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ONZE DOELSTELLINGEN

• Versterking van het internet

• Empowerment van de gebruiker

• Tech for good

Een sterk internet voor iedereen
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LAAT JE INSPIREREN

• OTLY! – Lior Bornshtain 
De eerste bankervaring voor kinderen

• Totem Open Health – Wouter Heijnen
Open source alternatief voor ‘wearable health devices’

• Patiëntenforum Miner – Gerard van Oortmerssen
Innovatieve datamining m.b.t. waardevolle informatie uit 

patiëntenfora

Een sterk internet voor iedereen
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INNOVATIEF 

INTERNETPROJECT?

TWEE CALLS PER JAAR

WWW.SIDNFONDS.NL

http://www.sidnfonds.nl/


The missing layer for kid-friendly banking



It’s a cashless society  
and our kids left behind



Allowance is important for  
financial literacy, but …



Allowance = Headache



Hard to give and keep track



Hard to spend online



No stimulation to save



But, we are on a mission …



Provide the missing layer  
for kid-friendly banking



JuniorBanking



Holistic overview 

Automatic allowance

Saving jars and goals

Junior Banking



But we decided to take it to the next 
level…



Spend in a safe way



With the parental supervision



To care and give



Bank with family and friends



https://otly.me/yul



Otly!Feed
Learn about financial concepts



Otly platform is global and comes in two 
flavours…



Bank Base
Connect your bank account



Family Base
Parents keep the money



Free. Forever and ever…



Business Model

Bank affiliation fees 
For each connected bank

Otly!Pay 
Commission from merchants (Apple, Google, Sony, etc…) 



Recognition





Thank you!



Innoveren in de zorg met 
wearable technologie









Totem Open Health

Concept ontwikkelaar voor vraagstukken in de zorg voor en 
met patiënten, gebruikers, artsen.



Totem en SIDN

Bijdragen SIDN Fonds: mogelijk gemaakt dat de 
technologie is ontwikkeld én dat Totem ingezet wordt in de 
praktijk. En voor de toekomst een waardevolle partner en 
een waardevol netwerk.



Impact?

Er zijn toch al heel veel wearables? 

Er zijn toch al heel veel applicaties voor de zorg? 

Er zijn toch al heel veel goede product ontwikkelaars?



Impact!

Iwan van der Horst, cardioloog @ UMCG

“Ontwikkelingen in de Geneeskunde gaan soms snel en zijn soms 
heel geavanceerd. Echter, voor alle diagnostiek geldt dat het van 

toegevoegde waarde moet zijn en niet te vergeten kosten-
effectief. Het ECG is een bewezen effectieve diagnostische 
methode. Met de ECG van Totem wordt het eenvoudiger en 

goedkoper. Al met al een fantastisch instrument voor de patiënt, 
de arts en de onderzoeker.” 



Impact!

Jorrit Ebben, Innovation Manager @ Siza

“Omdat Totem technologie open source is, is het mogelijk relatief 
gemakkelijk en tegen lage kosten hun kennis en de onze tot een 

prototype te brengen en daarna te verbeteren. Dat maakt 
innoveren leuker en minder ingewikkeld.”



Impact!

Louis van Drunen, directeur @ Movir

“Bij de helft van de gevallen van arbeidsongeschiktheid is 
langdurige stress of burn-out de oorzaak. Door te investeren in 

technologische ontwikkelingen verwachten we uiteindelijk 
mensen arbeidsgeschikt te houden. Dat is waar Movir naar 
streeft. De technologie en visie van Totem helpt ons in deze 

zoektocht waar dé oplossing niet voor het oprapen ligt” 



Impact voorbeeld

Neem kennis van het leven van iemand met de ziekte van 
Duchenne.



Wouter Heijnen 
wouter@totemopenhealth.com 
+31(0)6 1425 7997 
www.totemopenhealth.com

mailto:wouter@totemopenhealth.com
http://www.totemopenhealth.com


Patiëntenforum Miner

SIDN Connect 2017

Gerard van Oortmerssen  Patientenplatform Sarcomen
Leiden University 



Sarcoom: een zeldzame kanker



              Uitdaging:

● Incidentie laag, weinig patiënten
● Nationale kankerregistratie geeft 

beperkte info
● Internationale databases nodig maar 

nationaal is al een probleem
● Krampachtige houding t.a.v. privacy
● Patiënten hebben grote behoefte aan 

info en contact met andere patiënten



                           

https://www.facebook.com/groups/gistsupport/


Discussie fora: 
veel en gedetailleerde informatie

    Patients share detailed medical information:

caregiver for mother dx with GIST 12/31/12
31x19x9 cm primary tumor removed 12/12/12
400 mg gleevec 1/15/13 to 12/6/13
Recurrence and removal of 3 masses from the omentum (3.5 to 4.4 cm) on 12/6/13
Sutent 25 mg. since 1/15/14   37.5 mg. since 8/14  (failed Sutent 6/15)
Sorefinib  (naxavar) 7/3/15
more tumors  removed 7/13/15
Votrient 9/4/15 to 12/30/15
50 tumors removed 1/16/16’
Wildtype Gist NO Kit or PDFRA mutation, SDH intact



              Discussie fora:

○ Ontwikkeling van de ziekte 
○ Behandeling en resultaat ervan
○ Bijwerkingen van de behandeling
○ Strategieen om met bijwerkingen om te gaan
○ Therapie trouw
○ Co-morbiditeiten
○ Kwaliteit van leven
○ Emotionele ondersteuning
○ Zoeken naar informatie kost veel tijd!



              PFM: Potential 2016



Analyse methode

Public 
Facebook
Group

4 year
40,000 posts

UMLS tagger

  Word2Vec

Categories

Database

UMLS: thesaurus with medical terms

Word2Vec:  semantic relationships

Summarisation: machine learning

Elastic search

User interface: relevant posts
Automatic summarisation



PFM user interface



        Voorbeelden (1)
Vraag van een academisch ziekenhuis over al dan niet splitsen van 
een medicijn dosis (imatinib, personalised medicine voor GIST).

Tekstanalyse van discussieforum geeft het beeld dat splitsen van de 
dosis (helft ‘s ochtends, helft bij avondeten) gunstig is met het oog op 
bijwerkingen. Ook geven patiënten aan baat te hebben bij eten van 
pure chocolade bij innemen medicatie.
 
Leidt tot aanpassen van beleid van het ziekenhuis: nu advies om dosis 
op te splitsen. 
Effect van chocola was niet eerder bekend.



        Voorbeelden (2)

● Patiëntenparticipatie project ERASMUS MC: 
patiënten dragen bij aan onderzoeksagenda

● Co-morbiditeit: patiënten gevonden die twee 
zeldzame kankers hadden: is dit toeval of is er 
een verband?



                    Vervolg 

● Ervaring opdoen, samenwerking met andere 
kankerpatiëntenorganisaties in binnen- (BVN, 
Hematon, Melanoom, Van Hippel Lindau) en 
buitenland

● Combineren met gericht uitvragen met enquetes
● Analyse levert hypothesen die verder geverifieerd 

moeten worden
● Samenwerking met oncologen



                    Vervolg 

● PhD project voor verstevigen van 
wetenschappelijke basis, validatie, verder 
ontwikkelen van datamining techniek

● Universiteit van Leiden, LUMC
● Financiering van SIDNFonds
● Start januari 2018



 Uitdagingen

Combineren van de info uit analyse van informele 
ongestructureerde data uit discussies met:

○ PUBMED
○ Gestructureerde medische databases van EPD’s
○ Watson for oncology
○ Chatbot interface voor patienten
○ combineren met ”quantified self”



Liferaft Group

Patient generated
registry      







 Conclusie
Tekstmining van discussiefora van patiënten heeft 
groot potentieel 

Informatie gegenereerd door patiënten geeft een 
nieuwe dimensie aan medisch onderzoek

Belangrijk: 
- community
- ervaringsdeskundigheid
- samenwerking met oncologen


