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“Net als het opvoeden van kinderen, betekent het trainen van 
kunstmatige intelligentie een evenwicht tussen gehoorzaamheid en 
onafhankelijkheid.” - Alison Gopnik

???
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• Kennisgedreven
AI

• Regels en logica

• Datagedreven AI
• Leren van veel 

data, herkennen 
patronen, en 
voorspellen 
uitkomsten

• Leren van weinig data
• Handelen instinctief
• Hebben gezond 

verstand
• Abstract begrip van de 

wereld

1950 NU

AI = systemen die intelligent gedrag vertonen door hun 
omgeving te analyseren en – met een zekere mate van 
zelfstandigheid – actie ondernemen om specifieke doelen te 
bereiken

AI/ML-model = de relatie of functie als resultaat van een 
getraind ML-algoritme met data 

Software als medisch hulpmiddel = software die door de 
fabrikant is bestemd om alleen of in combinatie te worden 
gebruikt bij de mens voor een of meer van de volgende 
specifieke medische doeleinden: diagnose, preventie, 
monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of 
verlichting van ziekte (of compensatie van een letsel of een 
beperking).
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“Een goede balans tussen grip op de zorgvuldige totstandkoming en 
toepassing van AI én de flexibiliteit om te kunnen experimenteren en leren.” –
Minister van VWS
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• AI biedt kansen om de gezondheid te bevorderen en de 
toenemende druk op het Nederlandse zorgstelsel te 
verlichten1

• AI kan impact hebben op de gehele patiëntreis, van 
ziektepreventie, betere diagnostiek en behandelingen, tot de 
toegankelijkheid van zorg2

• Grootste uitdagingen: kwaliteit en beschikbaarheid van data, 
transparantie en kwaliteit van AI, governance en organisatie, 
het juridisch kader, financiering, toegevoegde waarde van AI, 
en de educatie van zorgverleners3

• Weinig bekend over de doelmatigheid van AI-toepassingen 
in de zorg5

• Domein van de medische beeldvorming is koploper in de 
adoptie van AI binnen de Nederlandse ziekenhuizen6

Huidige status van AI in de zorg

(1) Ministerie van VWS (2022), Kamerbrief ontwikkelingen AI voor gezondheid, (2) Deloitte, The socio-economic impact of AI in healthcare , 2020; (3) Rapport Health data infrastructuur en afsprakenstelsel (4) Muehlematter
et al., Approval of artificial intelligence and machine learning-based medical devices in the USA and Europe (2015–20): a comparative analysis. The Lancet Digital Health (2021). (5) van Leeuwen et al., "Artificial intelligence in 
radiology: 100 commercially available products and their scientific evidence." European radiology 31.6 (2021): 3797-3804. (6) AI Monitor ziekenhuizen 2021 M&I Partners

https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2020/10/mte-ai_impact-in-healthcare_oct2020_report.pdf
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“De uitdaging is hoe we in Nederland voldoende ruimte kunnen creëren om AI zodanig 
te laten ontwikkelen en in te zetten dat het wel op grote schaal gaat werken voor de 
gezondheidssector.” – Minister van VWS
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Software validatie: controleren of de 
softwarespecificaties voldoen aan de behoeften 
van de gebruiker en het beoogde gebruik in een 
klinische omgeving 
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• De huidige kaders voor medische hulpmiddelen zijn niet specifiek voor de 
introductie van AI-software

• Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de context waarin een 
systeem gebruikt wordt7

• Behoefte aan meer kennisdeling over AI, de impact ervan, en hulpmiddelen 
om de kwaliteit van AI-software beter te borgen8

• Geen “Swamp of rules”: leren door te doen, zodat er ook ruimte blijft om te 
leren van elkaar tijdens het proces9

• Betere kwaliteit van zorg door de veilige toepassing van AI-software te 
stimuleren

Verantwoorde inzet van AI

(7) Gerke, Sara, et al. "The need for a system view to regulate artificial intelligence/machine learning-based software as medical device." NPJ digital medicine 3.1 (2020): 1-4. (8) NVKF 
kwaliteitsbeleid 2019-2025. (9) Bigmedilytics onderzoeksproject 2020

De verantwoordelijkheid van de zorginstelling komt uiteindelijk neer 

op “een veilig medisch hulpmiddel in handen van een getrainde 

gebruiker in een zorgomgeving die veilig gebruik kan garanderen” 

(Convenant Medische Technologie, 2016).

https://www.bigmedilytics.eu/how-to-prevent-getting-blocked-by-the-rules-when-innovating-with-big-data-in-healthcare/
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Opdracht: Ontwerp implementatie 

hulpmiddelen voor de 

verantwoorde inzet van AI-software 

in het Maasstad Ziekenhuis.
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Rekening houden met interne en externe 
ontwikkelingen 

• Meer focus op waardegedreven zorg binnen het 
MSZ

• Ontwikkeling van handvaten voor de kwaliteit en 
potentiële meerwaarde van AI-toepassingen 
door het veld

• Patiënten willen meer zeggenschap over de 
inbedding van AI 

• Zelfbouw vs. commerciële AI-software

• Steeds meer ziekenhuizen voeren actief beleid 
op AI, met strategie, data governance, 
implementatie en validatie als grootste 
aandachtspunten6

• Gezamenlijke dataplatforms

• Nieuwe AI-wetgeving

Desk research



12De organisatie en sturing rondom data en AI bleek een belangrijke 
factor voor verantwoorde AI

Zoekstrategie:

artificial intelligence OR 

machine learning AND 

healthcare OR clinical practice 

AND implementation AND 

quality OR safety OR evaluation 

OR framework OR guidelines 

OR challenges (2018-2022)

Literatuur 
onderzoek

(12) Scott et al., (2021). Clinician checklist for assessing suitability of machine learning applications in healthcare. BMJ Health and Care Informatics, 28. (13) Reddy et al., (2021). Evaluation framework to guide implementation of 
AI systems into healthcare settings. BMJ Health and Care Informatics, 28(1), 1–7 (14) Van De Sande., et al., (2022). Developing, implementing and governing artificial intelligence in medicine: a step-by-step approach to prevent
an artificial intelligence winter. BMJ Health and Care Informatics, 29(1), 1–8. (15) Sendak et al., (2020). A Path for Translation of Machine Learning Products into Healthcare Delivery. EMJ Innovations. (16) Ministerie van VWS, 
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Uitdagingen en 
kansen



14

Centrale coördinatie implementatieproces

• In de literatuur wordt het begeleiden van AI 
ontwikkel- en implementatieprocessen als 
belangrijke succesfactor gezien

• Verantwoorde AI wordt bereikt met hulp van 
"people and processes”; een duidelijk klinisch 
probleem, ontwikkel- en evaluatieproces, en de 
betrokkenheid van relevante stakeholders

• Ook patiënten vinden het belangrijk om goede 
afspraken te maken en voorwaarden te stellen 
aan het gebruik van AI

• In de rol als pleitbezorger van de patiënt moeten 
zorgprofessionals de voor- en nadelen van AI-
toepassingen begrijpen

• De levenscyclus van medische hulpmiddelen 
vormt de basis
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The clinical artificial intelligence department: a prerequisite 
for success (Cosgriff et al., 2020)
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Inzichten uit de Siemens AI use case werden gedurende het 
ontwerpen meegenomen

• Interne processen, AI-team, en opbouw 
productdossier

• Eerste ziekenhuis in Nederland

• Klinische effectiviteit nog onvoldoende 
onderzocht

• Risico-analyse maakte suboptimale 
integratie en resultaten zichtbaar. Ook 
risico’s in onvoldoende communicatie en 
scholing

• Ingebruikname fase vergt veel afstemming 
over de klinische inzet

• Periode “schaduwdraaien” om relevante data 
te verzamelen
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Optimale integratie van AI in het zorgproces

• Verwachte effecten, risico's en de 
mens-machine interactie

• Hoe autonomer de AI-toepassing, hoe 
groter de uitdaging op het gebied van 
veilige toepassing, competenties, 
vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

• Een lokale impactbeoordeling van AI-
software geeft ook inzicht in het bewijs 
voor de meerwaarde voor patiënten en 
zorgverleners

Z
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Introductie AI-
software

Beschrijving 
zorgproces en 
risico analyse

Monitoring 
korte en lange 

termijn 
uitkomsten

Evaluatie 
uitkomsten

Eventuele 
wijzigingen in 

het zorgproces
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Volgorde lokale validatie
van AI-software

Statistische 
validatie

• Performance op 
eigen data

• Representatieve
dataset uit het 
verleden

Gebruikers-
acceptatietest

• Integratie
workflow

• Testen van 
functionaliteiten

Impact studie

• Toegevoegde
waarde

• Uitkomstmaten
definiëren en
periodiek
evalueren

Meer focus op de vroege evaluatie van AI-systemen 
in de klinische praktijk. Denk aan safety & errors, 
human factors (bijv. usability), human-computer 
agreement, manier van integratie/implementatie, en 
eventuele aanpassingen in het systeem. Al deze 
factoren hebben invloed op de effectiviteit van een AI-
systeem. 
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Verbeterde datagovernance en toezicht op AI-modellen

• Kwaliteit van data en AI-modellen worden erkend 
als prioriteit om de klinische adoptie van AI te 
vergroten

• Dataconcepten worden door standaard 
terminologie verrijkt met medische concepten en 
relaties die gebruikt kunnen worden voor 
modelontwikkeling

• Steeds meer ziekenhuizen maken gebruik van de 
FHIR standaard om ook de inhoud van de data te 
structureren

• In de beoordeling van de kwaliteit van AI-
modellen moet kritisch gekeken worden naar de 
data en uitkomsten van de verschillende stappen 
van modelontwikkeling

In
fo

rm
a
ti

e
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•Wat zijn het doel en de context van het algoritme?Intended use

•Hoe goed zijn de data waarmee het algoritme is 
ontwikkeld?

•Is het algoritme met voldoende data ontwikkeld?
Data

•Hoe goed presteert het algoritme?
•Zijn de uitkomstmaten klinisch relevant?
•Is het algoritme toepasbaar in een nieuwe klinische setting?
•Welk bewijs is er dat de effectiviteit van het algoritme aantoont? 

Effectiviteit

•Hoe integreert het algoritme in het huidige zorgproces?
•Welke risico’s zijn er bij het gebruik van het algoritme?

Integratie

•Welke ethische, juridische of sociale overwegingen spelen een
rol bij de adoptie van het algoritme? Adoptie

10 vragen aan de ontwikkelaar van de AI-software 
(gebaseerd op literatuur):

“Als eindgebruiker hoef je niet alles te 
snappen van het model, maar de 
uitkomsten moeten wel klinisch 
relevant en uitlegbaar zijn. Dat is 
belangrijk omdat de resultaten ook 
zichtbaar worden voor de patiënt en 
andere zorgverleners.” – Reumatoloog 
MSZ

https://informatics.bmj.com/content/28/1/e100251
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Voorspellingen die de eindgebruiker 
daadwerkelijk ondersteunen

• Nadruk op de uitlegbaarheid (interpreteerbaar), 
transparantie en het ontwerp van de AI-software in 
de softwareontwikkelingsfase

• Rekening houden met functionaliteiten voor 
continue monitoring van de data, het AI-algoritme 
en het gebruik ervan

• Een strategie voor de terugkoppeling van de 
resultaten van AI-software bevordert de integratie 
met het zorgproces

• De inzet van API’s is een belangrijk instrument om 
interoperabiliteit van systemen te bevorderen

• Specificaties SMART of CDS hooks ondersteunen 
de integratie met de workflow 

A
p
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“Het draait als een aparte applicatie en 
is niet diep geïntegreerd in PACS. Je 
kan je voorstellen, als je een algoritme 
hebt wat goed werkt, dat die dan de 
resultaten automatisch in het verslag zet. 
Dan heb je een win-win situatie, maar 
hoe bepaal je dan welke resultaten in 
het verslag komen en hoe behoudt de 
radioloog controle?” – Radioloog EMC
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Realiseren van real-time informatievoorziening

• Uniek aan het EPD en diens ontsluiting: de 
bron is een gezamenlijke database van 4 
ziekenhuizen in de regio

• Er wordt alleen een ‘read-only’ kopie van 
het EPD gemaakt met een vertraging van 
15 minuten

• Referentiearchitectuur voor de extractie, 
transformatie en het laden van data naar 
de target database

• Geïntegreerde ‘intelligence’ voor 
bedrijfsvoering, patiëntenzorg, onderwijs 
en onderzoek is noodzaak

IT
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Intern beleid is wendbaar voor de ontwikkeling van AI-
technologie

• Omgaan met de verwerking van persoonsgegevens voor 
toekomstig gebruik, aansprakelijkheid, autonomie, automatisering, 
en adaptie van AI-software

• Grotere betrokkenheid van patiënten bij de introductie van AI-
software

• Voor AI-software gelden straks steeds meer eisen vanuit de Wet op 
AI, ook voor zelfbouw

• De implementatie van veldstandaarden voor AI-software in lokaal 
beleid vraagt om continue evaluatie
– Leidraad kwaliteit AI in de zorg

– Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk (NIKP)

– Convenant Medische Technologie en Praktijkgids Medische IT

W
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De basis van het stappenplan was een combinatie van 
het huidige beleid en inzichten uit de literatuur

Leidraad kwaliteit AI16 in de zorg en
Praktijkgids medische IT17

1. Eigenschappen van AI-software

2. Lokale validatie

3. Real-world monitoring

(16) Ministerie van VWS, Leidraad kwaliteit AI in de zorg, 2021 (17) Mtintegraal, Praktijkgids medische informatietechnologie, 2020

https://www.datavoorgezondheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/21/leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg-opgeleverd-door-en-voor-het-veld
https://mtintegraal.nl/specials/1/speciale-uitgave-praktijkgids-medische-informatietechnologie
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Details stappenplan

• Demo
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Conclusie

• Overzicht gecreëerd van de elementen die belangrijk zijn om de 
kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van AI-software te beoordelen

• Toepassing in een multidisciplinair team van eindgebruikers, 
kennisexperts en besluitvormers voor inzicht in de keuzes en 
kennis m.b.t. verantwoorde AI

• Praktische handvaten voor de levenscyclus van AI-software

• Bijdrage aan een betere patiëntveiligheid en gezamenlijke visie op 
AI in de organisatie

• Ruimte om ervaring op te doen met AI binnen het 
waardegedreven zorg principe

• Het MSZ kan haar positie versterken binnen de 
samenwerkingsverbanden op het gebied van AI in de zorg

• Met het stappenplan HAI is een proces gerealiseerd waarin de 
kwaliteit van AI-software beter beoordeeld kan worden



29

Dankwoord: 

Met dank aan alle mensen die mij hebben geholpen, gesteund en begeleid gedurende dit ontwerpproject. In 
speciaal, Priye en Daye voor jullie geduld en liefde in ons gezin. 

Begeleiders, René Verhaart, Raymond Sladek, Ward Jennekens, Anne Marie Weggelaar
Egge van der Poel

Collega’s van het MSZ, de vakgroep KFI, Regiegroep AI, IMTS

Grafisch ontwerper, Jorn Ouborg

En de KI trainees, Dennis, Evi, Michiel, Peer, Rinke, Roy, Susan, Marieke, Marley en Ronald.



30

Email: 
klinischeinformatica@maasstadziekenhuis.nl
Faneytes@maasstadziekenhuis.nl


