zichzelf tot verstoringen kunnen leiden. 
 
In deze whitepaper vindt u tips hoe om te gaan met deze paradox en hoe de  
GOVCERT.NL beveiligingsadviezen gebruikt kunnen worden in het patchmanage-
ment proces van een organisatie. Hiermee kunnen verstoringen tot een minimum 
beperkt worden. Daarbij is de methodiek die in deze whitepaper wordt beschreven 
ook toepasbaar voor organisaties die niet beschikken over beveiligingsadviezen 
van GOVCERT.NL doordat zij niet op GOVCERT.NL zijn aangesloten. Beveiligings-
adviezen van leveranciers kunnen dan als input dienen. 
 

Patch Break Behalve dat patches zwakke plekken en bugs repareren, kan het voor-
komen dat ze nieuwe problemen introduceren. Er zijn veel voorbeelden van problemen 
met patches te vinden door te googelen naar ‘patch break’. Een bekend voorbeeld is 
de problematiek rond de introductie van Service Pack 2 van Windows XP. SP2 werd 
met de automatische update dienst geïnstalleerd, maar gaf vooral in het begin nogal 
wat problemen met applicaties en beveiligingssoftware.  

1.1 Leeswijzer 

Dit document beschrijft de relatie tussen GOVCERT.NL beveiligingsadviezen en 
patchmanagement. Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van patchmana-
gement, het waarom van patchmanagement en de basisprincipes. Daarnaast 
wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op de relatie met andere processen.  
Hoofdstuk 3 geeft handvatten voor de organisatorische inbedding van het patch-
management proces. Daarbij wordt ingegaan op de verdeling van rollen en ver-
antwoordelijkheden rondom patchmanagement. Hoofdstuk 4 geeft een generieke 
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aanpak voor het inrichten van een patchmanagement proces. Deze generieke 
aanpak beschrijft op hoofdlijnen de stappen die binnen het patchmanagement 
proces vallen. De exacte invulling hiervan is organisatie afhankelijk. Hoofdstuk 5 
gaat in op de informatie die nodig is om patchmanagement goed te kunnen uit-
voeren. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op hulpmiddelen die ingezet kunnen wor-
den in het patchmanagement proces en de voor- en nadelen daarvan. Daarna 
wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op vervolgstappen die genomen kunnen worden 
voor het meetbaar maken van het patchmanagement proces. Ten slotte worden 
de belangrijkste conclusies in hoofdstuk 8 samengevat. 
 
In dit document wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen en specifieke 
termen. Op http://www.waarschuwingsdienst.nl/woordenlijst vindt u een woor-
denlijst.
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2 PATCHMANAGEMENT 

Voordat we overgaan tot de inhoud is het van belang om helder te hebben wat in 
deze whitepaper onder patchmanagement verstaan wordt. Patchmanagement is 
het proces waarmee verschillende soorten patches op een gecontroleerde en dus 
risico beperkende wijze uitgerold kunnen worden.  
 
Een patch is een klein programma dat een aanpassing maakt aan bestaande soft-
ware om fouten of bugs in die software te verbeteren. In het algemeen worden 
patches die een beveiligingslek oplossen security patches genoemd. Meer precies 
zijn de volgende soorten patches te onderscheiden: 
 

• preventief (voorkomen van problemen); 
• adaptief (omgevingsveranderingen); 
• correctief (oplossen van incidenten/problemen); 
• perfectief (verandering in specificaties). 

 
In dit document ligt de focus op patches die voortkomen uit een beveiligingsad-
vies. In veel gevallen zijn dit vaak preventieve patches, gericht op het voorkomen 
van een mogelijk probleem. Vaak zijn er immers nog geen incidenten opgetreden. 
Er is sprake van een correctieve patch wanneer deze als doel heeft om een al op-
getreden verstoring te verhelpen. Denk hierbij aan bekende problemen of opge-
treden incidenten. 
 
Preventieve patches zijn vaak ook de bron voor discussies tussen de verantwoor-
delijke(n) voor security en verantwoordelijke(n) voor afspraken over de dienstver-
lening1. In een aantal gevallen kan het vanuit security oogpunt zeer wenselijk zijn 
om urgent patches uit te voeren, terwijl vanuit het oogpunt van gemaakte afspra-
ken, al dan niet in de vorm van een SLA of DNO, de nadruk ligt op het ongestoord 
door laten draaien van de systemen. 
 
De bovenstaande situatie beschrijft de paradox rondom security patches. Zonder 
een patch is een systeem kwetsbaar voor aanvallen, terwijl door het uitvoeren 
van een patch de werking van een systeem mogelijk verstoord kan worden. 
 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn security gerelateerde patches slechts een 
deel van de patches die een organisatie moet verwerken. Daarom is het van be-
lang dat het uitvoeren van security patches is ingebed in het overkoepelende 
patch proces. Van belang is dat er een structuur is waarin verantwoordelijke(n) 
voor ICT-voorzieningen een gewogen beslissing nemen op basis van een advies. 
Dit hoofdstuk beschrijft het hoe en waarom van patchmanagement.  

                   
1 Bijvoorbeeld in de vorm van een Service Level Agreement (SLA) of een Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) 
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2.1 Waarom patchmanagement 

Het doel van patchmanagement is tweeledig. Ten eerste is het gericht op het in-
zichtelijk maken van de actuele stand van kwetsbaarheden en toegepaste patches 
binnen de beheerde infrastructuur. Het tweede doel is op een zo efficiënt mogelijk 
wijze met zo min mogelijk verstoringen een stabiel (veilig) systeem te creëren. 
 
Door de steeds complexere samenhang van de infrastructuur is het niet altijd de 
beste oplossing om iedere patch door te voeren. Met een ‘defense in depth’ stra-
tegie kan beter bepaald worden waar en wanneer patches doorgevoerd worden of 
alternatieve oplossingen ingezet kunnen worden. Goed uitgevoerd patchmanage-
ment is essentieel om de twee bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren. 
 

Defense in depth is een beveiligingsstrategie waarbij meerdere verdedigingslagen in 
en rond een informatiesysteem zijn aangebracht. Het falen van één verdediging wordt 
daardoor opgevangen door de volgende laag. Voorbeelden zijn gebruik van Demilitari-
zed Zones (DMZ’s) of toepassing van functiescheiding. De gevoeligheid voor kwets-
baarheden en patching neemt af door toepassing van deze strategie. 

2.2 Basisprincipes voor patchmanagement 

Iets dat niet geïnstalleerd is, hoeft ook niet onderhouden te worden. Zorg er 
daarom voor dat er geen onnodige software en/of services aanwezig zijn in de 
infrastructuur. Een manier om dit te bereiken, is het invoeren van systeem harde-
ning binnen de organisatie. 
 
Niet alle security patches die door een leverancier uitgebracht worden, zullen re-
levant zijn voor uw organisatie. Zorg ervoor dat er voldoende informatie beschik-
baar is over de situatie binnen de organisatie om alleen de relevante patches te 
implementeren. 
 
Patches kunnen ook nieuwe problemen introduceren. Patches die worden uitgerold 
naar veel gebruikers of belangrijk applicaties moeten vooraf in een realistische 
testomgeving getest worden en roll back scenario’s moeten klaarliggen en getest 
worden.  
 
Wat het voorgaande duidelijk maakt, is dat patchmanagement op een aantal ma-
nieren een relatie heeft met security en risicomanagement. Zoals gezegd ligt de 
focus in deze whitepaper op de security aspecten van patchmanagement. 
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2.3 Relatie met andere processen 

Patchmanagement is geen op zichzelf staand proces dat zich afgezonderd binnen 
een organisatie afspeelt. Het patchmanagement proces heeft relaties met andere 
processen en is afhankelijk van externe partijen om goed uitgevoerd te kunnen 
worden. In het onderstaande, sterk vereenvoudigde, schema zijn deze relaties 
weergegeven.  

 
Figuur 2-1 Schematische weergaven van het patchmanagement proces in een organisatie. 

Verschillende partijen zijn betrokken bij dit proces. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen de verschillende processen. 
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3 ORGANISATIE 

De manier waarop patchmanagement in het bedrijf is georganiseerd, is van grote 
invloed op de wijze waarop wijzigingen tot stand komen. De organisatorische in-
bedding zorgt ervoor dat bekend is wie besluiten neemt en welke personen bij de 
besluitvorming betrokken zijn. Het gaat hierbij over besluiten welke patches geïn-
stalleerd gaan worden en ook wanneer: direct of in een regelmatige cyclus met 
andere patches.  
 
Voor preventief patchmanagement spelen twee functies een belangrijke rol. 
 
De eerste is de functie van de security officer. Deze beoordeelt patches op hun 
noodzaak voor het voorkomen van security incidenten. De tweede is de functie 
van de service manager die patches beoordeelt op de impact op IT-operations. Zo 
kan het belang voor de security officer liggen in het bewaken van de vertrouwe-
lijkheid en die van de service manager bij beschikbaarheid. Het voorgaande bete-
kent overigens niet dat het beoordelen van de patches door deze functies zelf uit-
gevoerd hoeft te worden. Zij moeten er echter wel voor zorgdragen dat deze be-
oordeling plaatsvindt en vaststellen aan welke eisen een dergelijk beoordeling 
moet voldoen.  
 
In het geval dat deze personen geen consensus kunnen vinden over het te volgen 
actieplan, zal een gezamenlijk advies met voor- en nadelen van elke beslissing 
worden voorgelegd aan de manager, die in de escalatieprocedure in het beveili-
gingsbeleid is benoemd. Als de security officer onderdeel uitmaakt van de IT-
organisatie zal dit de manager zijn die eindverantwoordelijk is voor de ICT binnen 
de organisatie. Uiteraard kan een organisatie het escalatiepad ook anders inrich-
ten, zolang dit maar van te voren duidelijk is. 
 

 
Rol 

  
Functie in PM 

  
Op basis van 

Security Officer  Bewaken vertrouwelijk-
heid  
Beoordelen noodzaak van 
de patch om security in-
cidenten te voorkomen 
 

 Aanwezige systemen en confi-
guratie 
Ernst van de kwetsbaarheid en 
kans op misbruik 

Service Manager  Bewaken beschikbaar-
heid  
Beoordelen impact van 
de patch op IT operations
 

 Complexiteit van de change 
Impact op gebruikers en pro-
cessen 

Manager 1e escalatieni-
veau 

 Beslissen in geval van 
ontbreken van consensus

 Afweging van risico’s die door 
security officer en service ma-
nager zijn voorgelegd 
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Voor urgente patches moet deze actie op korte termijn uitgevoerd kunnen wor-
den. Houd daar in de organisatorische inbedding rekening mee. Een besluit over 
welke activiteiten buiten kantoortijd uitgevoerd moeten worden en welke perso-
nen daarbij betrokken zijn, hoort hier ook bij. In geval van uitbesteding van (de-
len van) het ICT-beheer zullen deze besluiten ook afgestemd moeten worden met 
de leverancier(s). 

3.1 De rol van GOVCERT.NL 

GOVCERT.NL stuurt haar beveiligingsadviezen uit op basis van relevantie (de ma-
te waarin het kwetsbare onderdeel wordt gebruikt door de deelnemers) en een 
combinatie van factoren die samen een kans/schade score opleveren. Van invloed 
op deze score is bijvoorbeeld de afweging in hoeverre de kwetsbaarheid op af-
stand kan worden misbruikt of het bestaan van code om de kwetsbaarheid te 
misbruiken. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er een globale inschaling is 
van een geconstateerde kwetsbaarheid. In een beveiligingsadvies van GOV-
CERT.NL staat de indicatie voor kans en schade in termen van low, medium en 
high. Voor een kwetsbaarheid met een indicatie van low/low wordt geen advies 
geschreven. Bij een kwetsbaarheid met een indicatie high/high worden de deel-
nemers waarvoor het advies relevant is ook telefonisch op de hoogte gebracht. 
 

Figuur 3-1 Een voorbeeld van een advies van GOVCERT.NL 

 
GOVCERT.NL heeft geen mogelijkheid om te bepalen wat de relevantie en de 
kans/schade combinatie is voor de deelnemer. Zoals beschreven in paragraaf 5.1, 
“Informatie over de infrastructuur”, wordt de potentiële kans en schade bepaald 
door de locatie en rol van de component of het systeem. Aangezien voor iedere 
deelnemer de infrastructuur er anders uitziet, zal de uiteindelijke vaststelling van 

   ################################################################# 
  ##  G O V C E R T . N L ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ## 
 ################################################################# 
 
Titel          : DirectX in alle versies van Windows kwetsbaar voor code 
      executie 
Advisory ID    : GOVCERT.NL-2008-195 
Versie         : 1.00 
Kans           : medium 
CVE ID         : CVE-2008-0011, CVE-2008-1444 
     (http://cve.mitre.org/cve/) 
Schade         : medium 
                 Uitvoeren van willekeurige code 
Auteur         :  
Uitgiftedatum  : 20080610 
Toepassing     : DirectX 
Versie(s)      : 7, 8, 9x, 10 
Platform(s)    : Alle Microsoft Windows versies 
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de potentiële kans en schade per organisatie vastgesteld moeten worden. Het be-
veiligingsadvies dient hierbij als uitgangspunt. 
 
Wanneer een beveiligingsadvies wordt ontvangen, moet de verantwoordelijke af-
deling van de deelnemer allereerst analyseren in hoeverre de specifieke kwets-
baarheid een bedreiging vormt voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwe-
lijkheid van de omgeving. Wanneer deze factoren worden afgezet tegen de accep-
tabele voorgedefinieerde waarden, kan een scoring worden gegeven aan de 
kwetsbaarheid. Wanneer de kans en de mogelijke schade laag worden ingeschat, 
kan worden besloten om de kwetsbaarheid op een later tijdstip te verhelpen – bij-
voorbeeld tijdens de eerstvolgende service window. Zijn kans en mogelijke schade 
hoog, dan kan ervoor worden gekozen om een noodprocedure in werking te stel-
len, waardoor de officieel uitgebrachte patch met voorrang wordt getest en uitge-
rold. Zoals hierboven ook beschreven is, spelen de security officer en de service 
manager hierin een belangrijke rol. 
 
Wanneer een nieuwe kwetsbaarheid bekend wordt, onderzoekt GOVCERT.NL de 
aard en de ernst van de kwetsbaarheid en de relevantie voor de deelnemers. Al-
lereerst wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid van de bron. Wanneer een 
zeer betrouwbare bron een kwetsbaarheid meldt zal er direct een onderzoek wor-
den gestart. Een minder betrouwbare bron – bijvoorbeeld één die ook geruchten 
publiceert, zonder te melden waar deze zijn gevonden of bevestigd – wordt ook 
geraadpleegd. Maar, in het daarop volgende traject wordt eerst bevestiging ge-
zocht uit een betrouwbare bron of wordt door eigen onderzoek deze bevestiging 
verkregen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat met feiten wordt gewerkt en 
geruchten worden gefilterd. Er wordt pas over de kwetsbaarheid gecommuni-
ceerd, wanneer is bevestigd dat deze een reële bedreiging vormt voor componen-
ten in de omgeving van de deelnemers van GOVCERT.NL. 
 

Het risico dat een technische component loopt door een kwetsbaarheid hangt af van 
diverse factoren.  
 
Deze factoren zijn onder te verdelen in twee categorieën: 
1. de waarschijnlijkheid dat een kwetsbaarheid kan worden uitgebuit (kans); 
2. de gevolgen van een uitgebuite kwetsbaarheid (schade). 
 
Ad 1: De waarschijnlijkheid waarmee een kwetsbaarheid kan worden uitgebuit, hangt 
onder meer samen met: 
• het vereiste kennisniveau van de aanvaller; 
• de hoeveelheid werk die de aanval kost; 
• wat de aanval oplevert.  
 
Ad 2: De gevolgen van een uitgebuite kwetsbaarheid hangen onder meer samen met: 
• de verstoring die uitbuiting tot gevolg heeft; 
• de dekkingsgraad van de kwetsbare component en; 
• de mogelijke cascade-effecten van een uitbuiting. 
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Een voorbeeld. Wanneer een kwetsbaarheid in een mailserver is uit te buiten door 
het sturen van een speciaal ontwikkeld mailtje, dan is de kans groter dat dit ge-
beurt dan wanneer er ingewikkelde handelingen moeten worden uitgehaald en 
waarvoor eerst fysieke toegang tot deze mailserver nodig is. Zo zal ook een 
kwetsbaarheid waarvoor de exploit code algemeen beschikbaar is eerder leiden 
tot een aanval dan wanneer een aanvaller zelf ingewikkelde programma’s moet 
schrijven voor hij iets met de kwetsbaarheid kan doen. 
 
De mogelijke schade die een uitgebuite kwetsbaarheid tot gevolg heeft, is de 
tweede factor waarmee rekening moet worden gehouden. De schade wordt beïn-
vloed door aspecten als de aard van de aanval, de (verkregen) rechten van de 
aanvaller en het aantal gebruikers dat erdoor geraakt wordt.  
 
Wanneer er heel eenvoudig – dus een grote kans – voor kan worden gezorgd dat 
een webbrowser stopt met functioneren – een lokale Denial of Service – dan nog 
is het risico beperkt. Immers het opnieuw starten van de webbrowser verhelpt het 
probleem. Zo ook, wanneer een exploit moeilijk uit te voeren is – kans is klein – 
maar wel kan zorgen voor het uitvoeren van willekeurige code – grote schade. Het 
risico wordt high/high (hoge kans en hoge impact) ingeschaald wanneer een 
kwetsbaarheid die kan leiden tot een grote schade, eenvoudig en massaal kan 
worden uitgevoerd. Een factor die hierbij een rol speelt is de algemeenheid van de 
kwetsbare component. Wanneer een kwetsbare component door weinig partijen 
wordt gebruikt – bijvoorbeeld een specifieke exotische applicatie server – is de 
kans dat dit wordt aangevallen minder groot dan wanneer het wordt gebruikt door 
80% van de Nederlandse bevolking – zoals, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explo-
rer.  
 
De beveiligingsadviezen van GOVCERT.NL kunnen in het patchmanagement pro-
ces gebruikt worden bij het bepalen van urgentie van beveiligingsadviezen voor 
de eigen organisatie. Als een beveiligingsadvies van GOVCERT.NL wordt ontvan-
gen kunnen een aantal stappen worden genomen. Deze stappen zijn besproken in 
hoofdstuk 4, “Generieke aanpak”. Daarin is ook beschreven wat de organisatie 
zelf nog moet doen om de waardering uit de beveiligingsadviezen toe te spitsen 
op de eigen organisatie.  

3.2 Relatie met vulnerability management 

Vulnerability management (soms kwetsbaarheidsmanagement genoemd) is een 
proces om beveiliging van de IT-infrastructuur te waarborgen. Om dit te bereiken 
richt vulnerability management zich op het beheersen van risico’s die ontstaan 
door het bekend worden van kwetsbaarheden in de IT-infrastructuur. In de prak-
tijk zullen niet voor alle kwetsbaarheden patches beschikbaar komen. Ook zullen 
niet alle patches direct uitgevoerd (kunnen) worden. 
 
Een mogelijke actie die wordt genomen in het kader van kwetsbaarheid manage-
ment is het proactief scannen van de lokale infrastructuur. Door periodiek en in-
gepland een geautomatiseerde kwetsbaarhedenscanner te gebruiken, wordt dui-
delijk wat de status is van de componenten en systemen in de infrastructuur. Er 
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kan worden gezien wat de patchniveaus zijn en welke kwetsbaarheden nog be-
staan op welke systemen. Ook kan er worden bijgehouden welke veranderingen 
er plaatsvinden op werkstations en servers – denk hierbij bijvoorbeeld aan poor-
ten die worden opengezet door virussen en wormen. Uiteraard hoeft een kwets-
baarhedenscan niet te worden beperkt tot de interne infrastructuur. Er kan ook 
worden gecontroleerd welke kwetsbaarheden er te vinden zijn in de componenten 
en systemen op de externe koppelvlakken. Door dit regelmatig te doen, zullen 
veranderingen eerder opvallen en kunnen mogelijke uitgebuite kwetsbaarheden 
eerder worden aangepakt.  
 
Zo’n inventarisatie geeft inzicht in de kwetsbaarheden van de infrastructuur. Denk 
hierbij ook aan (tijdelijke) ‘work-arounds’. Het is aan te raden om periodiek te 
toetsen welke work-arounds aanwezig zijn en of er intussen al een structurele op-
lossing, zoals een patch, beschikbaar is. Het grote voordeel van het voorkomen of 
oplossen van work-arounds is dat deze over het algemeen beter beheersbaar zijn. 
 
Vulnerability en patchmanagement liggen daarmee heel dicht tegen elkaar aan, 
waarbij de focus bij kwetsbaarheid management vooral op het security vlak ligt, 
terwijl patchmanagement doorgaans een bredere scope heeft. 
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4 GENERIEKE AANPAK 

Hieronder worden een aantal generieke stappen omschreven die aangeven hoe op 
basis van beveiligingsadviezen van GOVCERT.NL, een patchmanagement proces 
ingericht kan worden. Naast de hieronder beschreven aanpak zijn er uiteraard 
meerdere varianten mogelijk2. Het belangrijkste is om het doel van het proces in 
het oog te houden. Een goed patchmanagement proces geeft een organisatie con-
trole over hoe en wanneer software updates (patches) uitgerold worden in de ope-
rationele omgeving. 
 
In aanvulling op de hieronder staande standaard stappen, worden handvatten ge-
geven over hoe om te gaan met afwijkingen. Deze standaard stappen zijn: 
 

1. ijking van de GOVCERT.NL beveiligingsadviezen; 
2. vaststellen actieplan; 
3. testen en uitrollen; 
4. bijwerken documentatie; 
5. evaluatie. 

4.1 IJking van de GOVCERT.NL beveiligingsadviezen 

Voor de ijking is het noodzakelijk inzicht te hebben in de organisatiespecifieke 
elementen. Om een juiste ijking van beveiligingsadviezen uit te kunnen voeren, is 
het noodzakelijk inzicht te hebben in de actuele status van de infrastructuur van 
de organisatie. Deze stap moet inzicht geven in vragen als: 
 

1. welke componenten zijn potentieel kwetsbaar; 
2. waar in de infrastructuur bevinden deze componenten zich; 
3. hoe belangrijk zijn deze systemen voor de werking van de infrastructuur. 

 
Aan te raden is om deze informatie zoveel mogelijk uit al bestaande bronnen te 
halen. Denk hierbij aan bronnen zoals een configuratiemanagement database 
(CMDB) en kastindelingen in technische ruimten. 
 
Als gebruik wordt gemaakt van logische zones (zoals LAN, DMZ etc.), kan deze 
informatie gebruikt worden om te bepalen of de in de alert aangegeven aanvals-
vectoren relevant zijn voor de zone waarin een kwetsbaar component zich be-
vindt. Het is namelijk mogelijk dat voor een segment al afdoende maatregelen 
getroffen zijn, waardoor de beschreven kwetsbaarheid niet uitgebuit kan worden. 
Deze informatie wordt gebruikt om bij de herwaardering na te gaan welk risico 
men neemt bij het al dan niet patchen. Het is handig om de argumenten en het 
resultaat van de ijking te bewaren. Enerzijds om verantwoording te kunnen afleg-
gen, anderzijds om te kunnen bepalen of de ijking nog steeds geldig is, als de si-
tuatie verandert.  

                   
2 Zie bijvoorbeeld “Microsoft’s Security Guidance for Patchmanagement” 
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4.2 Vaststellen actieplan 

Op basis van de organisatiespecifieke waardering wordt een actieplan vastgesteld. 
Dit hoeft uiteraard geen boekwerk te zijn, maar er kunnen in overleg met betrok-
kenen afspraken gemaakt worden over de uit te voeren activiteiten en tijdsplan-
ning. Hierin wordt ook bepaald welke testen er uitgevoerd worden en worden af-
spraken gemaakt over de te volgen procedure.  
 
Actiepunten: 

• Stel vast of alle gewenste stappen in deze fase uitgevoerd kunnen 
worden. Zijn stappen in deze fase niet mogelijk, dan moet het bijko-
mende risico hiervan bekend (ingeschat) zijn.  

• Geef waar mogelijk aanvullende tegenmaatregelen om de risico’s te 
beperken. 

 
In de praktijk kan in een aantal gevallen het risico het best beperkt worden, door 
een (tijdelijke) work-around uit te voeren. Valkuil is dat work-arounds geen struc-
turele oplossing zijn. Evalueer daarom periodiek welke work-arounds toegepast 
zijn en ga na of er intussen een structurele oplossing beschikbaar is. 
 
Een ideale situatie ontstaat wanneer het risico van tijdelijk niet patchen accepta-
bel is. In zo’n geval kan de uit te voeren patch meegenomen worden in het regu-
liere patchproces. Het is dan wel van belang om bij te houden of er tussentijds 
geen verandering optreedt met betrekking tot een beveiligingsadvies. Zo kan een 
update van het initiële beveiligingsadvies, dat geen urgente actie vereiste, aanlei-
ding zijn om alsnog versneld te gaan patchen. 

4.3 Testen en uitrollen 

Bij voorkeur wordt voor iedere verandering een volledig Test, Acceptatie en Pro-
ductie proces doorlopen. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk, waardoor ex-
tra risico’s geïntroduceerd worden. Een voorbeeld van zo’n situatie is dat er on-
voldoende capaciteit beschikbaar is om een testomgeving op te bouwen of omdat 
het praktisch onmogelijk is de praktijk situatie in een testomgeving na te bouwen. 
Zorg ervoor dat er ook maatregelen genomen zijn om eventuele gevolgschade 
zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het maken van systeem backups 
of roll-back scenario’s. In geval van OS-patches is het aan te raden om minimaal 
de event/system logs te controleren op fouten. Zorg er ook voor dat de stappen 
die uitgevoerd worden in de testfase herhaalbaar en controleerbaar zijn. In geval 
van twijfel kunnen zo paralleltesten uitgevoerd worden die hetzelfde resultaat op 
moeten leveren. 
 
Een tactisch beleidsaspect is het vaststellen in welke noodgevallen slechts beperk-
te functionele testen uitgevoerd moeten worden en welke alternatieven hiervoor 
toelaatbaar zijn. 
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4.4 Bijwerken documentatie 

Documentatie wordt vaak overgeslagen bij het doorvoeren van veranderingen. 
Toch is dit een belangrijk onderdeel, zeker waar het gaat om niet-reguliere oplos-
singen zoals work-arounds en andere tijdelijke oplossingen. 
 
Documentatie maakt het mogelijk om ook bij toekomstige beveiligingsadviezen 
terug te kunnen vallen op actuele informatie over de infrastructuur zonder dat 
hier eerst nog onderzoek naar gedaan moet worden. Dit voorkomt fouten en ver-
rassingen als wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Ook maakt dit het eventu-
eel opbouwen van een testomgeving veel eenvoudiger. 

4.5 Evaluatie 

De evaluatie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen:  
 
Het eerste is een evaluatie van de doorlopen stappen. Dit is vooral bedoeld om 
zaken die beter kunnen, zoals foutieve aannames, als leerpunt mee te kunnen 
nemen in volgende patch cycli. Dit hoeft geen tijdrovende bezigheid te zijn. Voor 
kleine wijzigingen is het vaak afdoende om de direct betrokkenen te informeren. 
Bij meer problematische of zeer complexe wijzigingen in het proces is het aan te 
raden om hiervoor meer tijd in te ruimen. 
 
Het tweede deel bestaat uit het monitoren op incidenten die het gevolg kunnen 
zijn van niet optimaal werkende patches. Het is van belang om te blijven controle-
ren of systemen functioneel geen fouten genereren, de services actief zijn en er 
geen additionele systeemfouten ontstaan. Dit onderdeel wordt nogal eens verge-
ten bij geautomatiseerde patch processen. 
 
In figuur 4-1 wordt het hierboven beschreven proces schematisch weergegeven. 
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5 BENODIGDE INFORMATIE VOOR 
PATCHMANAGEMENT 

Om patchmanagement op een efficiënte wijze uit te kunnen voeren, is het nood-
zakelijk inzicht te hebben in welke hardware en software zich in de operationele 
omgeving bevindt. Zonder deze informatie is het vrijwel onmogelijk om nauwkeu-
rig vast te stellen voor welke systemen een software update relevant is. 
 
Als het gaat om security patches is het noodzakelijk om de urgentie te bepalen 
waarmee een dergelijk patch uitgevoerd zou moeten worden. Een uitgangspunt 
hiervoor kunnen de beveiligingsadviezen zijn die door GOVCERT.NL worden opge-
steld.  Zoals beschreven in hoofdstuk 4 zullen individuele deelnemers een beveili-
gingsadvies moeten ijken op basis van de eigen specifieke situatie. Ook voor het 
ijken is het noodzakelijk om te beschikken over organisatiespecifieke informatie. 
Bij de inrichting van patchmanagement is het van belang om na te gaan bij welke 
partijen deze informatie wordt beheerd. Daarnaast is het belangrijk om te weten 
welke partijen een rol spelen in het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van 
patchmanagement. Denk in het laatste geval bijvoorbeeld aan een externe partij 
die de telefooncentrale beheert. 

5.1 Informatie over de infrastructuur 

Deze is als volgt onder te verdelen: 
• hardware types en versies; 
• operating systeem types en versies; 
• applicatie en middleware; 
• systeemrol; 
• netwerkarchitectuur; 
• geïnstalleerde en ontbrekende updates; 
• ‘legacy’ status van het systeem. 

 
Hardware types en versies 
Hierbij is onderscheid te maken in netwerkcomponenten, zoals routers en swit-
ches en systemen zoals servers en werkstations (waaronder laptops). Van ieder 
systeem is het noodzakelijk vast te leggen welke versie in gebruik is en wie de 
beheerder is van het systeem. Vergeet ook niet om vast te leggen welke firmwa-
re, BIOS etc. op het systeem aanwezig is. 
 
Operating systeem types en versies 
Van alle systemen die in gebruik zijn, wordt het operating systeem type en de 
versie vastgelegd. Deze informatie is essentieel om te bepalen welke systemen 
van een patch voorzien moeten worden indien een update uitgebracht wordt door 
een leverancier. Immers voor versies die niet in gebruik zijn hoeven ook geen 
patches uitgevoerd worden. Leg van het operating systeem ook vast welke com-
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ponenten wel en niet geïnstalleerd zijn. Zo kan, in het kader van systeem harde-
ning, ervoor gekozen zijn bepaalde services uit te schakelen of te verwijderen. Het 
onderscheid tussen het verwijderen of uitschakelen van services is van belang als 
beoordeeld moet worden of een patch al dan niet van toepassing is op een speci-
fiek systeem en welke effecten een specifieke patch heeft. Het zou immers niet de 
eerste keer zijn, dat door het installeren van een patch uitgeschakelde services 
weer geactiveerd worden. 
 
Applicatie en middleware 
Net als de informatie over de operating systeem types en versies zal ook van alle 
applicaties en middleware bekend moeten zijn wat er in de productieomgeving 
aanwezig is. In sommige gevallen zorgt een combinatie van operating systeem en 
applicatie ervoor dat een systeem kwetsbaar is. 
 
Systeemrol 
Welke rol een systeem heeft, bepaalt in een aantal gevallen ook op welke wijze 
een systeem gepatched moet worden. Door hun mobiele karakter zullen laptops 
een andere benadering nodig hebben dan server systemen die zich over het al-
gemeen op een vaste locatie bevinden. Ook het gebruik in bepaalde bedrijfspro-
cessen kan invloed hebben op de aanpak, waarbij met bedrijfskritische processen 
meer garanties ingebouwd moeten worden. 
 
Netwerkarchitectuur 
De netwerkarchitectuur bestaat uit een aantal onderdelen en kan onderscheiden 
worden in verschillende informatie vormen. Een logische weergave van de infra-
structuur helpt om snel vast te kunnen stellen of systemen bereikbaar zijn voor 
het type aanvallen dat in de beveiligingsadviezen wordt aangegeven. Indien sys-
temen ‘diep’ in de infrastructuur staan, zijn ze over het algemeen minder kwets-
baar voor aanvallen van buitenaf dan systemen die direct aan buitenkant van de 
infrastructuur staan. Naast de logische weergave is het ook van belang te weten 
hoe de fysieke infrastructuur eruit ziet, onder andere om te bepalen wat de capa-
citeit is van verschillende netwerkverbindingen waarover de systemen gepatchet 
moeten gaan worden. 
 
Geïnstalleerde en ontbrekende updates 
Per systeem is het noodzakelijk bij te houden welke updates wel of niet geïnstal-
leerd zijn. Houd hierbij ook rekening met eventuele work-arounds voor updates 
die niet geïnstalleerd zijn. 
 
‘Legacy’ status van het systeem 
Het kan voorkomen dat systemen die niet meer gesupport worden (tijdelijk) ope-
rationeel gehouden moeten worden. Het is van belang om te weten welke syste-
men dat zijn en welke aanvullende maatregelen getroffen zijn om deze systemen 
voor het uitbuiten van kwetsbaarheden te behoeden. 
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6 HULPMIDDELEN 

6.1 Algemeen 

Er bestaan diverse manieren om de infrastructuur up-to-date te houden. Eén hier-
van is de geautomatiseerde aanpak. Hoewel deze aanpak duidelijke voordelen 
heeft op het gebied van hoeveelheid werk en het opsporen van fouten, moet het 
gebruikelijke proces niet worden overgeslagen. Juist door het doorlopen van de 
processtappen worden de niet-technische aspecten van patchmanagement afge-
vangen. Er is wel een keuze om vooraf heldere kaders aan te geven op grond 
waarvan het proces al dan niet geautomatiseerd, uitgevoerd kan worden (alleen 
afwijkingen krijgen dan extra aandacht). Een andere optie is om elke stap te laten 
goedkeuren door de eindverantwoordelijke, voordat de volgende stap wordt uit-
gevoerd (stop-go). 
 

6.2 Leverancier updates 

Een leverancier van software, besturingsystemen of apparatuur levert periodieke 
updates voor zijn producten. Deze updates kunnen zowel lichte functionele verbe-
teringen zijn als oplossingen voor kwetsbaarheden. Het overgrote deel van de le-
veranciers brengt de updates uit wanneer deze zijn ontwikkeld. De trend is dat 
diverse leveranciers patches op vaste tijden in de maand worden uitgebracht, zo-
als Microsoft op de tweede dinsdag van de maand en Oracle eens in de drie maan-
den. Updates waarin kwetsbaarheden en bugs worden opgelost, worden eens per 
vastgestelde periode gepubliceerd. Dit heeft zowel voor- als nadelen.  

6.2.1 Voordelen 

Het meest overtuigende voordeel van een updateschema is dat organisaties de 
aankomende updates kunnen inplannen. De geplande onderbreking in de dienst 
kan worden gebruikt om de updates te installeren. Verder kan er rekening worden 
gehouden met het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de up-
dates. Door de juiste expertise in huis te hebben, kunnen updates snel volgens 
een vastgesteld draaiboek worden getest en, indien akkoord, worden doorgevoerd 
op de productiesystemen.  
 
Wanneer een leverancier uitgaat van een updateschema kan deze de tijd nemen 
om de patches goed te ontwikkelen en testen. Hierdoor ontstaan betrouwbare 
patches die voor minimale problemen zullen zorgen. Dit voordeel kent echter ook 
een keerzijde: patches die op het laatste moment worden uitgebracht, kunnen – 
door tijdsdruk – van mindere kwaliteit zijn, waardoor de kans op een patch break 
juist groter wordt.  
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6.2.2 Nadelen 

Het periodiek uitbrengen van updates kan als nadeel hebben dat beveiligingpro-
blemen of kwetsbaarheden een langere periode uit te buiten zijn. Wanneer een 
probleem direct na de updateronde wordt gevonden, kan er door kwaadwillende in 
de tussenliggende periode, voordat een nieuwe update beschikbaar komt, gewerkt 
worden aan een exploit. Leveranciers die een patch schema aanhouden zullen pas 
de patch buiten het schema publiceren wanneer het risico is verhoogd, bijvoor-
beeld door beschikbaar gekomen exploit code. Hoewel een update die buiten het 
schema om wordt gepubliceerd wel serieus genomen zal worden, is de kans aan-
wezig dat deze te laat is. Bij het bekend worden van een zero day kwetsbaarheid 
ontstaat er een situatie waarin het systeem niet beschermd kan worden zonder 
drastische maatregelen te nemen – zoals toegang tot het systeem onmogelijk 
maken. 

6.3 Betrouwbaarheid van de update 

Updates voor kwetsbare systemen en applicaties worden aangeboden door ver-
schillende bronnen. Het spreekt voor zich dat de meest betrouwbare bron de offi-
ciële leverancier van de software is. Desondanks worden updates vaak op diverse 
locaties aangeboden. Het is belangrijk dat de juiste patch wordt gedownload, en 
niet een download die is bewerkt – bijvoorbeeld voorzien van een ‘achterdeur’ – 
door een kwaadwillende. Het controleren van de authenticiteit van een update kan 
op verschillende manieren. Zo kan de bij de update horende MD5 hash of digitale 
handtekening worden gecontroleerd. Wanneer een kwaadwillende persoon een 
server heeft gehackt waar de update en de MD5 hash of digitale handtekening op 
staat zal de hash niet aantonen dat het pakket betrouwbaar is. Om zeker te stel-
len dat het pakket alleen de kwetsbaarheid oplost en geen toegevoegde eigen-
schappen heeft, is het nodig om de MD5 hash of digitale ondertekende patch 
rechtstreeks van de leverancier te betrekken. 

6.4 Automatische software updates 

Er bestaan diverse manieren waarop applicaties en besturingsystemen kunnen 
worden bijgewerkt. Veel applicaties en besturingsystemen bieden automatische 
update functionaliteit. Hierdoor wordt periodiek gecontroleerd of er een patch of 
een nieuwe versie beschikbaar is. Afhankelijk van de instellingen worden deze au-
tomatisch geïnstalleerd, of wordt er om toestemming voor installatie gevraagd. 
Deze manier van up-to-date blijven, is prettig wanneer wordt gekeken naar de 
hoeveelheid werk die erbij komt kijken. Een negatief effect van deze manier van 
werken, is dat er minimale controle is op de software die wordt geïnstalleerd. 
Vooral in een productieomgeving is dit niet gewenst. Voor een update of patch 
geïnstalleerd kan worden, moet deze eerst uitvoerig worden getest.  
 
Besturingsystemen bieden vaak de mogelijkheid om de locatie van de updates 
aan te passen. Zo kunnen updates eerst worden gedownload en getest. Wanneer 
ze akkoord zijn bevonden, kunnen ze worden vrijgegeven en vanaf een centraal 
punt worden geïnstalleerd. Zo worden verstoringen in de dienstverlening gemini-
maliseerd. Een voorbeeld is de up-to-date service van Red Hat Linux. 
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6.5 Software distributie 

Er zijn applicaties die niet zo kunnen worden geconfigureerd dat ze updates zoe-
ken op een centrale, gecontroleerde locatie. De applicatie zoekt op een voorgede-
finieerde locatie op het internet om te zien of er een nieuwe versie beschikbaar is. 
Wanneer dit het geval is, wordt de gebruiker gevraagd of het akkoord is dat deze 
wordt geïnstalleerd. Dit is vaak een ongewenste situatie. Gebruikers moeten niet 
het recht hebben om zelf software te installeren. Verder is het niet de bedoeling 
dat ongeteste versies van applicaties worden uitgerold. Er bestaan systemen die 
centraal andere systemen kunnen beheren. Deze kunnen ervoor zorgen dat een 
oude versie van een applicatie wordt gede-installeerd. Een geteste nieuwe versie 
van deze applicatie kan dan worden geïnstalleerd vanaf een centrale locatie. Soft-
ware distributiemechanismen worden veel toegepast om de staat van werkstati-
ons te controleren en gecontroleerd te houden.  
Naast het feit dat nieuwe versies van applicaties kunnen worden uitgerold via de-
ze manier kunnen ook patches van besturingsystemen worden geïnstalleerd. De 
automatische update methode, zoals beschreven in paragraaf 6.4, “Automatische 
software updates” zorgen voor een versoepeling van het update proces. Het ge-
bruik van een software distributiesysteem kan zorgen voor meer controle over de 
status van de werkstations. Dit soort pakketten levert ook vaak de mogelijkheid 
om de status van de patches te controleren, om zo misgelopen acties te signale-
ren. 

6.6 Roll-back 

Omdat het kan gebeuren dat een update van een applicatie toch problemen ople-
vert, of de productiviteit verstoort, is het belangrijk dat er een roll-back functie of 
scenario bestaat. Dit zorgt ervoor dat de wijzigingen ongedaan kunnen worden 
gemaakt en dat de oorspronkelijke situatie kan worden hersteld. Deze voorzorgs-
maatregel moet worden beschreven en getest. Wanneer gebruikt wordt gemaakt 
van een geautomatiseerd softwaredistributiesysteem moet worden gecontroleerd 
of deze functionaliteit wordt geboden en hoe deze werkt. Vervolgens wordt deze 
optie opgenomen in het plan van aanpak en moet er in detail beschreven worden 
wat de te nemen stappen zijn om de roll-back uit te voeren. Deze stappen moeten 
worden getest en beschreven. Wanneer er niet wordt gekozen voor een geauto-
matiseerde roll-back mogelijkheid, moet er een handmatige roll-back procedure 
bestaan. De bijbehorende handmatige acties zullen dan worden getest en be-
schreven. 
 

Noot: Ga nooit uit van een roll-back (geautomatiseerd of handmatig) zonder 
deze te hebben getest. 
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7 VERVOLGSTAPPEN 

Zoals alle processen is ook het patchmanagement proces altijd vatbaar voor ver-
betering. Vanuit management oogpunt is het voor het doorvoeren van verbetering 
noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van het proces en de producten c.q. 
resultaten uit dit proces3. 
 

7.1 Het meten van patchmanagement 

Een van de hulpmiddelen om het proces meetbaar te maken is het gebruik van 
kentallen. De wens om kentallen te gebruiken komt vooral voort uit de behoefte 
om de kwaliteit van de uitgevoerde processen objectief meetbaar te maken. Over 
deze kentallen wordt momenteel veel gepubliceerd. Opgemerkt moet worden dat 
er nog geen standaarden zijn en er is zeker nog geen consensus over welke ken-
tallen het best gebruikt kunnen worden om controle uit te oefenen op patchmana-
gement. 
 
Bij het gebruik van kentallen is het van belang om in ieder geval kritisch na te 
gaan, welke doelstelling meetbaar gemaakt moet worden. Te vaak worden rap-
portages ten behoeve van de rapportages opgesteld, zonder dat echt duidelijk is 
welke acties gekoppeld zijn aan afwijkingen ten opzichte van een norm. Het vast-
stellen van een norm kan natuurlijk ook een tijdelijk doel zijn. 
 
Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of de kentallen die informatie opleveren 
die men verwacht, ofwel “Meet je wat je denkt te meten”. 
 
Een aantal voorbeelden van kentallen voor patchmanagement zijn: 
 
• Dekking: Deze categorie refereert aan het aantal of percentage van  

systemen dat een patch actie kan bestrijken. Dekking wordt vaak 
als een belangrijke metriek gezien omdat dit direct gerelateerd is 
aan het bestaande risico (aantal kwetsbare systemen) en welk deel 
daarvan verholpen kan worden, ofwel welke van die systemen van 
een patch kunnen worden voorzien. 

 
Bij het toepassen van deze metriek, is het noodzakelijk om een compleet inzicht 
te hebben in de status van alle systemen binnen een organisatie. Of dit mogelijk 
is, hangt sterk af van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor wat 
betreft IT-beheer. Binnen IT-afdelingen zal de scope vaak beperkt zijn tot de in-
frastructuur componenten en het operating systeem. Er kan natuurlijk ook vanuit 

                   
3 Zie ook de GOVCERT.NL whitepaper “SECURITY DASHBOARD, Meten moet leiden tot weten”, 31.08.2006. 

Deze whitepaper is momenteel alleen beschikbaar voor GOVCERT.NL-deelnemers. 
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deze beperktere scope bepaald worden wat de dekking is, maar dan moet wel 
duidelijk zijn dat dit niet de dekking voor de hele ICT-omgeving betreft. 
 
• Inspanning: Deze metriek geeft aan hoeveel inspanning er nodig is om  

een specifieke patch uit te rollen en het vervolgtraject af te 
handelen. Het gaat dan vooral om de uren die ingezet zijn 
om de patch te beoordelen, testen, uit te rollen en nazorg. 
Onder nazorg wordt dan ook de telefoontjes naar en afhan-
deling door de helpdesk verstaan. 

 
Op zich kan deze metriek een beeld geven van de inspanning die geleverd is om 
de patch uit te voeren en bijkomende problemen op te lossen. In veel gevallen zal 
het echter niet zo eenvoudig zijn om exacte tijdsbesteding aan een patch toe te 
wijzen. Wat als er bijvoorbeeld meerdere patches tegelijkertijd uitgerold worden. 
Ook zal niet in alle gevallen direct duidelijk zijn aan welke patch specifieke pro-
blemen, die aan de helpdesk gemeld worden, gerelateerd zijn.    
 
• Snelheid: Snelheid is op verschillende manieren te meten. Deze metriek  

geeft inzicht in hoe snel een patch uitgerold is, nadat deze is vrij-
gegeven door de leverancier. Een andere metriek geeft inzicht in 
hoe lang het duurt om een patch uit te rollen in de organisatie ten 
opzichte van het aantal te patchen systemen. Dit kan ook uitge-
drukt worden in hoeveel tijd het kost om 50%, 75% etc. van de 
betrokken systemen te patchen. 
 

In het geval van snelheid is het nuttig om onderscheid te maken hoe snel ver-
schillende stappen van het patchproces doorlopen zijn. Het is immers mogelijk dat 
een patch die door de leverancier als kritiek is aangemerkt, niet direct uitgerold 
hoeft te worden in een organisatie, omdat de kwetsbare systemen niet direct toe-
gankelijk zijn voor aanvallen. Het is vooral belangrijk om te meten hoe snel kritie-
ke patches beoordeeld zijn en afhankelijk van deze herwaardering hoe snel deze 
vervolgens verder behandeld zijn in het proces. 
 

7.2 Het meten van het effect van patchmanagement 

Om het effect van een proces te kunnen bepalen en zonodig bij te kunnen sturen, 
moeten deze een of meerdere heldere doelstellingen hebben. Voor patchmanage-
ment geldt hetzelfde. Het staat iedere organisatie vrij om eigen doelstellingen te 
definiëren en daarop te sturen. In het algemeen worden voor patchmanagement 
de volgende doelstellingen gehanteerd: 
 

• terugdringen van ‘down time’; 
• terugdringen van hersteltijd; 
• voorkomen van inbreuk data integriteit4. 

                   
4 Het gaat hierbij om inbreuken die toe te rekenen zijn aan de beheerorganisatie. Hier vallen onder andere 

invoerfouten van eindgebruikers niet onder. 
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Aangezien dit ook geldt voor andere beheeraspecten, moet hier wel expliciet ver-
meld worden dat het hier gaat om activiteiten rondom het uitvoeren van patches. 
Deze aspecten zijn over het algemeen meetbaar te maken, omdat ze zich beper-
ken tot de ICT-beheerorganisatie. Daarnaast kunnen ook afgeleide doelstellingen 
vastgelegd worden, die niet direct meetbaar zijn vanuit het resultaat van het pro-
ces zelf.  
 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• verlies van vertrouwen afnemers; 
• negatieve publiciteit. 

 
Deze twee afgeleide doelstellingen kunnen niet direct gerelateerd worden aan  
patchmanagement alleen. Ze hebben namelijk ook een relatie met de overige  
activiteiten van de ICT-beheerorganisatie. 
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8 CONCLUSIES 

Deze whitepaper geeft een overzicht van patchmanagement en de relatie tot de 
GOVCERT.NL beveiligingsadviezen. Enkele conclusies worden duidelijk. 
 

• Klakkeloos installeren van patches is onverstandig voor een organisatie die 
belang hecht aan een hoge beschikbaarheid van systemen: 
 

- IJken van GOVCERT.NL advies op de eigen situatie is noodzakelijk. 
Deze ijking is bepalend voor de prioriteit en aanpak van de wijzi-
ging. 

- De GOVCERT.NL adviezen zijn al meer toegespitst op de situatie bij 
de deelnemers dan die van een bron als Microsoft of een antivirus-
leverancier. Als het advies voor risico en schade een high/high 
aangeeft moet dubbel worden nagedacht, voordat besloten wordt 
niet te patchen. 

- Test altijd een patch voor de uitrol. Test ook de roll-back procedu-
re. 

 
• Een goede inbedding van patchmanagement in de organisatie is nodig om 

de schijnbare tegenstelling tussen de belangen van de security officer 
(vertrouwelijkheid en integriteit) en die van de service manager (beschik-
baarheid) Een vooraf gedefinieerd escalatiepad helpt hier. 

 
• Het up-to-date houden van documentatie en configuratiemanagement is 

essentieel. Ook bij het patchen is het noodzakelijk de documentatie bij te 
werken. Succesvolle respons op een incident of kwetsbaarheid hangt hier 
in grote mate vanaf. 

 
• Een patchmanagementproces is niet waterdicht. Bijvoorbeeld worden niet 

altijd alle kwetsbare systemen bereikt. Het inrichten van indicatoren maakt 
het mogelijk te zien hoe het proces presteert en zich ontwikkelt. 

 
 
• Naast patchmanagement is vulnerability management een belangrijk pro-

ces om zicht te houden op kwetsbaarheden in de ICT-omgeving. Vooral als 
er regelmatig een scan wordt uitgevoerd, ontstaat een reëel beeld van de 
status van systemen en een actueel overzicht van ontbrekende patches.  

 
 
 


