
‘Je bent wat je doet’, luidt de titel van een lezenswaardig boek van hoogleraar Roos Vonk. Onze persoonlijke data tonen aan 

wat we echt doen. En dat verschilt nogal eens van ons zelfbeeld. Data uit onze auto kunnen aantonen of we echt braaf zijn 

in het verkeer. Onze Google-zoektermen laten zien wat we echt lezen en zoeken. En onze Fitbit toont genadeloos aan of we 

voldoende bewegen.

Een analyse van persoonlijke data zegt wie we zijn, op basis van wat we doen. Wat gebeurt als we deze data koppelen aan 

voorspellende informatie over gezondheid? Of als medici deze input mogen en gaan gebruiken om een behandeling meer 

persoonsgericht te maken - of om vooraf effectiviteit en valkuilen in te schatten?

Gebruik van data analytics, slimme algoritmen en artificiële intelligentie (AI) in alle vormen, kan een steeds grotere rol 

spelen en kansen bieden voor gezondheid. Maar er zitten haken en ogen aan. In deze herfstuitgave vindt u een aantal 

perspectieven. 

Volgens Laura Craft van onderzoeksbureau Gartner groeit het bewustzijn dat data slim moeten worden gebruikt. Alleen zo 

kunnen nieuwe inzichten worden verkregen die nodig zijn voor meer gerichte behandelingen en zelfs preventie van ziektes. 

Richard Ooms en Fenna Heyning nemen ons mee in de wereld van Automated Machine Learning (AutoML). In de 

gezondheidszorg valt veel te winnen op het gebied van gebruik en slim verwerken van data. AutoML kan hieraan bijdragen, 

door artsen en andere zorgprofessionals in staat te stellen met hun eigen data aan de slag te gaan. Transparantie in de 

onderliggende systematiek is nu echter nog een bottleneck. 

#Genderdatakloof  
In haar boek en recente publicaties wijst Caroline Craido Perez op de kansen van data, maar zij wijst er ook op dat 

de algoritmen veelal worden gemaakt door een homogene groep mannen. AI-apparaten leren op basis van de data 

waarmee ze worden gevoed. Daarmee lopen we het risico dat algoritmen een bias bevatten. Slecht 11 procent van de 

softwareontwikkelaars is vrouw. De ‘genderdatakloof’ vertaalt zich bijvoorbeeld in apps die geen rekening houden met het 

vrouwelijk lichaam.

We zien nu al dat vrouwen 50 procent kans hebben op een verkeerde medische diagnose na een hartaanval. Het pleidooi 

van Craido Perez is dan ook om, zeker bij meer inzet van algoritmen, zorg te dragen voor de juiste data en de juiste 

voorwaarden voor het gebruik ervan. Een oproep voor divers ingevulde teams! 

De samenstelling van een divers innovatieteam is ook belangrijk voor de innovatieve werkwijze binnen het UMC Utrecht. 

Twee krachtige vrouwen van het UMCU prijken op de voorpagina van dit magazine. Elke mogelijke innovatie start met de 

vraag van de patiënten. Een team van patiënten, betrokken zorgprofessionals, inclusief huisartsen en andere hulpverleners 

thuis, medisch ethici, data scientists en webdesigners gaat hier dan mee aan de slag. 

Bijzonder is niet alleen dat de patiënt echt uitgangspunt is, maar ook dat brede expertise van buiten naar binnen wordt 

gehaald. Het gaat om innovatie vanuit het maatschappelijk perspectief. Wat heeft de ‘buitenwereld’ van ons nodig en hoe 

verbinden we die? Uitgangspunt is het creëren van gezamenlijk eigenaarschap. Dat is in tijden van snelle verandering en 

financiële druk niet eenvoudig en daarom juist dapper. 

Belemmering interoperabiliteit
Slimme algoritmen werken pas goed wanneer data kunnen worden gekoppeld. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. 

Voormalig directeur van Nicitz Lies van Gennip doet een oproep om echt te begrijpen wat interoperabiliteit tussen 

systemen belemmert. Als de feiten duidelijk zijn, kunnen we samen zoeken naar oplossingen en goede voorbeelden delen. 

Onlangs sprak ik een ‘JZOJP’-ambassadeur (Juiste Zorg Op de Juiste Plek). Robert Waterreus van ZorgImpuls benoemde 

tijdens een bijeenkomt over de ‘eerste lijn’ het belang van samenwerken in de regio. Het is belangrijk om samen een 

regiobeeld te maken op basis van verschillende databronnen, zoals de website van het RIVM. 

Interessant vond ik zijn uitspraak dat via data-analyse een nieuw feitelijk beeld ontstond, anders dan het beeld dat over 

de regio bestond. In zijn regio konden, op basis van ‘harde’ data, preventie en zorg beter aansluiten op de vraag. Met andere 

woorden: ook collectief zijn we wat we doen, niet wat we denken dat we doen. 

Data kunnen ons verder helpen, nieuwe ondersteuning bieden, van gevoelde waarheid naar feiten gaan. En uiteraard zijn 

wij als mens meer dan onderdeel van een algoritme. Zoals dit magazine meer is dan een verzameling van data… Ik wens u 

veel leesplezier! 
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Vind jij dat het 
anders moet?
Vergroot dan je 
impact met 
de ICT&health 
Academy!

• Hoe maakt u als leider het verschil voor 

uw zorgorganisatie? 

• Waarmee brengt u het beste in uzelf 

en uw werknemers naar boven? 

Versterk het effect van uw leiderschap met 

coaching en training van de ICT&health 

Academy. Samen gaan we op weg naar 

betere, efficiëntere en goedkopere zorg door 

impactvolle en inspirerende aansturing!

De ICT&health Academy is opgericht om de waardevolle kennis en ervaring, die wij samen met onze gerenommeerde 
redactieraad en innovation partners hebben opgedaan, in te zetten voor de zorg. Met coaching, training en masterclasses 
ondersteunt de ICT&health Academy innovatieprocessen om succes te waarborgen en opschaling mogelijk te maken. Hierbij 
koppelen we praktijk aan theorie en kennis aan ervaring. Nieuwsgierig hoe we dit doen? Neem een kijkje op www.icthealth.nl
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