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“People should stop 
training radiologists now.”

Geoffrey Hinton, 2016



“People should change
training radiologists now.”

Egge van der Poel, 2022



Van iedere vorige patiënt
leren hoe het 

voor de volgende beter kan

WHY?



Clinical data science

HOW?



WHAT?

Continue toegang tot
de beste informatie

om beslissingen te ondersteunen



Digitalisering
is te veel

digitaal-iets-erin
en te weinig

digitaal-iets-eruit



https://www.economist.com/

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
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“For me, Big Data represents the emergence of 
the digital enterprise—the ability for an 

organization to take full advantage of its digital 
assets—which collectively can be described as 

large amounts of data and more.”

Bourne PE. J Am Med Inform Assoc 2014;21:194

“What Big Data means to me”
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ATLAS @ CERN
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Big Dating @ CERN
Samenwerken
Data delen
Gezamenlijk doel
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Big Dating @ zorg
Slim verzamelen en delen van
• Data
• Talent
• Methodieken 



Meten is weten

dus (???)

meer weten vraagt meer meten

Dataïsme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Data%C3%AFsme


Van de dingen goed doen, 
naar de goede dingen doen. 

Maar wat is het goede?

Deugdethiek: context, het midden
Utilisme: het beste voor de meesten
Deontologie: universeel, altijd geldig









“AI will probably most likely lead to the 
end of the world, but in the meantime, 

there'll be great companies.” 
- Sam Altman



https://www.edureka.co/

https://www.edureka.co/blog/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning/


https://towardsdatascience.com/machine-learning-for-beginners-d247a9420dab

https://towardsdatascience.com/machine-learning-for-beginners-d247a9420dab


https://playground.tensorflow.org

https://playground.tensorflow.org/


https://youtu.be/D5VN56jQMWM

https://youtu.be/D5VN56jQMWM




Onthoud aub dit:

Artificiële Intelligentie
is eigenlijk

Wiskundige Slimmigheid



Datagedreven
Human-in-the-loop

Datagedragen
Algorithm-in-the-loop



(Big) Data is geen IT-ding,
maar een idee-ding





DEEL 1 – DROMEN
Haal die handen van het bed af en maak een einde aan dode data in de zorg

• We knopen data moeiteloos aan elkaar
• Er is radicale transparantie over kwaliteit van zorg
• Patiënt is leidend voorwerp
• Privacy leidt niet tot drempels bij vernieuwing
• We doen niet moeilijk over nieuwe technologie
• We zijn eerlijk over wat wel en niet kan



© Peter de Wit/ComicHouse.nl



DEEL 2 – ONTWAKEN

• Artsen lijken meer op taxichauffeurs dan u denkt
• Een 10 voor de kwaliteit, 

maar de patiënt is overleden
• Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan
• Een ziekenhuis is geen asfaltcentrale
• Zorgbestuurders zijn angsthazen 

als het over privacy gaat
• We schieten met hagel op patiënten
• De hardnekkigste kwaal



© Peter de Wit/ComicHouse.nl

Hoe de zorg de complexiteit maar niet van zich af weet te schudden





© Peter de Wit/ComicHouse.nl

Waarom we best wat kunnen opsteken van de Chinezen



Afbeelding – Bruikbaarheid vs. herleidbaarheid (Mostly AI, 2021)



© Peter de Wit/ComicHouse.nl

Hoe de zorg zucht onder analysis paralysis



DEEL 3 – ONTWERPEN



REACTIES UIT ‘HET VELD’

• Herkenbaar voor mensen in zorg, maar ook daarbuiten
• “Ik denk dat alle zorgverleners dit boek moeten lezen.”
• “Erg goed boek! Ministerie van VWS en de federatie van medisch specialisten zou het moeten lezen.”
• “Je kunt jullie betoog ook heel goed op de dienstverlening vanuit gemeenten plakken”

• Prikkelend geschreven, maar voor sommigen niet prikkelend genoeg
• “Geeft een goed beeld van de huidige situatie en prima stellingen of principes aan het eind, had nog 

wel wat prikkelender  gemogen van mij want de financiële impact is ook te groot. En dat gaat ook ten 
koste van de zorg waar softwarebedrijven bakken met geld verdienen. Dat voelt onevenwichtig en niet 
goed.”

• Ook gelauwerde columnisten zijn fan
• “Ik was vooral gecharmeerd van het ‘bravoure aan het roer’ deel en het einde maken aan het gepolder

in Nederland waarmee initiatieven elke keer worden ‘kapot gepolderd’. Steengoed!”



“The future is already here. 
It’s just not evenly distributed.”

William Gibson







Quality of care
or and

Quality of life



Outcome information: collection



Outcome information: feedback 1.0



Outcome information: feedback 2.0



Beter voorbereid

Beter gesprek

Beter gevoel
Zie voor meer achtergrond: 
Dronkers, E.A.C. (2020, September 30). Prognostic Models and Personalized Counselling: Towards Shared Decision 
Making in Head and Neck Oncology. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128371

http://hdl.handle.net/1765/128371


Voordat u op deze afspraak kwam heeft u vragen over uw gezondheid ingevuld. Met deze informatie is een ‘kleverig speeksel score’ berekend. 
Deze score is bij al uw afspraken tot nu toe berekend.

Een wiskundig model voorspelt wat uw score bij volgende meetmomenten kan zijn. Hieronder ziet u…

het model voorspelt dat uw score goed blijft: u heeft ”geen symptomen” of “lichte symptomen”



Voordat u op deze afspraak kwam heeft u vragen over uw gezondheid ingevuld. Met deze informatie is een ‘kleverig speeksel score’ berekend. 
Deze score is bij al uw afspraken tot nu toe berekend.

Een wiskundig model voorspelt wat uw score bij volgende meetmomenten kan zijn. Hieronder ziet u…

100 mensen die ongeveer hetzelfde zijn als u. Op het volgende meetmoment voorspelt het model dat 86 mensen "geen
symptomen" hebben en 14 mensen "lichte symptomen".



ervaren
moeite

ervaren
waarde<



de case van Cees



Personalized Medicine: 
Personalized Guidelines for UTI’s

Women
5.240

Pregnant
72

Diabetic / CVD
0

Severe
0

Men
0

130.0002.000 26.00030.000 24.000

Machine Learning on real-world data 
for personalized guidelines









At the start it had only one 
contract, but its approach 
has been so successful that it 
now has five and maintains 
25% of the 7,000km of track 
on the Dutch network. 
Technical failures have fallen 
by 64% and maintenance 
costs are down by 40%.

https://www.newcivilengineer.com/predictive-maintenance-for-dutch-rail/10037208.article

https://www.newcivilengineer.com/predictive-maintenance-for-dutch-rail/10037208.article


http://www.emeraldgrouppublishing.com/realworldresearch/strategy_growth/what-is-servitization-of-manufacturing.htm

http://www.emeraldgrouppublishing.com/realworldresearch/strategy_growth/what-is-servitization-of-manufacturing.htm




[62]



https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/10/12/hulpmiddel-mindmap-bestuurlijk-agenderen-waardevolle-ai-voor-gezondheid

https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/10/12/hulpmiddel-mindmap-bestuurlijk-agenderen-waardevolle-ai-voor-gezondheid


https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/handleiding-aanpak-begeleidingsethiek-voor-ai--digitale-zorg

https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/handleiding-aanpak-begeleidingsethiek-voor-ai--digitale-zorg


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/10/handreiking-non-discriminatie-by-design

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/10/handreiking-non-discriminatie-by-design


https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg

https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg


massale
individualiteit



https://youtu.be/QereR0CViMY



ongelijk
=

oneerlijk



Big Dating vereist
mobilisatie en
gedragsverandering

van patiënt en zorgverlener



en iedere andere professional…



https://ed.ted.com/featured/bf2mRAfC

https://ed.ted.com/featured/bf2mRAfC




https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_15729215~onze-onwetenheid-is-hun-fortuin-data~.html

https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_15729215~onze-onwetenheid-is-hun-fortuin-data~.html










“Innovative cultures are paradoxical”

You want…
• A tolerance for failure 
• A willingness to experiment 
• Psychological safety
• Collaboration
• And flatness

You need…
• An intolerance for incompetence
• Rigorous discipline
• Comfort with brutal candor
• Individual accountability
• Strong leadership

https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures

https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures


IT IS THE FLUFFY STUFF THAT IS THE HARDEST

E.G. CHANGE, TEAMS, STRATEGY, ORG MODEL, REVENUE MODELS, INNOVATION 





Wie van de 3 met AI

Artificiële Intelligentie
leidt tot…

Augmented Intellect
leidt tot…

Accelerated Innovation





https://repository.ubn.ru.nl/bits
tream/handle/2066/170681/17
0681.pdf

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/170681/170681.pdf
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DE EEN ZIJN RUIS
IS DE ANDER ZIJN SIGNAAL

JE ONTDEKT HET DOOR SAMEN TE WERKEN
EGGE VAN DER POEL





Thank you!

• Egge van der Poel
• info@eggewel.nl
• +31624817682

mailto:info@eggewel.nl?subject=

