
Innovatie die bijdraagt aan 
betere, mensgerichte zorg
Huisarts Luc Verkouteren maakt al 20 jaar gebruik van 
Ksyos, een digitaal ziekenhuis dat landelijk opereert 
via een netwerk van zorgverleners. “Ksyos verbetert de 
kwaliteit van mijn patiëntenzorg. En maakt ruimte voor 
het menselijk contact.”

“Ik zag destijds aanko-
men dat zorg moest 
veranderen,” vertelt 

Verkouteren. “Vergrijzing, 
chronische ziekten en druk 
op de zorg namen toe. Nog 
steeds, natuurlijk. Ksyos 

helpt de patiënt, de tweedelijnszorg én 
de huisartspraktijk. Ze ondersteunen het 
zorgproces digitaal waar dat nodig is, 
zodat je ruimte krijgt om je fysieke zorg te 
verbeteren en menselijker te organiseren.”

7.500 huisartsen aangesloten
Ksyos biedt digitale medisch specialisti-
sche zorg voor laag-complexe klachten. 
Huisartsen kunnen er terecht voor zorgpa-
den op het gebied van slaap, cardiologie, 
GGZ, dermatologie, oogheelkunde, pulmo-

nologie en obesitas. Ksyos maakt hiervoor 
slim gebruik van een netwerk van 4.500 
aangesloten medisch specialisten en pa-
ramedici. Inmiddels zijn 7.500 huisartsen 
aangesloten. En ziet Ksyos dagelijks 1.500 
patiënten en cliënten.

Eenvoudig
Het werkt eenvoudig. Na aanmelding van 
je praktijk verwijs je je patiënten naar 
Ksyos, via het online Ksyos platform of via 
ZorgDomein. Ksyos organiseert de rest. 
Voor bijvoorbeeld uitgebreide diagnos-
tiek, zoals cardiologisch holteronder-
zoek, stuurt Ksyos de apparatuur toe. En 
metingen worden automatisch en veilig 
naar Ksyos verzonden. Verkouteren: “Zulk 
onderzoek beoordeelt een cardioloog 
altijd online. Dat gaat ook via het Ksyos 

Meld je ook aan 

Wil jij de zorg voor jouw patiënt ook 
 verbeteren? Meld je snel en kosteloos 
aan op ksyos.nl.

Ksyos levert medisch-specialistische 
zorg zonder wachttijd op het  gebied 
van: slaap, ggz,  oogheelkunde, 
 dermatologie,  cardiologie en obesitas. 

platform. Meestal volgt binnen een paar 
dagen de uitslag, een (online) consult met 
de patiënt en het behandelplan.”

Zonder extra kosten
Als Verkouteren een patiënt verwijst naar 
het ziekenhuis voor een longfunctieon-
derzoek, kan het lang duren voordat die 
weet waar die aan toe is. “Door Ksyos kan 
mijn POH de spirometrie doen, dezelfde 
dag beoordelen, medicatie voorschrijven 
en een vervolgafspraak maken voor twee 
weken later. Patiënten worden sneller en 
e� iciënter geholpen, zonder extra kosten. 
En ze krijgen te maken met maar één zorg-
verlener, die dichtbij en vertrouwd is.” 

Laagdrempelig en proactief
Ksyos biedt laagdrempelig consulten en 
proactieve monitoring. Dat houdt Verkou-
teren en zijn paramedici scherp, meent hij. 
Zo worden de spiro’s steekproefsgewijs 
beoordeeld door longspecialisten. “Door 
hun feedback voeren we die optimaal uit.” 
En op gebied van dermatologie bijvoor-
beeld, voelt Verkouteren zich zekerder: 
“Door vele digitale consulten weet ik 
inmiddels goed welke plekjes verdacht 
zijn. Ik heb minder vaak een consult nodig. 
En als ik wel een foto van een verdacht 
huidplekje instuur, krijg ik binnen 24 uur 
een beoordeling.”

Voor alle patiënten
De meeste huisartszorg is laag-complex. 
Daarom kan Ksyos meerwaarde bieden 
voor de bulk van eerstelijnszorg. “In princi-
pe is Ksyos ook geschikt voor alle patiën-
ten. Een enkeling vindt online consulten on-
prettig of is onvoldoende digitaal vaardig. 
Daar houd ik natuurlijk rekening mee.” 


