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Geschiedenis
De eerste activiteiten van de stichting KPNO, opgericht in 1995 (Annex A), vonden in 2018 plaats
(opgenomen in het jaarverslag van 2019). De stichting KPNO verwierf medio 2018 de
eigendomsrechten van computerprogramma’s die ingezet kunnen worden om de doelstelling van de
stichting te realiseren: het bieden van ondersteuning bij het optimaliseren van het klinisch
diagnostisch hersenonderzoek en de minimaal invasieve behandeling van hersenaandoeningen.
De software werd ontwikkeld in het Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe (ACE,
Kempenhaeghe) met als doel om minimaal invasieve behandeling van epilepsie te bevorderen.
De MIND (Multi-Modal Imaging for Neurological Diagnostics) software werd ontwikkeld om de
uitkomsten van de verschillende beeldvormende hersenonderzoeken (EEG, MEG, PET, SPECT, fMRI
etc.) bijeen te brengen in hetzelfde coördinatensysteem, zodat clinici het resultaat op eenvoudige
wijze én in samenhang kunnen interpreteren in relatie met de oorsprong van de epilepsie van de
patiënt. Een tweede softwarepakket DENS (Depth Electrode Navigator Software) visualiseert het
resultaat van plaatsing van diepte- elektroden voor het invasief meten van epileptische activiteit en het
visualiseren hiervan ten opzichte van de corticale anatomie in een 2D/3D MRI-viewport.
Viewer software kan de project files aangemaakt met MIND of DENS importeren en beschikt over
dezelfde functionaliteit voor visualisatie.
In het kader van een door de Europese Unie gesubsidieerd project ASTONISH (Advancing Smart
Optical Imaging and Sensing for Health) in het kader van ECSEL Joint Undertaking (grant no 692470),
waar ACE Kempenhaeghe als partner aan deelnam en de stichting KPNO als subcontractor, werden
de MIND software en DENS verder ontwikkeld en getest.
Korte samenvatting activiteiten 2019
In 2019 werd er een inhuurovereenkomst gesloten met een deskundige op het gebied van
softwareontwikkeling (Computer scientist), waardoor de continuïteit en verdere ontwikkeling van de
betreffende software wordt gegarandeerd en met een commercieel c.q. marketing adviseur.
Om de zichtbaarheid en het internationale bereik van de stichting KPNO te vergroten werd in 2019 de
nadruk gelegd op branding (een nieuw logo, een template voor presentaties etc.) en op de
ontwikkeling van promotiemateriaal voor de MIND software en DENS.
Er werd een website ontwikkeld voor de presentatie van de stichting KPNO en van haar werkwijze en
producten. Op deze website is ook de informatie over beleid (beleidsplan), organisatie (huishoudelijk
reglement) en voortgang van de stichting (jaarverslag) terug te vinden. Ook werden afspraken
gemaakt over de strategie voor marketing and pricing van de software.
Korte samenvatting activiteiten 2020
In 2020 werd de MIND software en DENS in drie verschillende klinische centra gebruikt. Op basis van
feedback werd de software aan de workflow in de dagelijkse klinische praktijk van deze en andere
gebruikers aangepast.
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Bijvoorbeeld, op verzoek van ACE werd het mogelijk om in MIND zogenaamde custom regions (circels
in 2D/bollen in 3D) toe te voegen waarmee voor elk van de datasets het gebied gemarkeerd kan
worden met volgens de clinicus een afwijkend patroon.
Op verzoek van ‘Filadelfia’, het Deens epilepsiecentrum, werden de I/O opties aangepast, zodat ook
de output van de BESA Research software (BESA GmbH. München) geïmporteerd en afgebeeld kan
worden in MIND. Er werd een interface ontwikkeld voor de import en afbeelding van de equivalente
dipolen, een bronmodel om hersenactiviteit te lokaliseren. In oktober 2020 werd een licentie
overeenkomst gesloten met Filadelfia voor de MIND software.
MIND en DENS werden getest in Henry Ford Hospitals (HFHS - Detroit, USA). Op verzoek werd de
feature toegevoegd die het mogelijk maakt om afwijkende patronen in het EEG, dat gemeten wordt
met diepte-elektroden, te markeren en visualiseren ten opzichte van de corticale anatomie. Op
verzoek van HFHS werd de bestaande viewer software van DENS en MIND omgevormd tot één
software pakket, VIEWER genaamd. Het afsluiten van een licentie overeenkomst met HFHS voor de
MIND software, DENS en VIEWER werd in verband met de lockdown (Covid-19 crisis) uitgesteld.

Actuele activiteiten 2021
In 2021 lag de nadruk bij de ontwikkeling van de activiteiten op:
1. Voldoen aan de regelgeving voor een medisch product.
2. Marketing.
3. Ondersteuning bij de implementatie en gebruik van de software.
4. Creëren perspectief voor toekomstige ontwikkelingen.

1.

Regelgeving

Vanaf 26 mei 2021 is er een nieuwe wet, de Medical Device Regulation (MDR), die bepaalt dat
medische software niet langer in Klasse I valt, maar in klasse IIa. Er is een overgangsregeling, waar
CNSp gebruik van heeft gemaakt, die het volgende stipuleert. De notificatie in NOTIS van de
betreffende software die vóór 26 mei 2021 is genotificeerd conform MDD klasse I (laag risico), blijft
geldig tot uiterlijk 26 mei 2024 mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat het product blijft voldoen aan
de MDD en geen significante wijzigingen ondergaat op grond van MDR artikel 120.
In overleg met en met ondersteuning van ICTRecht is er in de eerste maanden van 2021 hard gewerkt
om te voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan de notificatie conform MDD klasse 1 voor MIND,
DENS en VIEWER. Er is onder andere een uitgebreide technische documentatie beschikbaar van de
drie software pakketten en documentatie die aantoont dat wordt voldaan aan de essential
requirements. Ook werd een Quality and Risk management System ontwikkeld.
MIND, DENS en VIEWER werden respectievelijk geregistreerd bij NOTIS op 7, 12 en 12 mei, waarvan
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op 20 mei een bevestiging door Farmatec werd ontvangen.
Dit betekent dat de betreffende software MIND, DENS en VIEWER vanaf die datum beschikken over
een CE-certificaat en als medisch product op de markt gebracht kunnen worden en gebruikt voor
medische diagnostiek.
Een volgende stap is het aanbrengen van de keurmerken ISO 62304 voor medical devices (erkend in
de VS) en ISO 15224 (Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementsysteem). Beide zijn belangrijk als
voorbereiding op het voldoen aan de richtlijnen van de MDR.

2.

Marketing

De marketingstrategie van KPNO richt zich op online marketing, face-to-face marketing en marketing
via distributiekanalen. De wereldwijde Covid-19 crisis heeft een negatieve impact gehad op de
marketing. Omdat face-to-face marketing niet of nauwelijks mogelijk was, maar ook omdat in de
ziekenhuizen (wereldwijd) de epilepsiechirurgie programma’s stil lagen omdat Covid-zorg en/of andere
reguliere zorg voorrang kreeg.
Online marketing programma
In de tweede helft van 2021 werd vooral geïnvesteerd in de zogenaamde Layer I marketing strategie,
dat wil zeggen dat er een email campagne werd ontwikkeld, met verwijzing naar promotiemateriaal
(video’s op Youtube, LinkedIn pagina’s) en naar een special offer op de website (gereduceerde prijs
voor MIND en DENS), die werd verstuurd naar ‘interessante’ personen uit het netwerk van CNSp. Het
doel hiervan was om zogenaamde referentie-sites binnen te halen, dat wil zeggen toonaangevende
epilepsiechirurgie centra die bereid zijn om de Multimodality imaging software bij collega’s en andere
centra aan te bevelen. Er zijn een aantal centra die naar aanleiding van deze campagne software
hebben aangeschaft (Universiteit Halle (DE), Henry Ford Health Systems (Detroit, US), Maastrict
UMC+). Een aantal hebben een free trial aangevraagd (Universiteit Wenen, Universiteit Erlangen) en
met een aantal is nog overleg of er een free trial kan worden geplaatst. Overigens, de besluitvorming
over aanschaf van de software is in het algemeen een langdurig proces (inpassen in klinische
workflow, IT-veiligheid en financiële administratie).
Online marketing via social media is in beperkte mate beschikbaar/toegepast, vooral via LinkedIn, de
website en de koppeling met MailChimp. Hier moet meer aandacht voor komen.
Face-to-face marketing
Door de Covid-19 crisis waren vrijwel alle congressen en symposia, waar de uitwisseling tussen
professionals en industrie plaatsvindt, afgelast of virtueel. Uitzondering was deelname (face-to-face)
aan de International Conference on Bioengineering, Biomedical Signal and Image Processing
(BIOMESIP), in Gran Canaria (Spain), van 19-21 juli 2022. CNSp was vertegenwoordigd met een
presentatie over de multimodality imaging software. De paper die naar aanleiding hiervan werd
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gepubliceerd met de titel Image Fusion to Guide Decision-Making Towards Minimally Invasive Epilepsy
Treatment is in te zien door de volgende link te volgen https://rdcu.be/cClyR.
Als alternatief voor face-toface marketing werden als onderdeel van de online marketing strategie
demonstraties van de software aangeboden via GoTo of Teams meetings. Er werden een tiental
demonstraties gegeven. Verder was er de mogelijkheid om te ‘pitchen’, zoals op het MedTech event bij
de universiteit Twente (face-to-face) en virtueel (in 2022) op de ACMEGs (American Clinical MEG
society meeting).
Marketing via distributiekanalen
KPNO biedt add-on software wat goed aan zou sluiten bij applicaties die op het gebied van
neuroimaging worden aangeboden. Nu de software CE-gecertificeerd is, wordt de kans om hier
distributeurs voor te vinden groter. Aanbieden van de software via distributeurs, die al naam en een
netwerk hebben in dit veld, is wellicht efficiënter en zal minder inspanning vergen dan het direct
aanbieden (online of via het netwerk van CNSp) aan mogelijke gebruikers. Te denken valt aan
distributeurs van EEG acquisitie hard- en software en aan distributeurs van EEG/MEG-analyse
software. Er is in deze behoefte aan advies en/of betrokkenheid van derden die kennis en ervaring
hebben met marketing voor het effectief benaderen van distributeurs (zie item 4).

3.

Support gebruikers software

De multimodality imaging software is geïnstalleerd bij zeven (N=7) toonaangevende epilepsiechirurgie
centra (zgn referentie-sites). Er wordt ondersteuning geboden bij de installatie en bij gebruik van de
software, via online training sessies, er worden training video’s gemaakt en er is uitleg als er specifieke
vragen zijn. Eventuele ontdekte bugs in de software worden in overleg door de computer scientist
gerepareerd.

4.

Creëren perspectief

Marketing
De marketing was tot nu toe vrijwel uitsluitend gericht op epilepsiechirurgie centra. De schatting is dat
er wereldwijd ca. 300 centra zijn die in aanmerking kunnen komen voor de multimodality imaging
software die CNSp op de markt brengt. De afzet zou dan per centrum bestaan uit één hoofdpakket
MIND en/of DENS en meerdere VIEWERs, één voor elke clinicus die betrokken is bij het
epilepsiechirurgie programma. Ook op basis van de bestaande versies van MIND en DENS zou het
mogelijk moeten zijn om de software aan te bieden voor andere toepassingen. Randvoorwaarde hierbij
is wel dat dit een klinische toepassing is, waarvoor een CE-markering is vereist, bijvoorbeeld in de
psychiatrie (MIND software). Voor een neurowetenschappelijke toepassing is CE-certificering
niet vereist en zijn er voldoende alternatieven in de vorm van freeware software.
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Upgrades
De huidige versies van MIND, DENS en VIEWER zijn uitontwikkeld en kunnen (en moeten om CE
certificaat te behouden) in deze vorm aangeboden worden aan gebruikers. Het is echter evident dat de
ontwikkelingen niet stil staan en dat ook CNSp moet investeren in upgrades. De meest geëigende weg
daarvoor is om deel te nemen aan consortia die zich richten op het werven van subsidies voor de
ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie.
Deelnemen aan een Eurostars subsidieaanvraag is geen optie gebleken, gegeven de eis van een
substantiële financiële bijdrage van de consortium partners. CNSp heeft daarvoor nog niet voldoende
middelen en slagkracht. Het is belangrijk om elke mogelijkheid om succesvol deel te nemen aan een
consortium aan te grijpen met het oog op een verdere ontwikkeling van MIND en DENS.
Samenwerking
Een professionele partner kan bijdragen aan de groei van CNSp van start-up naar scale-up. De groei
naar scale-up is overigens noodzakelijk om de kosten te kunnen dekken van toekomstige
ontwikkelingen (van de software én van de marktpositie) én – niet onbelangrijk – om het CE-certificaat
veilig te stellen nadat de overgangsregeling is afgelopen (26 mei 2024). Een professionele partner zou
als volgt bij kunnen dragen:
 De professionele ontwikkeling van marketing: professionele marketing vereist specifieke expertise en
kennis van de markt en hoe die te benaderen, online, face-to-face en via distributiekanalen.
 Een stabiele basis voor het leveren van technische support: er wordt nu voorzien in technische
onderhoudsservice (repareren van bugs) en support en training bij de implementatie en gebruik van
de software. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld verkoop via distributiekanalen,
vereist uitbreiding van het team voor het bieden van support en service.
 En het belangrijkste, het aantrekken van investeerders: CNSp is een stichting die per definitie geen
investeerders aan zich kan binden. Een mogelijkheid is om een commerciële partner te betrekken of
in het leven te roepen. Dit moet verder uitgewerkt worden.
In 2021 zijn er diverse activiteiten ontwikkeld om met derden afspraken te maken met het oog op
samenwerking en/of investering.


Naar aanleiding van de presentatie van de software op het TechMed event bij de Universiteit
Twente (november 2021) is er o.a. contact geweest met Oost.nl, een organisatie die ondernemers
die zijn gevestigd in het oosten van het land en ook start-ups ondersteunt.



Een vergelijkbare organisatie is PIM (Programma Investeringsgereed Innovatief MKB) NoordHolland, die mkb-ers in Noord-Holland helpt met groei en financieringsvragen in onder andere
Gezondheid&Zorg. PIM is een initiatief van Provincie Noord-Holland en wordt uitgevoerd door het
samenwerkingsverband KplusV, Innovate Today en ACE. Het is een wirwar aan organisaties die
innovatie in de gezondheidszorg initiëren en stimuleren. Er is uitgebreid gesproken via Teams met
vertegenwoordigers van KplusV en PontesNL (partner van de Stichting MedtechPartners in 2008
opgericht door KplusV). Het resultaat van de besprekingen is een offerte uitgebracht door KplusV
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voor het uitvoeren van een investors readiness plan. In 2022 zal het bestuur van CNSp beslissen
hoe dit traject voort te zetten.


Pontes Medical is een organisatie die innovaties ondersteunt die zijn ontwikkeld of waar interesse
voor bestaat van klinische partners die werkzaam zijn in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Er werd in 2021 een free trial van de software (MIND, DENS en VIEWER) geïnstalleerd bij de
afdeling ‘Functionele Neurochirurgie& Epilepsie’. Bij deze afdeling is er belangstelling voor
uitbreiding van de workflow voor epilepsiechirurgie kandidaten met behulp van een 4D-versie van
DENS. 4D-DENS visualiseert simultaan de corticale anatomie (MRI) en de aanvalsactiviteit (stereoEEG). Implementatie van 4D-DENS die in de kliniek gebruikt kan worden vereist een interface
tussen de EEG-acquisitie software en 4D-DENS. Er zijn contacten gelegd met de betreffende
leverancier van de acquisitie software.

Financieel overzicht
De inkomsten van de stichting KPNO werden aangewend voor de investering in (technische)
verbetering van de MIND software en DENS (kosten computer scientist) en voor de promotie hiervan
bij mogelijke gebruikers, dat wil zeggen kosten voor marketing en de verdere ontwikkeling en het
beheer van de website.
In de praktijk is gebleken dat er geen gebruik gemaakt wordt van de door Web-Direct Internetdiensten
geïnstalleerde cloudserver voor het uploaden van patiëntdata. Daarom is dit contract opgezegd en is
er overgeschakeld op een Wordpress Hosting server, voor de afhandeling van email en voor hosting
van de website. Hier waren extra kosten aan verbonden.
Door de omstandigheden als gevolg van de pandemie werd van de overige kostenposten, zoals
reiskosten en operationele kosten, nauwelijks gebruik gemaakt.
Het bestuur van de stichting legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar
gevoerde beleid over het kalenderjaar. Deze jaarrekening is openbaar en samen met dit jaarverslag
(Annex B) te vinden op de website.

Gegevens uit het bestuur
Het bestuur van de stichting KPNO kwam in 2021 tweemaal voltallig bijeen: op 19 april en 8
december (aanwezig: voorzitter Pauly Ossenblok, secretaris Michelle van de Scheur en
penningmeester Ronald Keijzer). Overige zaken werden afgehandeld via bilateraal overleg.
De KvK gaf in een brief (d.d. 19-11-2021) aan dat een stichting of vereniging ingescheven moet zijn
in het UBO-register. UBO’s, Ultimate Beneficial Owners, zijn de uiteindelijk belanghebbenden die
meer dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging. Het is echter aan de organisatie zelf om te
bepalen wie UBO is. Besloten werd dat de voorzitter zich inschrijft als UBO van de stichting KPNO.
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Annex A: Voorblad oprichtingsakte stichting KPNO.
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Annex B: jaarrekening KPNO 2021
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