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Agenda

Inzicht in AI ontwikkelingen en de mogelijke impact op de zorg.

• Introductie
• databeschikbaarheid
• 2 casussen: m.b.t. verdienmodellen
• Ontwikkeltijd
• Nieuwe informatie vraagstukken in het stelsel
• Wat gebeurt er op het wereldtoneel
• Patent ontwikkeling
• Beroepsontwikkeling

Werkmethode
• Camera’s aan!
• Interactief, ik stel continue vragen.
• Probeer een antwoord te geven, ook als je

het antwoord niet weet, je moet dus gokken!



AI wordt in de zorg bijna niet gebruikt!

Waar Niet waar

Veel medische apparatuur
rondom het bed bevat AI

Techniek ondersteunend Radiologische beelden (o.a. MRI, Pet-Scan) 
worden ontwikkeld met AI

Techniek ondersteunend

TEAMS, gezichtsherkenning

Gebruik jij Teams?

50% van de ziekenhuizen ontwikkeld AI

50% van de ziekenhuizen 
gebruikt AI op de Intensive care.



Industriële revoluties – de 4de golf

Stoom

1700s 1800s 1950s - 2005 Heden

Electriciteit
Computing

(Automatisering – Internet)

Intelligentie

Bron: IBM



Artificial Intelligence (AI) 

Combinatie van computerwetenschappen, wiskunde, psychologie, cognitiewetenschappen, 
neurowetenschappen, ethiek, rechtsgeleerdheid en filosofie met als doel intelligente
machines te creëren, die werken en reageren als mensen. 

De robot Ava uit de film Ex Machina (2015)

Bron: IBM

https://camo.githubusercontent.com/442e1c8c687e61c275dc6d53bde0cfca031c2d5a/68747470733a2f2f6d656469612e67697068792e636f6d2f6d656469612f6a654151594e394666524f58362f67697068792e676966


Herkennen van een huis



Zelfrijdende auto’s

Bron: NvvR

1 vliegtuigvleugel heeft een paar duizend sensoren om metingen te doen, een hele auto een paar honderd.



1965: First Expert System
Stanford team led by Ed 
Feigenbaum creates DENDRAL 
(organic chemistry) and MYCIN 
(bacteria) written in LISP

1966 MIT First 
Chatbot 

1948: Cybernetica

Norbert Wiener invents 
cybernetics for self-
regulating systems

1950: Turing Test

Turing introduces a 
way to test for 
intelligent behavior

AI is Hip, Hot en Happening, maar eigenlijk stokoud …

1974- 1980: 1st

AI “Winter”

1970s 1980s 1990s

1987- 1993: 2nd

AI “Winter” 

1997: Deep Blue
IBM Deep Blue defeats World 
Chess Champion Garry 
Kasparov

2016: Google 
DeepMind
AlphaGo wins Go

2005: Autonomous cars Stanford-

built autonomous car wins DARPA 
Grand Challenge

2014: The market changes
IBM formation of Watson Group and Google 
acquisition of NestLabs

2011: 
Watson
IBM’s 
Watson 
competes 
and wins 
on 
Jeopardy! 

1960s 2010…2000s

1956: “Birth” of AI
John McCarthy coins 
term artificial 
intelligence (AI) at 
Dartmouth Conference

1950s

1966 MIT First 
Chatbot

1965 Fuzzy Sets

Lotfi
Zadeh

1958: 
Perceptron
Frank Rosenblatt 
invents perceptron
for image 
recognition

1959: Machine 
Learning
Arthur Samuel (IBM) 
coins term machine
learning (ML) 
developing a game of 
checkers

1961: Speech 
to Numbers
William Dersch
(IBM) creates a 
S2Numbers system

350 v.C.

1990s: AI on www
AI-based extraction programs 
prevalent on www

Bron: IBM

Wat zijn de technische 
redenen dat AI 

exponentieel groeit?

Functionele redenen:
AI biedt mogelijkheden 
die een mens niet kan 

bieden.



Werkt AI?



AI neemt dus toe

Bron :KPMG

Bron: KPMG

Bron: PubMed

Bron: MedicalFuturist.com



Casus: Skinvision (detectie huidkanker)

Wat zou de betrouwbaarheid* van een AI toepassing moeten zijn?

* Betrouwbaarheid: mate van nauwkeurigheid van de werking van AI

• Huisarts 50%
• Beginnend dermatoloog 70%
• Ervaren dermatoloog 80%
• Google 90%
• Skinvision 94%



Databeschikbaarheid en mensenrechten

Goede data leidt tot goede AI!

én

Slechte data leidt schending van de mensenrechten!

Gegevens moeten:
• Gestandaardiseerd zijn
• Representatief zijn voor alle situaties
• Van goede kwaliteit zijn
• Geen bias bevatten
• Passend bij het doel zijn
• Gebalanceerd zijn

Human rigths:
• Equality – gelijkheid
• access to remedies - toegang tot zorg
• non-discrimination – niet-discriminerend
• respect for privacy and family life – respect voor privé en gezinsleven
• enjoyment of economic and social rights – gebruik van economische en sociale rechten

Mag slechte data gebruikt worden?



Wat kost de meeste tijd om AI te ontwikkelen?

• Juridische contracten
• Dataverzamelen
• AI ontwikkeling
• Voldoen aan MDR wetgeving

Aandachtspunten
• 1 ziekenhuis in een metropoolstad in China heeft net zoveel medische gegevens als heel Nederland bij elkaar.
• Medische gegevens om AI te trainen wordt veel gehaald uit het buitenland. Met name Engeland, VS en Azië. Wenselijk?
• Samenstelling (gedrag, lichaamsopbouw en voeding) van de bevolking in Staphorst is anders dan Rotterdam Zuid.
• Statement B.J. Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO van St Jansdal Ziekenhuis

Elke AI oplossing moet lokaal getraind worden!

5 - 6 maanden
7 – 8 maanden
3 – 4 maanden (+continue leerproces)
12 maanden



AI en nieuwe vraagstukken?

Vraagstukken

Hoe weet je als gebruiker waarop AI ontwikkeld is?

Worden foutsituaties, afwijkende situaties en noodsituaties geregistreerd?

Tot in welke mate zijn outliers in de dataset opgenomen?

Bekostiging: B.J Verhoeff:  (1 algoritme ~ 5.000 euro?) (200 algoritmen = 1.000.000 per ziekenhuis)?

Wie bepaalt de juistheid, kwaliteit en toezicht van de AI oplossingen?



Databeschikbaarheid en privacy?

De kwaliteit van de artificial intelligence wordt beter naarmate de dataset rijker is. 

Naarmate de dataset rijker is, is herleidbaarheid naar een persoon makkelijker.

Twee voorbeelden

AI



Databeschikbaarheid en patenten

Heeft iedereen toegang tot gegevens om artificial intelligence te ontwikkelen?



Marktmacht?

Bron: WIPO
World intellectual Property Organization 2019

Nederlands bedrijf

Duits bedrijf

Duits bedrijf

Welke duiding kan je geven?



Marktmacht?
Zorgsector

Vragen om over na te denken:
• Welke data geef je en welke data krijg je terug
• Welke vaardigheden heb je nodig om AI leveranciers aan te sturen?
• Ontstaat er een verschuiving van expertise van zorgverlener

naar ICT leverancier?
• Worden zorginstellingen afhankelijk van ICT leveranciers?



Nog meer marktmacht

Bron: Philips / NEN

Plan: China Standards 2035

China wil alle standaarden op 
het gebied van AI bepalen
(‘surpass the world’).



Beroepsontwikkeling

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE TRANSFORMEERT HET 
MODERNE BEDRIJFSLEVEN      
Executive People

BIJNA EEN DERDE NEDERLANDSE WERKNEMERS IS BANG 
VOOR BAANVERLIES ALS GEVOLG VAN ROBOTISERING   
EMERCE

EEN OP ELKE VIJF BANEN OVERBODIG
Binnenlands Bestuur

ETEN OF GEGETEN WORDEN
LUMC

DE ANGST VAN ‘TECH NEEMT MIJN BAAN 
OVER’
CMWEB

WERKNEMERS VREZEN ONTSLAG DOOR KOMST ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
Customer Talk

AI ZAL ALLE BANEN UITEINDELIJK VERANDEREN
CEO IBM



Beroepen

AI is onstuimig en de impact is nog niet te voorspellen.

• Gaan radiologie en pathologie samen als een beroepsgroep?
• Gaan internisten zelf de radiologische beelden verwerken?

• Vakgebied voor controleerbaarheid van AI is nog niet benoemd.
• AI software zelf beheren of uitbesteden?

Voor elke aandoening een AI oplossing

AI uitbesteden aan dienstenorganisaties?
Voorbeeld:
• MRI scan van 20 minuten naar 2 seconden:

Citaat: radioloog uit het Amphia ziekenhuis
Radioloog zal nooit meer kunnen 

functioneren zonder AI.



Beroepen

Bron: Kai-Fu Lee, Apple.



Indeling compassie, optimalisatie, 
creativiteit

Bron: Kai-Fu Lee, Apple.

Niet perfect, wel om inzicht te geven

Waar zit jij in kwadrant?



Human and AI
Muzikant maakt muziek met AI

Radioloog gebruikt AI voor 
complexe beoordelingen. Bv. bij MS patiënten

AI ziet patroon in medische 
gegevens, wetenschapper 
gebruikt dit.

AI is beter en goedkoper



Werkgroepen Gezondheid en Zorg:

• Ecosysteem en Matchmaking

• Data beschikbaarheid incl. internationale afstemming

• Implementatie

• Burger en patiënt participatie

• Leefstijl en preventie

Nederlandse AI Coalitie

gezondheidenzorg@nlaic.comKwartiermaker: Pieter Jeekel

Doel
• AI bevorderen in Nederland
• AI bedrijven ondersteunen
• knelpunten oplossen
• Cross sector kruisbestuiving

mailto:gezondheidenzorg@nlaic.com


Artificial Intelligence

Er is impact op de zorg. Wees hier bewust van!



AcademieNieuwezorg 


