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Persoonlijke introductie



Pacmed combineert machine learning met medische kennis voor 
persoonlijke en precieze zorg

Missie

Door

Beslissingsondersteunende software op basis van medische expertise en machine learning

Patiënten krijgen alleen zorg die daadwerkelijk hun kwaliteit van leven verbeterd

Elke arts leert direct van iedere beslissing die ieder van zijn collega’s maakt

Beperkte middelen in de zorg worden zo effectief mogelijk ingezet

Ziekenhuizen te helpen met leveren van datagedreven zorg



Machine Learning (?): Een voorbeeld op de Intensive Care

Welke patiënten kunnen veilig worden ontslagen?



In klassiek onderzoek wordt een hypothese gevormd over een medisch
probleem
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Data kan gebruikt worden om dergelijke hypotheses te toetsen
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Data kan gebruikt worden om dergelijke hypotheses te toetsen
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Vanuit data kan men ook nieuwe kennis vergaren
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Met machine learning is het mogelijk om een computer zelf complexe 
verbanden in deze data te laten vinden 
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Behandelkeuze is op dit moment gebaseerd op gemiddelde resultaten op 
kleine en weinig representatieve groepen

Vertekend 
onderzoek op basis 
van kleine en weinig 

representatieve 
onderzoeksgroepen Toegepast op een diverse en complexe 

groep in de praktijk

Probleem

Grove en 
trage 

richtlijnen

Zorgkosten stijgen continu

Aantal behandelopties neemt toe
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Presenteer de verwachte 
uitkomsten voor de 

individuele patiënt op het 
moment van besluitvorming

Real-time 
machine learning

Leer van iedere patiënt

Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende software op basis van 
analyse van data uit de praktijk

Oplossing
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Presenteer de verwachte 
uitkomsten voor de 

individuele patiënt op het 
moment van besluitvorming

Real-time 
machine learning

algoritmes verbeteren 
continu van ieder gebruik

Leer van iedere patiënt

Deze software leert van iedere keer dat deze gebruikt wordt

Oplossing
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Machine Learning kan een belangrijke rol spelen in de zorg, en verantwoordelijke 
implementatie is de sleutel tot succes
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De software van Pacmed creëert een synergie tussen de onvervangbare 
kunde van artsen en computers
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De richtlijn maakt geen onderscheid in leeftijd, …



De richtlijn maakt geen onderscheid in leeftijd, terwijl de effectiviteit van de 
behandelingen er sterk afhankelijk van lijkt



Pacmed combineert medische expertise met ervaring met machine 
learning in de praktijk en wetenschap
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Vanuit ervaring hebben wij een viertal gebieden geïdentificeerd waar we vandaag 
van meerwaarde kunnen zijn voor arts en patiënt



Een voorbeeld op de Intensive Care

Welke patiënten kunnen veilig worden ontslagen?



In de grote hoeveelheid zuivere informatie op de Intensive Care ligt zowel een 
kans als een uitdaging



Voor verschillende delen van de opname wordt het verloop van de vitale 
parameters op verschillende manieren geanalyseerd



De gemiddelde heropname kans neemt af van 12% naar 4% op het moment van 
ontslag



Uit retrospectieve analyses volgen verschillende mogelijkheden van positieve 
impact na implementatie



In de praktijk kan de beslisondersteuning gebruikt worden om continu te helpen 
evalueren welke patiënten in aanmerking komen voor ontslag



Er komen enorme hoeveelheden data aan in de zorg
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Patiënten krijgen alleen nog de zorg die in de praktijk 
heeft bewezen te werken voor vergelijkbare patiënten
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