
Imprivata—Fast User 
Switching

In veel ziekenhuizen en zorginstellingen vertrouwen zorgverleners op 
gedeelde werkstations als ondersteuning bij het bieden van goede 
patiëntenzorg. Door het snel en zeer eenvoudig aanbieden van toegang 
tot patiëntinformatie en klinische toepassingen, dragen gedeelde 
werkstations en Computers on Wheels bij tot het stroomlijnen van de 
klinische workflows en het verbeteren van de zorg, tegen lagere 
operationele kosten binnen de ziekenhuizen.

De toegang tot de onmisbare, gedeelde werkstations zorgt echter ook 
voor uitdagingen. Omdat meerdere zorgverleners de systemen vaak snel 
na elkaar gebruiken, is het vinden van het juiste evenwicht tussen 
gemakkelijke toegang en beveiliging voor veel organisaties een lastige 
taak.

Sommige ziekenhuizen kiezen voor een onvoldoende beveiligde aanpak, 
zoals het werken met een gedeeld groepsaccount onder Windows.  Dit kan 
leiden tot een diversiteit aan problemen, zoals het invoeren of wijzigen van 
patiëntgegevens onder het verkeerde ID of bij het verlaten van het 
werkstation het EPD geopend achterlaten met patiëntgegevens in beeld. 
Deze situaties brengen de veiligheid van patiënten en de privacy in gevaar, 
brengen artsen in verlegenheid en zorgen ervoor dat ziekenhuizen niet 
voldoen aan de wet- en regelgeving met boetes als mogelijk gevolg.

Het andere uiterste is ook mogelijk: het werken met gedeelde werkstations 
die met een strakke policy zijn beveiligd. Dit brengt weer andere 
uitdagingen met zich mee. De eisen om elke keer op elk werkstation 
handmatig in te loggen op Windows en in de applicaties is voor de 
zorgverleners tijdrovend en frustrerend.

De oplossing: Fast User Switching met Imprivata OneSign
Fast User Switching elimineert de noodzaak voor groepsaccounts. Het 
beveiligt Windows-desktops zonder dat elke gebruiker op elke werkplek 
steeds moet inloggen. Met de Fast User Switching-functie van Imprivata 
OneSign, profiteren ziekenhuizen en zorgverleners optimaal van de 
voordelen van gedeelde werkstations en desktops, terwijl risico’s voor 
security, privacy en veiligheid van de patiënt worden geminimaliseerd. 
Dankzij Fast User Switching krijgen artsen en verpleegkundigen toegang 
tot patiëntgegevens met Imprivata No Click Access - slechts een tik met de 
ID-badge of scannen van een vingerafdruk is voldoende.

Voordelen

• Tijdsbesparing bij zorgverleners 
door minder handmatig 
inloggen op gedeelde 
werkstations

• Snellere en beter beveiligde 
toegang tot patiëntgegevens

• Zorgverleners hoeven niet 
langer een risicovol 
groepsaccount te gebruiken

• Minder risico dat artsen per 
ongeluk patiëntdata invoeren 
onder het verkeerde ID

• Beveiligt tegen onbevoegde 
toegang tot het EPD en draagt 
zo bij tot compliance

• Toegang tot en gebruik van 
gedeelde werkstation wordt in 
logbestanden vastgelegd 

Hogere productiviteit voor de zorgverlener en beter beveiligde patiëntgegevens 



Met hun badge zijn zorgverleners, op dezelfde eenvoudige manier, in staat 
direct hun sessies af te sluiten en uit te loggen. Deze snelle 
uitlogprocedure beschermt patiëntgegevens, vermindert het risico dat 
artsen gegevens invoeren of aanpassen onder het verkeerde ID, en laat 
het werkstation correct achter voor gebruik door een volgende arts.

Fast User Switching op het niveau van het werkstation
De meest voorkomende gedeelde werkstations in de gezondheidszorg 
vormen de kiosks. Deze werkstation worden geplaatst in de belangrijkste 
workflowlocaties, zoals bij de verpleegstations of bij onderzoeksruimten in 
poliklinieken. De gedeelde werkstations vormen belangrijke plekken voor 
het vastleggen van patiëntgegevens en voor de coördinatie van de 
patiëntenzorg.

Gedeelde werkstations worden bijna voortdurend gebruikt door artsen, 
verpleegkundigen en andere clinici die elkaar steeds afwisselen. Ze zijn 
net zo ingericht als bijvoorbeeld de pc’s bij business centers in hotels: het 
zijn open en generieke desktops waar niet op ingelogd hoeft te worden. 
Om toegang te krijgen tot hun applicaties, typen clinici hun 
gebruikersnaam en wachtwoord in. Wanneer een sessie met een patiënt 
wordt afgerond, is het de bedoelding dat zorgverleners uitloggen voordat 
ze de werkplek verlaten. Om uiteenlopende redenen wordt er vaak niet 
correct of niet uitgelogd, waardoor er aanzienlijke beveiligingsrisico’s 
kunnen ontstaan omdat de geopende applicatie op het scherm zichtbaar 
en te gebruiken is.

Imprivata OneSign Fast User Switching beveiligt desktops zonder impact 
op de productiviteit van zorgverleners. De technologie zorgt ervoor dat 
zorgverleners meteen toegang hebben tot Imprivata OneSign en  hun 
eigen applicaties zonder het herhaaldelijk handmatig te moeten uitloggen 
en inloggen. In plaats daarvan lopen clinici naar een gedeelde werkplek en 
hebben toegang tot hun applicaties met slechts een tik van een badge of 
een scan van de vingerafdruk.

Fast User Switching op het niveau van de applicatie
Sommige EPD-systemen ondersteunen het wisselen van gebruiker binnen 
de applicatie zelf. Opnieuw inloggen in Windows en het EPD is dan niet 
langer nodig en de sessie kan bijvoorbeeld tijdelijk worden vergrendeld. 
Bij EPD’s en andere klinische applicaties die deze mogelijkheid 
ondersteunen en gebruikt worden op gedeelde werkstations en kiosks, 
zorgt Imprivata OneSign ervoor dat er razendsnel van gebruiker gewisseld 
wordt op applicatieniveau. In dit model laat Imprivata OneSign de applicatie 
geopend en kan de vorige gebruiker ofwel tijdelijk worden vergrendeld 
ofwel worden afgemeld binnen de applicatie als meerdere zorgverleners 
met de tik van hun badge na elkaar inloggen en uitloggen op het 
werkstation.

Met een EPD dat de noodzakelijk omschakelmogelijkheid biedt, kan een 
verpleegster patiëntgegevens invoeren en met een tik van de badge de 
applicatie vergrendelen. Een arts komt vervolgens bij hetzelfde werkstation 
en krijgt meteen toegang tot het EPD en dezelfde patiënt – of indien 
gewenst een andere patiënt of applicatie – met slechts een snelle tik met 
de badge.

Fast User Switching op applicatieniveau zorgt voor een veel soepelere, 
klinische workflow, elimineert frustratie door handmatige inlogprocessen 
en bespaart de zorgverlener flink wat tijd. 

Imprivata OneSign 
Fast User Switching 
beveiligt desktops 
zonder impact op de 
productiviteit van 
zorgverleners.



Praktijkvoorbeeld: het optimaliseren van workflows in een 
polikliniek 
Het volgende scenario beschrijft de basisworkflow van een 
patiëntenbezoek aan een polikliniek zonder en daarna met gebruik van 
Imprivata OneSign en de Fast User Switching-functionaliteit.

Zonder Fast User Switching
Een verpleegkundige komt een onderzoekskamer binnen, loopt naar het 
gedeelde werkstation, klikt op een pictogram om het EPD te starten, voert 
handmatig zijn gebruikersnaam en wachtwoord in, en wacht totdat de 
applicatie is gestart. De verpleegkundige meet de vitale functies van de 
patiënt en bespreekt de gezondheid, en legt de gegevens en observaties 
vast in het EPD-systeem. Na afronding hiervan, sluit hij de applicatie met 
een reeks muisklikken. 

Vervolgens komt de arts de ruimte binnen, herhaalt hetzelfde handmatige 
inlogproces en wacht totdat de EPD-applicatie is gestart. Zij beoordeelt de 
door de verpleegkundige ingevoerde gegevens terwijl ze met de patiënt 
spreekt. Ze klikt ondertussen op een pictogram om een 
laboratoriuminformatiesysteem te starten en logt weer in met haar 
gebruikersnaam en wachtwoord. Na het controleren van de testresultaten, 
genereert ze een e-recept met behulp van het EPD. De arts rondt de sessie 
met de patiënt af en klikt op verschillende knoppen en menu-items om zich 
af te melden in het lab-systeem en het EPD en de applicaties af te sluiten. 
Dit hele proces wordt tijdens een gemiddelde ploegendienst tientallen 
keren herhaald.

Totale tijd bezig met techniek (met de focus op technologie, niet op de 
patiënt): gemiddeld 2 minuten per zorgprofessional per bezoek aan een 
patiënt. 

Met Fast User Switching
De verpleegkundige komt een onderzoekskamer binnen, loopt naar het 
gedeelde werkstation en tikt met zijn badge om automatisch het EPD te 
starten en in te loggen met Imprivata OneSign. De verpleegkundige meet 
de vitale functies van de patiënt en bespreekt de gezondheid, en legt de 
gegevens en observaties vast in het EPD-systeem. Na afronding hiervan, 
tikt de verpleegkundige met zijn badge en logt de applicaties uit en 
vergrendelt de desktop. 

De arts komt de ruimte binnen, logt net zo snel met zijn badge in en krijgt 
meteen toegang tot de klinische applicaties en de patiëntgegevens. 
Dankzij Imprivata OneSign en Fast User Switching schakelt het EPD 
automatisch om naar de ID van de arts zonder te hoeven herstarten. Na 
opnieuw een tik met de badge logt de arts uit en wordt de applicatie op 
het gedeelde werkstation vergrendeld. Fast User Switching automatiseert 
het inloggen en elimineert wachttijden om met applicaties aan de slag te 
gaan. Zorgprofessionals besparen tijd en verbeteren hun efficiëntie. 

Totale tijd bezig met techniek (met de focus op technologie, niet op de 
patiënt): gemiddeld 10 tot 15 seconden per zorgprofessional per bezoek 
aan een patiënt. 

Fast User Switching 
automatiseert het 
inloggen en 
elimineert wachttijden 
om met applicaties 
aan de slag te gaan. 
Zorgprofessionals 
besparen tijd en 
verbeteren hun 
efficiëntie. 
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Over Imprivata

Imprivata, het IT-beveiligingsbedrijf 

voor de gezondheidszorg, zorgt 

ervoor dat de sector wereldwijd op 

een veilige en eenvoudige manier 

patiëntgegevens kan gebruiken, 

delen en verwerken. Het Imprivata-

platform biedt oplossingen voor 

essentiële compliance- en 

beveiligingsproblemen en zorgt 

tegelijk voor een hogere 

productiviteit en een betere 

patiëntervaring.
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Fast User Switching tussen sessies op Windows-systemen 
Imprivata OneSign ondersteunt tevens gedeelde werkstations waarop 
meerdere bureaubladsessies simultaan draaien, als aanvulling op de 
gewone Windows-desktops die als gedeelde kiosk worden ingezet. Dit 
model is bijzonder geschikt voor artsen die gebruik maken van gedeelde 
werkplekken, maar die wel behoefte hebben aan een eigen 
gepersonaliseerde Windows-werkomgeving waarop de applicaties blijven 
draaien tijdens het wisselen van gebruiker. 

Artsen vergrendelen automatisch en direct hun desktop als ze de werkplek 
verlaten. Als ze weer terug komen, kan er na een tik met de badge of het 
scannen van een vingerafdruk meteen worden verder gewerkt met de 
werkomgeving en applicaties, exact zoals die eerder waren achter gelaten. 
Dit wordt niet beïnvloed doordat een andere arts in de tussentijd op dat 
werkstation heeft ingelogd. Met Fast User Switching binnen Imprivata 
OneSign werken meerdere zorgprofessionals met hun individuele 
bureaublad en applicaties op één pc, en wisselen ze snel en eenvoudig om. 

Merk op dat bij dit werkmodel gelijktijdig meerdere sessies op één pc  
actief zijn. Hierdoor zijn krachtigere werkstations met meer geheugen 
noodzakelijk en niet alle applicaties functioneren op deze wijze zonder 
meer. Neem contact op met Imprivata om vast te stellen of dit model in uw 
specifieke omgeving zinvol is. 


