
Benut het volle potentieel van AI in de zorg 
met een platform voor datamanagement
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Artificial Intelligence (AI) is in de zorg niet meer weg te denken, 

vanwege de positieve impact die het heeft. Computers zijn 

bijvoorbeeld al beter in staat om kanker te herkennen dan 

een patholoog. AI verhoogt de kwaliteit van zorg en houdt 

tegelijkertijd kosten beheersbaar. Toch wordt de potentie 

nog niet volledig benut, onder andere door gebrek aan 

acceptatie onder zorgverleners, een beperkt budget of een 

ICT-infrastructuur die de toegang tot data bemoeilijkt. In 

dit e-book leest u meer over hoe u met een platform voor 

datamanagement belemmeringen wegneemt en versneld 

meerwaarde haalt uit data.
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Er zijn veel mooie voorbeelden van hoe AI waarde toevoegt in de 
zorg. Universitair Ziekenhuis Leuven bijvoorbeeld, werkt op allerlei 
manieren mee aan wat daar de ‘slimmere’ gezondheidszorg van de 
toekomst wordt genoemd. Zo gebruiken artsen een algoritme dat het 
‘intekenen’ van ‘risico-organen’ op CT-scans van hen overneemt1. Dat 
scheelt niet alleen veel tijd, maar levert ook winst op voor de patiënt. 
Die kan nog gerichter worden bestraald bij hoofd- en halskanker, 
omdat de computer veel nauwkeuriger is. Zo wordt de kans veel 
groter dat omliggend gezond weefsel zoals speekselklieren en 
slikspieren gespaard blijven.  

Bij UMC Radboud in Nijmegen lopen ook veel projecten waarbij AI 
werk van specialisten overneemt. Pathologen hoeven bijvoorbeeld 
niet meer handmatig lymfeklieren onder de microscoop te 
controleren op kanker. Repetitief werk dat secuur moet gebeuren 
maar waar de computer veel beter in is. In dit geval is AI in staat om 
zelfstandig honderden foto’s gelijktijdig te analyseren2.

AI-gedreven toepassingen worden ook wel ingezet om ‘bedrijfskosten’ 
te verminderen. Zo zijn er algoritmes die rekening houden met 
vakanties, weekenddiensten en cao-bepalingen, en die personeel 
snel en efficiënt inplannen. Door sensoren weten ze of ruimtes, 
instrumenten en apparaten beschikbaar zijn, wat helpt om 
werkprocessen te optimaliseren.

1  https://www.uzleuven.be/nl/nieuws/beter-bestralingsplan-voor-hoofd-en-

halskanker-dankzij-artificiele-intelligentie
2  https://nos.nl/artikel/2161091-computer-kan-kanker-beter-herkennen-dan-

patholoog.html
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Gebruikers zien enorm 
besparingspotentieel

In een recent rapport van KPMG3 zijn vierhonderd toepassingen in de zorg 
onder de loep genomen. Daaruit komt naar voren dat deze zich vooral 
toespitsen op de analyse van beelden (CT-scans, MRI-scans) en dat ze 
vooral worden ingezet voor de vroegtijdige opsporing van aandoeningen. 
Ondervraagden geven vrijwel zonder uitzondering aan dat hun AI-
toepassingen de potentie hebben om kosten te besparen door:

Verkorten van de tijd die een zorgverlener 
nodig heeft voor het stellen van de juiste 
diagnose.

Efficiëntere inzet van de beschikbare 
capaciteit. 

Kunnen blijven voldoen aan de stijgende 
zorgvraag.

Het verminderen van zorggebruik.

3  https://www.datavoorgezondheid.nl/binaries/datavoorgezondheid/documenten/publicaties/2020/09/24/resultaten-

inventarisatie-ai-in-gezondheid-en-zorg/Rapport+-+Inventarisatie+AI+in+gezondheid+en+zorg+in+Nederland.pdf
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Nog veel ruimte om meer 
met AI te doen
De onderzoekers constateren echter ook dat de inzet vaak nog 
versnipperd en op kleine schaal wordt ingezet, waardoor het 
bespaarpotentieel niet volledig wordt benut. “Er is nog veel ruimte om de 
waarde van AI voor burgers, patiënten, zorgverleners en de maatschappij 
te vergroten”, luidt een van de conclusies.

KPMG noemt barrières waar organisaties tegenop lopen, die opschaling 
van AI belemmeren. De meest voorkomende zijn:

tekort aan middelen/budget bij 
ontwikkelaars en klanten;

gebrek aan acceptatie onder zorgverleners;

complexe infrastructuur.
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IDC nam dit jaar ook de staat van AI in de zorg onder de loep en 
komt tot soortgelijke conclusies45. Behalve kosten, scepsis bij 
zorgverleners en stroperige besluitvorming in bestuursorganen, 
noemt IDC als drie topfactoren die opschaling van AI-
toepassingen belemmeren:

Data (toegankelijkheid, kwaliteit en kwantiteit).1. 

Algoritmes (het probleem van de black box, 

machine learning-systemen die beslissingen nemen 

die voor de gebruiker niet duidelijk zijn).

2. 

Gebrek aan data scientists.3. 

De experts die KPMG ondervroeg, geven aan dat ‘samenwerking 
tussen verschillende domeinen een voorwaarde is voor succesvolle 
opschaling’. Daarvoor is het wenselijk om data en modellen 
onderling te delen, maar dat wordt door de respondenten ‘als 
lastig ervaren’. 

Een van de redenen daarvoor is dat een ziekenhuis bijvoorbeeld 
al snel een paar honderd apps gebruikt. Zorgverleners moeten 
die vaak één voor één openen om de informatie te kunnen 
verzamelen. Dat is niet alleen inefficiënt, het vergroot ook 
de kans dat iets over het hoofd wordt gezien. Dat kan direct 
gevolgen hebben voor een patiënt. Bovendien maakt een complex 
applicatielandschap het vaak noodzakelijk om gegevens handmatig 
over te zetten, wat behalve tijdrovend ook foutgevoelig is.

4 https://blog.netapp.com/idc-report-ai-healthcare
5 https://www.netapp.com/us/media/idc-ai-for-healthcare.pdf
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Datamanagementplatform 
helpt om datasilo’s te 
doorbreken
Dat data vaak verstopt zit in silo’s belemmert de toegankelijkheid, 
maakt delen lastig en samenwerken dus ook. Het doorbreken 
van silo’s is ook een belangrijke voorwaarde om algoritmes tot 
betrouwbare uitkomsten te laten komen. Met hoe meer in- en 
externe data ze worden gevoed, hoe beter hun voorspellingen.

Een platform voor datamanagement kan veel van deze barrières 
wegnemen, doordat het data als het ware losmaakt van de 
applicatie waarin het is gemaakt. Een dergelijke oplossing brengt 
data op een veilige manier samen, waardoor informatie overal en 
altijd oproepbaar is, met elk apparaat. Het kan hierbij gaan om 
patiëntinformatie, beelden, behandelplannen, recepten en noem 
maar op.

Bijkomend voordeel is dat eerder gedane investeringen in 
technologie niet teniet worden gedaan maar geoptimaliseerd.
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NetApp AI Control 
Plane voor de zorg
Een fabrikant als NetApp ontwikkelde hiervoor ONTAP-
software en het AI Control Plane for healthcare. Doordat 
data samenkomt op één plek ontstaat meer overzicht 
en houdt IT controle op databescherming. Ontwikkelaars 
halen meer waarde uit data doordat informatie beter 
doorzoekbaar wordt en er meer data beschikbaar komt voor 
patroonherkenning en voorspellende analyses.

Verder profiteren developers van de mogelijkheid om 
workloads te verschuiven naar de cloud waar ze het 
efficiëntst draaien. Containertechnologie wordt op 
die manier beter ondersteund, wat helpt om nieuwe 
toepassingen aanzienlijk sneller werkend te krijgen. 
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Platform gevoed door 
Power-servers
NetApp levert ook krachtige systemen (NVIDA DGX-2) om het 
optimale uit het platform te halen. Medische data bestaat vaak 
uit enorm grote bestanden. Het vergt veel rekenkracht om 
algoritmes die allemaal snel te laten analyseren. Daarnaast is 
veel opslagcapaciteit nodig omdat de hoeveelheid data in de 
sector in razend tempo toeneemt. Dat heeft niet alleen met 
nieuwe toepassingen te maken, maar ook met maatschappelijke 
ontwikkelingen: mensen worden steeds ouder en krijgen vaak 
meerdere aandoeningen waardoor ze vaker met zorginstanties in 
contact komen. Het voordeel van de cloud is natuurlijk dat daar 
naar behoefte in capaciteit valt op te schalen. 

Met een platform voor datamanagement wordt het makkelijker 
om tot hybride oplossingen te komen, waarbij wordt geschakeld 
tussen opslag on premise en in de cloud. Er kunnen immers 
redenen zijn om niet alle data buitenshuis te willen opslaan.
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Tips om het maximale 
voordeel uit AI te halen

IDC doet een paar aanbevelingen om ervoor te zorgen dat 
het NetApp-platform AI ook echt het verschil maakt voor 
zorginstellingen, zonder voorbij te gaan aan eventuele ethische 
bezwaren. 

1. Bewerkstellig een infrastructuurstrategie: IDC bedoelt dat
voor succesvolle inzet van AI een stevig fundament nodig
is. De juiste technologie is daar maar één onderdeel van. De
mens is zeker zo belangrijk. Er moeten ook zorgverleners bij
worden betrokken die de behoeften van patiënten begrijpen,
omdat het uiteindelijke doel (betere zorg) niet uit het
oog mag worden verloren bij de ontwikkeling van slimme
toepassingen.

2. Zorg voor sterk databeheer: Zodra algoritmes worden gevoed
met data moet zeker zijn dat gevoelige patiëntgegevens op
de juiste manier beschermd blijven. Een voorwaarde om dit
te waarborgen is dat er beleidsregels worden vastgelegd.

3. Reserveer een realistisch budget. Wie met AI aan de slag
gaat moet er rekening mee houden dat mensen hiervoor
training nodig hebben. Ook moeten verschillende fasen
worden doorlopen voor er resultaat kan worden geboekt:
planning, testen, implementatie, evaluatie en optimalisering.
Dit kost vanzelfsprekend tijd en dus geld.
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4. Ontwikkel een IT-strategie: Zorginstellingen hebben vaak
te maken met enorme hoeveelheden data en met zware
bestanden. Dat stelt specifieke eisen aan hard- en software.
Zo is veel rekenkracht nodig voor een snelle performance.
Om datagroei op te vangen moet de infrastructuur het
mogelijk maken om snel op te kunnen schalen.

5. Leg rollen en verantwoordelijkheden vast: Bij de ontwikkeling
van AI is de betrokkenheid van verschillende experts nodig.
Mensen met verstand van techniek, maar bijvoorbeeld
ook mensen met verstand van wet- en regelgeving en die
kennis hebben van ethiek. Wie doet wat? En wie houdt het
overzicht en houdt de voortgang in de gaten?

6. Denk na over risico’s: Inzet van AI stelt organisaties voor de
uitdaging om ervoor te zorgen dat keuzes die algoritmes
maken uitlegbaar zijn. Ze mogen niet uit de bocht vliegen
door ingebakken vooroordelen.

7. Betrek een partner bij de ontwikkeling: Door gebruik te
maken van de kennis en ervaring van een partij die sterk is in
AI valt sneller toegevoegde waarde te realiseren.

Volgens KPMG komt het weinig voor dat zorginstellingen zelf 
AI-toepassingen ontwikkelen. In bijna alle gevallen (97 procent) 
wordt er een partner bij betrokken. Soms zijn dat start-ups, soms 
multinationals.
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Er zijn een paar belangrijke redenen waarom in de zorg de keus 
vaak op NetApp valt (wereldwijd geldt dit voor meer dan vierduizend 
zorgaanbieders).
NetApp brengt data uit verschillende locaties samen en maakt deze 
beschikbaar op één plek, zodat gegevens voor elke aan het netwerk 
verbonden desktop of mobiel apparaat toegankelijk zijn.

• NetApp brengt data uit verschillende locaties samen en maakt deze
beschikbaar op één plek, zodat gegevens voor elke aan het netwerk
verbonden desktop of mobiel apparaat toegankelijk zijn.

• Data-orchestratie vanuit één centraal punt vergroot het overzicht en
maakt het eenvoudiger om data te migreren tussen verschillende
cloudomgevingen. Dat maakt NetApp-oplossingen bijzonder geschikt
voor devops-omgevingen.

• NetApp heeft een sterke reputatie opgebouwd als het gaat om
oplossingen voor opslag van grote hoeveelheden data. Zo bestempelt
Gartner het bedrijf al jaren achtereen als leider op het gebied van
‘general-purpose disk arrays’. NetApp is vooral goed in schaalbaarheid:
storageomgevingen die meegroeien met organisaties die steeds meer
data genereren.

• Ingebouwde security: Onder meer door data te versleutelen gebeurt
opslag en delen van data veilig.

IDC noemt NetApp toonaangevend, een ‘key player in data services’. 
Volgens IDC-topman Ritu Jyoti biedt AI alles om zorg te transformeren. 
“Met de juiste infrastructuur, de juiste partners, met de betrokkenheid 
van zorgverleners en patiënten, kan het ziekte voorkomen, belangrijke 
veranderingen in de medische toestand van een patiënt ontdekken, 
sneller en acurater diagnoses stellen en op de persoon toegesneden 
behandelplannen maken.” 

Waarom NetApp?
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Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen 

via telefoonnummer 088-1334000 of stuur een e-mail naar 

netapp.nl@techdata.com
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