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Is Big Data de oplossing voor de grote kennislacunes in de zorg?

• Big Data: Wat is het?
• Kennislacunes in de zorg
• Big Data to the rescue?
• Kunstmatige intelligentie
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Genereren, opslaan, uitwisselen, verwerken
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de 3 V’s

Laney, 2002
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Data in de zorg

Human generated data

Transactiegegevens, declaraties



Data in de zorg
Biometrische gegevens



Data in de zorg

Machine-to-machine data

Apps, websites, social media



Big Data Business
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Non-SQL databases



Schaalbaarheid, standaard componenten





‘Technische’ definitie van Big Data:

Gegevensverzamelingen die zo groot en 
complex zijn dat traditionele

gegevensverwerkende instrumenten zoals
relationele databases, niet in staat zijn om
deze binnen acceptabele tijd en kosten te

verwerken
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‘Gebruikers’ definitie van Big Data:

Big Data is een ontwikkeling:
De enorme toename van mogelijkheden om gegevens te genereren, 
combineren en analyseren, die leidt tot nieuwe inzichten en een nieuwe 
manier van redeneren.

wrr, 2016
Kenmerken:
• Combinatie van gestructureerde en ongestructureerde gegevens
• Zoeken naar verbanden
• Geen vooraf geformuleerde hypotheses
• Gegevens voor zichzelf laten spreken: data driven







Biobanken



Next generation sequencing

Illumina HiSeq X10



Hèt probleem in de geneeskunde:

gebrek aan kennis



Welke ziekten en aandoeningen 
kunnen we genezen?

Welke geneesmiddelen genezen?





Kennis van oorzaken van ziekten en 
aandoeningen







Therapie

clinicalevidence.bmj.com



Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek

Ioannides, 2005



Big Data to the rescue?



systems/network medicine

predictive, preventive, personalized, participatory







Voorbeelden
van

Big Data in de zorg



Kwaliteit en doelmatigheid zorg

Artemis



Voedselveiligheid



Adverse drug reactions



Epidemiologie en Big Data





Beperkingen van Big Data



Google Flu Trends













Diagnose door de computer

1977 20xx



Kunstmatige neurale netwerken

Deep learning



Artificial Intelligence and Deep Learning
Infinite Possibilities











Informatie steeds meer vrij toeganklijk



data Zelflerende computer (medische) kennis





Algemeen Dagblad, 2 nov. 2017

Toegankelijkheid van kennis
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