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Definitie 1

• kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) 
heeft betrekking op systemen of machines die onze
eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en
die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op 
basis van de vergaarde informatie.



Definitie 2

• De informatie-architectuur beschrijft de inhoudelijke
relaties en samenhang tussen toepassingen en
gegevensverzamelingen onderling. Hiermee worden de 
relaties met informatie en communicatie als
bedrijfsmiddelen/productiefactoren van een organisatie
inzichtelijk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie-architectuur

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegevensverzameling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie




Clinical Data Survey

•Ruim 90% ziet barrières bij
het ontwikkelen of 
implementeren van 
datagedreven oplossingen. 
De belangrijkste zijn:
• gebrek aan expertise (47%)
• de IT-infrastructuur (46%) 
• data toegankelijkheid (34%)



Clinical Data Survey

• Datagebruikers
• Waar is de data waarmee u werkt

opgeslagen?
• 68.1% Lokale server
• 10.6% Private cloud
• 6.4% webserver
• 10.6% anders
• 4.3% weet niet

• Bijna de helft gaf aan dataopslag van patient 
gegevens in de cloud niet veilig te achten.





https://redasci.org

https://redasci.org/


FAIR Data Principles
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AI proces stappen

Clinical Problem

Data Collection

Data Annotation

Training

Testing

External Validation



Hoe leert een computer?

• Supervised Learning = leren door te
berekenen hoe ver de voorspelling
afwijkt van de labels (Loss function)
• Training:

• We geven input en correcte output
• De computer doet een voorspelling van de 

output
• De fout van de voorspelling ten opzichte van de 

correcte output wordt bepaald
• Netwerk gewichten worden aangepast
• Volgende iteratie
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Train iteratively

Validation
dataset +

After each iteration:

After n iterations:

Epoch: one iteration over the full dataset 



Data

• Waarschijnlijk het meest belangrijke onderdeel van het 
proces van kunstmatige intelligentie
• Vaak ook de beperkende factor
• Data kwaliteit en opschoning is essentieel!



AI Challenges in Medical Applications 

• Lack of (proper) labeling of data
• Lack of data standardization
• Limited dataset size
• Large variety in possible outcome
• Dataset Bias
• Limited generalizability



https://arxiv.org/abs/1901.10002

Data bias



Data Annotatie/Labeling

• Annotatie/Label kwaliteit!
• Geschikt voor de huidige toepassing
• Class balance? 
• Consistentie? 
• Label formaat? 

AI Bootcamp Jan 2021 – Oge Marques



Informatie Architectuur Principes

• Opschoning (curation)
• Selectie en validatie
• Alignment and transformatie
• Governance
• Information architecture management and maintenance
• Policies and procedures
• Enforcement



HIMSS-IBM ‘Journey to AI in 
Healthcare’



Waardering huidige IA



Waardering huidige IA
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Uitdagingen
•Beschikbaarheid van rekenkracht (CPU/GPU)
•Beschikbaarheid van data
•Verkrijgen van juiste annotatie/labeling
• Integratie van AI/Data Science in the klinische

workflow
•Kwaliteitscontrole van AI tools
•Acceptatie/vertrouwen van nieuwe tools door de 

gebruiker



Kansen tot landelijke samenwerking

•Delen van infrastructuur, resources en (waar
mogelijk) data
•‘Distributed learning’ 
•Standaardisatie van annotatie/labeling
•Protocollen en richtlijnen voor ontwikkeling en
uitrol van AI/ML in medische domein
•Opleiding en onderwijs



Clinical Data Survey

•De respondenten roepen
zorginstellingen op om hun
kennis op te bouwen, hun IT 
klaar te maken voor AI-
toepassingen en samen te
werken om de gezondheidszorg
te laten profiteren van de 
recente ontwikkelingen op het 
gebied van AI.


