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De zorgsector heeft een snelle transformatie ondergaan. De afgelopen twee jaar hebben 
organisaties hun artsen in no time laten werken met DaaS en digitale workspaces. Deze snelle 
transformatie heeft organisaties en teams in staat gesteld om de vele coronapatiënten te helpen 
zonder de kwaliteit van de zorg in gevaar te brengen. DaaS heeft medewerkers in staat gesteld 
om samen te werken en hun productiviteit te verbeteren, wat belangrijk is in een sector met een 
groot personeelsverloop.

In het tijdperk van hybride werken heeft mobiliteit een nieuwe 

betekenis gekregen.  Artsen werken op ongebruikelijke locaties 

zoals testcentra, zien hun patiënten alleen nog tijdens een 

teleconsult en bekijken resultaten en bestanden vanuit huis. 

De technologie moet deze ultraflexibele manieren van werken 

echter wel kunnen ondersteunen.

Artsen moeten zich snel en naadloos kunnen aanmelden bij 

hun digitale workspace, ze moeten kunnen videobellen en ze 

hebben veilige toegang nodig tot medische apps zoals Epic 

en Cerner en tot al hun elektronische patiëntendossiers (EPD’s), 

overal waar ze werken. 
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Ultramobiel werken in de zorg 

“Zorgorganisaties die zorg op afstand hebben geïmplementeerd, realiseren een kostenbesparing tot 
maar liefst 75 procent. Sommige organisaties hebben hun omzet met 26 procent kunnen verhogen dankzij 
de toegenomen productiviteit van artsen en verlaging van het aantal patiënten dat niet komt opdagen.”1
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Onder invloed van al deze trends krijgt het securityaspect 

steeds meer aandacht. IT-teams in de zorg implementeren zero 

trust-architecturen, die uitgaan van het principe dat niemand 

te vertrouwen is en dat iedereen continu gecontroleerd moet 

worden. Deze architecturen maken gebruik van verschillende 

processen en oplossingen. Deze steunen op het beveiligingsbeleid 

van de organisatie en geven dit concreet vorm met meervoudige 

authenticatie, identiteits- en toegangsbeheer en adaptieve 

securitypolicy’s, zodat elk verzoek tot toegang van gebruikers 

onafgebroken kan worden geauthenticeerd en gecontroleerd.

Citrix DaaS op Chrome OS-devices beschermt zorgorganisaties 

tegen beveiligingsinbreuken en hoge boetes door data van 

de organisatie en patiëntgegevens op te slaan in de cloud, 

niet op devices. Kwijtgeraakte of gestolen devices die in 

verkeerde handen vallen, brengen de organisatie daardoor geen 

schade meer toe en kunnen bovendien snel worden geblokkeerd. 

IT-teams in de zorg hoeven dus niet bang te zijn dat ransomware 

al hun gevoelige data gijzelt en de organisatie lamlegt. 

Op Chrome OS-devices heeft er nog nooit een aanval met 

ransomware plaatsgevonden2, wat van deze devices een uniek 

en veilig alternatief maakt voor traditionele pc’s in de zorg. 

Citrix Secure Private Access biedt zero trust-netwerktoegang 

met contextafhankelijke, adaptieve authenticatie die rekening 

houdt met realtime gebruikersomstandigheden voordat toegang 

wordt verleend tot applicaties en services die met Citrix DaaS 

worden aangeboden. Adaptieve toegang op basis van Citrix 

Secure Private Access kijkt naar de identiteit, locatie en 

devicestatus van de gebruiker gedurende de volledige sessie, 

niet alleen op het moment van authenticatie. Deze vorm van 

toegang zonder VPN en met een browser op afstand vormt 

samen met Chrome OS en Citrix DaaS een belangrijk onderdeel 

van de zero trust-architectuur.

Zero trust-architecturen beschermen gevoelige data en processen 

Het opstarten van een Chrome OS-device duurt hooguit tien 

seconden, zodat teams meteen aan de slag kunnen. Ze hebben 

een accuduur van 10 tot 14 uur3, zodat mensen niet steeds 

op zoek hoeven naar een stopcontact. Citrix DaaS kan zo 

worden geconfigureerd dat de oplossing meteen wordt 

opgestart wanneer iemand zich vanaf een Chrome OS-device 

aanmeldt. Zo is er altijd snelle toegang tot alle apps die artsen 

nodig hebben. Apps en data bewegen heel eenvoudig mee 

wanneer het medisch personeel van de ene naar de andere 

afdeling gaat, zonder dat mensen zich steeds opnieuw hoeven 

aan te melden.

Efficiënte inzet van drukbezette artsen
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Na een fusie of overname zijn er altijd nieuwe systemen om 
te integreren en nieuwe medewerkers om toe te voegen. Citrix 
DaaS op Chrome OS vereenvoudigt dit hele proces omdat 
het allemaal vanuit de cloud kan gebeuren zonder enig 
implementatiewerk voor IT (‘zero touch’). 

Citrix integreert naadloos met Chrome Enterprise, waardoor de 
IT-afdeling policy’s kan configureren die vanuit de cloud naar 
devices worden gestuurd. Nieuwe medewerkers hoeven hun 
Chrome OS-device maar aan te zetten en ze hebben meteen 
toegang tot al hun apps met Citrix DaaS. Aangezien data niet 
op het device zelf wordt opgeslagen, kunnen zorgorganisaties 
hun devices ook laten gebruiken door verschillende 
medewerkers. ’s Ochtends pakken ze een willekeurig device uit 
het rek en ze leggen dat ’s avonds weer terug.

Het IT-team kan fijnmazige policy’s en contextafhankelijke 
controlemechanismen toepassen om unieke toegangsniveaus 
te bieden op basis van realtime omstandigheden. Artsen, 
verpleegkundigen, onderzoekers en andere medewerkers 
melden zich gewoon op hun Chrome OS-device aan en hebben 
vervolgens gepersonaliseerde toegang tot de apps die 
ze nodig hebben. 

Ondersteuning van 
agressieve groeidoelstellingen 
in de zorg

Doe meer met uw budget door 
de IT-uitgaven te richten op 
wat belangrijk is

Citrix DaaS en Chrome OS-devices zijn kosteneffectieve 
oplossingen voor de IT-afdeling omdat ze beide centraal 
vanuit de cloud kunnen worden beheerd. Met DaaS kunnen 
systeembeheerders hun IT-efficiëntie met minstens 10 procent 
verhogen en het aantal telefoontjes naar de helpdesk met 
33 procent verminderen. De gesprekstijd wordt gehalveerd.4  

Chrome OS-devices zijn ook een betaalbare strategie als het 
gaat om de implementatie van grote aantallen medewerkers. 
Uit een recente enquête van Forrester bleek de besparing met 
Chrome OS-hardware uit te komen op gemiddeld 625 dollar per 
geïmplementeerd device.5 Doordat gepersonaliseerde apps en 
data pas ter beschikking worden gesteld na aanmelding bij Citrix 
DaaS, kunnen Chrome OS-devices probleemloos worden gedeeld 
en zijn er minder devices nodig dan er medewerkers zijn.

Ten slotte is er Citrix Analytics for Security, dat de volledige 
Citrix DaaS omgeving op continue basis bewaakt, zodat risico’s 
proactief kunnen worden opgespoord en opgelost. Automatisch 
realtime herstel vervangt handmatig ingrijpen.

Hackensack Meridian Health, een zorgnetwerk in New Jersey, gebruikt Chrome OS en Citrix DaaS om artsen te ondersteunen 
en de bedrijfsvoering te stroomlijnen. De organisatie heeft Google Workspace- en Chrome Enterprise-oplossingen geïmplementeerd, 
wat naadloze interactie tussen eerstelijnsmedewerkers mogelijk maakt.
 
In 2020 implementeerde het zorgnetwerk 3000 Chromebooks met Citrix, voor veilige toegang tot hun belangrijkste zorgapplicaties. 
Chromebooks waren ook een belangrijk hulpmiddel om teleconsults mogelijk te maken. Hierdoor is het aantal teleconsults
toegenomen van circa 8600 in 2019 tot bijna 200.000 in 2020.6

Ook fusies en overnames verlopen met Chrome OS vlotter voor de organisatie. Zo heeft consolidatie van 11 Active Directory-forests 
in één domein de overgang voor teamleden vereenvoudigd. 

CASESTUDIE

Hackensack Meridian Health gebruikt Chrome OS-devices 
en Citrix DaaS om de patiëntenzorg te verbeteren 

Lees meer Bekijk de video

https://cloud.google.com/blog/products/chrome-enterprise/hackensack-chromeenterprise
https://www.youtube.com/watch?v=ubNv3yVnEk8
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Eerstelijnsmedewerkers en zorgteams hebben al genoeg aan hun hoofd. Laat werkplektechnologie die druk niet verhogen. 

Citrix DaaS en Chrome OS bieden klinische teams, systeembeheerders en securityteams een geweldige ervaring. Onze volledig 

geïntegreerde oplossingen stellen iedereen in staat om de allerbeste zorg te verlenen en de werkdag vlot te laten verlopen. 

Meer informatie over Citrix DaaS en Chrome OS voor de zorg.

 www.citrix.nl/google

Een geweldige gebruikerservaring voor zorgverleners 

https://www.citrix.nl/global-partners/google/
https://services.google.com/fh/files/misc/chrome_devices_in_healthcare_forrester_report.pdf
https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/news/2021/10/20/hackensack-meridian-health-and-google-expand-relationship-to-improve-patient-care/



