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de toekomst is nu.
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Leonard, oprichter 
van Ksyos (2000)



Perspectief



Tredmolen



Vergrijzing?



Vergrijzing anno 2030!



Kosten

Healthcare costs x 1 billion euro

GDP x 0,1 %















Paradigmaverschuiving

*Failliet of niet?





Geschiedenis Ksyos

• 2001 - Leonard start Ksyos en 
ontwikkelt ”TeleDermatologie”

• 2005 - Bas van Nispen start bij Ksyos

• 2008 - Introductie van Ksyos Oogheelkunde

• 2009 - Introductie Cardiologie en Pulmonologie 

• 2014 - Ksyos GGZ

• 2017 - Ksyos telt 50 medewerkers

• 2018 - Eerste patiënt start met Zorgpad Slaap.

• 2019 - Ksyos telt 100 medewerkers

• 2020 – Ksyos groeit ondanks corona

• 2021 – Ksyos verhuist en pilot nwe zorgpaden

• 2022 – Ksyos telt 150 medewerkers



Hét digitale ziekenhuis voor Nederland

• Voor laag complexe, hoog volume medisch specialistische zorg in de wijk.

• Met bestaande, passende vergoedingen.

• Met een bestaand netwerk van zorgverleners.

• Met een digital first mindset.

Zo houdt Ksyos gezondheid bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.



Hét digitale ziekenhuis voor Nederland

• Heeft 5.000 medisch specialisten en paramedici

• Heeft 8.000 huisartsen.

• Ziet 2.000 patiënten per dag.



Say what??
Zorg! Net als een gewoon ziekenhuis. 

Dichtbij huis, tegen een eerlijke prijs op 
een leuke, snelle en patiëntvriendelijke 
manier.

Laagcomplexe klachten die niet in een 
gewoon ziekenhuis thuishoren.

Ksyos zorgverlener in de wijk onder 
digitale supervisie van de Ksyos medisch 
specialist.



Ksyos diensten

GGZ

Cardiologie

Dermatologie

Oogheelkunde

Slaap

Pulmonologie

Digitaal Spreekuur

Labaanvraag



Dermatologie

“Waarom pas in de spreekkamer van 
de specialist horen dat je een 

goedaardig wratje hebt als dat ook met 
een digitaal consult kan”

- Vera Heydendael, dermatoloog -



Effecten inzet TeleDermatologie
• 74% minder fysieke verwijzingen

• Antwoordtijd 4,6 uur in plaats van 
weken wachten

• Een leereffect voor de huisarts in 91% 
van de gevallen

• 20% tot 40% kostenreductie



Zorgpad 
Oogheelkunde

Lange wachttijden? Niet bij Ksyos.

Verwijs patiënten met niet-acute 
oogklachten naar de optometrist om de 
hoek.



Oogheelkunde

• Glaucoom

• Macula degeneratie

• Cataract

• Retinopatie
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GGZ

“Door het werken met eHealth is mijn 
behandelwijze constructiever 
geworden.

Zo houd ik meer tijd over voor de 
patiënt.”

- Ingrid van Hentum, POH-GGZ -
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Cardiologie

“Gemakkelijke en snelle service om 
patiënten niet meer door te hoeven 
sturen naar een ziekenhuis of MDC 
voor hartritmediagnostiek.” 

– Huisarts –



Slaap

Wist je dat slaapapneu bij ongeveer 1 op 
de 100 mensen voorkomt en het 

gemiddeld 8 jaar duurt voordat de 
diagnose er is?



Gewone ziekenhuis failliet in 2030?
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Onze contactgegevens

Volg ons op

twitter.com/ksyos
facebook.com/ksyos
linkedin.com/company/ksyos

+31 (0)20 600 00 60
info@ksyos.nlDank!

Bas van Nispen
b.vannispen@ksyos.nl
0653399926

mailto:b.vannispen@ksyos.nl
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