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Presentator
Presentatienotities
Data driven in plaats van trialsVoorbeeld: van 5, naar 15-20, naar 150 typen borstkanker, geen standaard richtlijnen, trials steeds lastiger. Big data: profiling - vergelijkbare patiënten, uitkomsten terug redeneren naar beste behandelingDaarvoor nodig:Diagnose  decision support, vb. Evidencio, watson Leren van de uitkomsten van de populatieDirect voordeel, een onderdeel big dataKan nu, want al DICAShared decision toepassen, ook kwaliteit van levenouderen: zelden maar 1 aandoening, trials vaak gericht op 1 aandoening  big data kijken naar combinaties (complexiteit)
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Presentatienotities
Oneindig veel keuzes, dus ondersteuning nodigAan de hand van data
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Het is makkelijk om keuzes te maken als de beschikbare keuzes beperkt zijn.
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Maar tegenwoordig lijkt het aantal beschikbare opties soms oneindig.



TYPEN MAMMACARCINOOM

15020155
geen standaard richtlijnen

trials worden lastigerBIG DATA
PROFILING
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Presentatienotities
Data driven in plaats van trialsVoorbeeld: van 5, naar 15-20, naar 150 typen borstkanker, geen standaard richtlijnen, trials steeds lastiger. Daarvoor nodig:Diagnose  decision support, vb. Evidencio, watson Leren van de uitkomsten van de populatie
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Presentatienotities
 Big data: profiling (vergelijkbare patiënten)Daarvoor nodig:Diagnose  decision support, vb. Evidencio, watson Leren van de uitkomsten van de populatieDirect voordeelKan nu al, want DICAouderen: zelden maar 1 aandoening, trials vaak gericht op 1 aandoening  big data kijken naar combinaties (complexiteit)
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Presentatienotities
Data verzamelen om kwaliteit van zorg te verbeterenKleinere spreidingGemiddelde gaat omhoog



Verbeterde
kwaliteit
colorectale 
kankerchirurgie 
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Voorbeeld DICADSCA, in 4 jaar tijd spreiding kleiner, gemiddelde hogerCRM: circumferentiële marge
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SOME HIGHLIGHTS

55%
52%
29%

lower mortality after
gastric cancer surgery

lower mortality after
colorectal cancer surgery: 
200 lives and counting!

fewer re-interventions after
colorectal cancer surgery

16%
30%
22%

fewer complications after
acute aneurysma surgery

increase in laparoscopic treatment 
for colorectal cancer

increase complete pathological
reporting after breast cancer



Zweden: geen chemotherapie

Nederland: wel chemotherapie

Voor bepaald type Nederlandse patiënt (n=800)

beter of gelijk resultaat zonder chemo 

Effect: NL gestopt voor deze groep, waardoor:

• kwaliteit van leven beter

• lagere kosten

inzicht in darmkankerbehandeling



Value2Health
interpretatie

Brightingale
beslis-
ondersteuning

DICA
vergelijken en
verbeteren

Trusted Third Party
databewerkingdata
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BewerkersovereenkomstDICA/MRDM-plaatjeV2H en anderen (ook IBM)Alleen met toestemmingMRDM  dataV2H, Brightingale  interpretatie



SAMMI



SAMMI 

Presentator
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(Vandaag hebben we hier ook SAMMI gedemonstreerd (alleen in ASZ)), een app waarmee de patient thuis op een hometrainer kan trainen en de fysiotherapeut op afstand de trainingen kan inzien. De trainingen voor de patiënt worden automatisch aangepast op basis van de testgegevens. De data die verzameld wordt kan weer bijdragen aan het optimaliseren van trainingsprogramma’s. Wanneer er op termijn een grotere database met trainingsdata en klinische uitkomsten ontstaat kunnen mbv machine learning op termijn zelfs intelligente trainingsprogramma’s ontstaanPatiënten inschalen in risicoklasse voor de operatie. Tijdens operatie ook rekening mee houden.



Evidencio



Predictieve modellen in de literatuur zijn lastig 
te vertalen naar gebruik in de klinische praktijk

Presentator
Presentatienotities
dergelijke tabellen en formules zijn zeer lastig te vertalen naar een individuele patient in de spreekkamer. Evidencio ondersteunt het gebruik van originele modelformules met grote vooruitgang in gebruikersgemak voor de eindgebruiker. 
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Met Evidencio worden predictiemodellen heel gemakkelijk te gebruiken



Casus

• 45 jarige vrouw met een laesie van 10mm doorsnede in de 
linkermamma (graad II), 4 positieve lymfeklieren, 
binnengekomen via het bevolkingsonderzoek, ER+, HER+ Kl67+

• Patient vraagt: wat levert chemotherapie mij op?

• Wie weet het verschil in 5-jaarsoverleving, bij derde generatie 
chemotherapie (adjuvant), ten opzichte van geen 
chemotherapie?

Presentator
Presentatienotities
Antwoord volgt over 2 slides



Casus -2

• 45 jarige vrouw met een laesie van 66 mm doorsnede in de 
linkermamma (graad II), 6 positieve lymfeklieren, 
binnengekomen via het bevolkingsonderzoek, ER-, HER- Kl67+

• Patient vraagt: wat levert chemotherapie mij op?

• Wie weet het verschil in 5-jaarsoverleving, bij derde generatie 
chemotherapie (adjuvant), ten opzichte van geen 
chemotherapie?

Presentator
Presentatienotities
Een vergelijkbare casus, maar dan laesie 66 mm, 6 ipv 4 positieve klieren en nu ER, HER negatief.Dezelfde vraag…Antwoord op volgende slide



Met andere kenmerken kan de 
winst behoorlijk oplopen. Zo 
zijn verschillen voor patiënten 
duidelijk in kaart te brengen

2% winst bij adjuvante
chemotherapie: dus hebben van 
de 100 behandelde vrouwen er 
slechts 2 profijt van de 
behandeling

Presentator
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Bij het invoeren van de eerste casus in Evidencio blijkt dat er slechts 2% winst in 5-jaars overleving is. Voor de 2e casus 16.1%.Dat betekent dat bij het geven van een derdelijns adjuvante chemotherapie in de eerste casus 49 patienten voor niets moeten worden behandeld, voor 1 patiente die daar baat bij heeft.Met het risico op bijwerkingen van deze chemo beinvloed deze beperkte toegevoegde waarde mogelijk de keuze van de patient.In de richtlijn is het onmogelijk om behandeladviezen op basis van specifieke combinaties van patientkenmerken te geven. Predictieve modellen helpen erbij om wel naar de individuele situatie te kijken. Door het verzamelen en analyseren van data kan steeds nauwkeuriger bepaald worden welke patienten wel en welke geen baat hebben bij een behandeling. In plaats van algemene adviezen bij kenmerk x behandeling y is een logische stap voor de toekomst: wanneer model x aangeeft dat een behandeling x% overlevingswinst oplevert is het gerechtvaardigd om deze behandeling te geven. Hierbij blijft het natuurlijk altijd mogelijk, net als nu om hier met een reden van af te wijken.



Beschikbaar via app en website



Huidige status 

• Modellen invoeren en 
gebruiken

• Modellen valideren met 
eigen data-set

•Toegang via EPD
•Voortdurende validatie 
met klinische data

•Modellen ontwikkelen 
met behulp van machine 
learning algoritmes

•Modellen op basis van 
real-world data

2018



Watson for Oncology



Intelligence Amplification
Watson for Oncology
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Watson for Oncology aims to support the clinicianLet me give you a quick introduction to Watson for Oncology; mind you I’m not a MD.
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1A breast cancer; tumor smaller than 2cm without metastasis to lymf nodes in the armpit
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Huidige status 

• Getraind door MSKCC op 
basis van Amerikaanse 
richtlijnen

• Ranking gebaseerd op 
training

• NLP voor het vinden van 
ondersteunend bewijs

• Selectie van belangijke
argumenten met NLP 

•Getraind met Europese 
data & richtlijnen

•Ranking op basis van 
training & literatuur

•NLP voor het genereren 
van casus specifieke 
rapportage van relevante 
wetenschappelijke data & 
publicaties

•Shared decision making

2018
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De huidige versie van IBM leunt zwaar op de MSK training en richtlijnen en natural language processing technologie wordt nog beperkt ingezet om literatuur te koppelen. Ons plan is deze basis verder te ontwikkelen, zodat de ranking zelf ook literatuur gebaseerd wordt en met behalp van deze technologie een relevant overzicht van informatie gegenereerd kan worden. 
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Watson gebruikt Natural Language processing om tekst (=ongestructureerde data) te analyseren. Behandeladviezen gegenereerd door individuele patiënt kenmerken te vergelijken met trainingscases. 
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Informatie over bijwerkingen om met de patiënt makkelijk de consequenties van behandelingen te bespreken
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Cognitieve technologie wordt gebruikt om automatisch de kernpunten uit wetenschappelijke literatuur naar boven te halen



Datagedreven zorg is dichterbij dan u 
denkt!
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