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BIG DATA

 Van big data naar slim informatiegebruik
Kansen ziekenhuizen liggen op drie terreinen

Column

It’s the people, stupid!
Ik heb in zes verschillende ziekenhuizen gelegen en ben in minstens nog eens vijf 
ziekenhuizen behandeld en ben er in nog meer op bezoek geweest. Je kunt me dus 
met enig recht een ervaringsdeskundige noemen. Een serieuze klant. Met verstand 
van zaken. Net als bijna alle klanten van ziekenhuizen vind ik dat er twee zaken zijn 
die bepalen hoe tevreden je bent over een ziekenhuis. De kwaliteit van de artsen en 
de kwaliteit van de verplegers, allebei m/v. 

Ik noem Gent mijn hergeboortestad, omdat ik daar twee nieuwe moderne heupen 
kreeg en daarmee mijn leven terugkreeg. Superieure kwaliteit van de behandeling, 
uitstekende begeleiding, ik raad het nog steeds iedereen aan.

Maar nog veel vaker is het de kwaliteit van de verplegers die zorgt voor een onver
getelijke herinnering. Vakmanschap in combinatie met de menselijkheid van verplegers, 
dat maakt een ziekenhuisbezoek onvergetelijk en het ziekenhuis zelf een aanrader. 
De manier waarop verpleger Hugo mij opving op de eerste hulp, mij uitlegde wat er 
mis was met mijn hart en mij in één moeite door voorbereidde op de pacemaker, 
die ik ook heb gekregen, is onvergetelijk. De implementatie van die pacemaker in 
het OLVG was de gezelligste operatie die ik ooit heb gehad. Dank zij die verplegers 
en artsen heb ik warme herinneringen aan wat ook heel goed een traumaatje had 
kunnen zijn. De mensen maakten het verschil, soms positief, en soms negatief, want 
ook dat heb ik meegemaakt. 

Je zou zeggen dat de organisatie alles in het werk stelt om dat vakmanschap en die 
menselijkheid in stelling te brengen, om uiteindelijk hun klanten, de patiënten, zo 
goed mogelijk te helpen. En dat IT daarbij optimaal wordt ingezet. Maar nee, zieken
huizen denken meer in processen dan in mensen. En daar is nog iets voor te zeggen 
ook. Iets.

Het is natuurlijk belangrijk dat er een heleboel goed gaat. Mensen moeten de goede 
medicijnen krijgen, in de goede doses en op de juisten tijden, mensen moeten de 
goede behandeling krijgen en we moeten voortdurend de juiste controles uitvoeren. 
En nog veel meer. Goed dat er processen zijn en procedures en checklists. Ze helpen 
de vakmensen vakwerk te leveren. 

Maar er zijn ook een heleboel processen die vakmensen vooral in de weg lopen. Die 
hen de ruimte ontnemen om de juiste behandeling toe te passen, om menselijk te 
zijn en ook om, in het belang van de patiënt, risico’s te nemen waar dát nodig is. 
Zullen we dat vanaf morgen beter doen? Zodat, vanaf morgen, de processen, de 
stafdiensten en de managers allemaal werken voor de mensen die het gezicht van 
het ziekenhuis zijn? De ‘frontoffi  ce’, de artsen en de verplegers? Ik moet binnenkort 
weer naar het ziekenhuis… 
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Hoe ga je om met de groeiende behoef-
te aan veilige overdracht van medische  
beelden en verslagen tussen zieken-
huizen?  

draaien, maar dan is dit dus het eff ect. Dit kun je 
simpelweg uit data halen die je toch al vastlegt.”

Clinical intelligence
De tweede categorie toepassingen bevindt zich op 
medisch gebied: hoe kun je artsen ondersteunen in 
het nemen van betere beslissingen. “Het is een vorm 
van decision management op medisch gebied,” 
zegt Hendriks. “Je gebruikt daarvoor dezelfde 
 methodes die je hanteert bij andere vormen van 
decision management, bijvoorbeeld als het gaat 
om het beter bedienen van klanten. We kunnen 
kennis uit andere sectoren vertalen.”
Neem het inzicht in het optreden van complicaties. 
Vaak gaan artsen en verpleegkundigen uit van de 
grootste gemene deler, maar als je op basis van 
kenmerken van een patiënt kunt voorspellen welke 
mensen meer kans maken op complicaties, dan kun 
je hen nauwgezetter volgen. Je kunt dit ook onder
steunen met workfl ow, zodat personeel bijvoor
beeld automatisch een signaal krijgt dat deze patiënt 
meer kans maakt op een complicatie. “Neem bij
voorbeeld een kwetsbare oudere die met een 
heupfractuur wordt binnengebracht op de SEH. 
SEHverpleegkundigen zijn opgeleid om snel de 
medische situatie te beoordelen, ze zijn minder 
 getraind in het inschatten van het risico op plotselinge 
verwardheid (delier). Als zij automatisch een signaal 
krijgen van het systeem zodra ze de patiënt opvoeren, 
zijn ze eerder geneigd de geriater erbij te halen als 
een patiënt verward overkomt. Op die manier 
kun je de kans op en impact van een delier terug
dringen.”

Een toepassing waar Hendriks veel toekomst in ziet 
is het voorspellen van het behandelresultaat op 
basis van predictive analytics. Dat is een stap ver
der, maar zeker geen onneembare hobbel, zegt 
Hendriks. “Door per aandoening het eff ect van 
verschillende behandelmethodieken te vergelijken, 
kunnen artsen een beter gefundeerde keuze maken 
voor een bepaalde techniek. Natuurlijk kunnen 
medisch specialisten op basis van hun kennis en 

ervaring aardig inschatten wat het eff ect van een 
behandeling zal zijn, maar zeker in specifi eke ge
vallen – bijvoorbeeld een patiënt die naast een 
hernia ook nog drie of vier andere kenmerken 
heeft  – zou het prettig zijn als dit wordt ondersteund 
met informatie over in het verleden behaalde 
 resultaten bij soortgelijke patiënten. Ik verwacht 
in de toekomst meer van dit soort toepassingen.”

Medicatie op maat
De derde categorie tot slot ligt in het onderzoek
domein. “In jullie vorige zorgspecial stond een in
teressant artikel over hoe big data de wijze van 
diagnostiek en behandeling van hersentumoren 
kan verbeteren,” zegt hij. Het Hersentumorcentrum 
van het Erasmus MC heeft  door big data analytics 
ontdekt hoe een hersentumor ontstaat. De volgende 
stap is om gerichte medicatie te ontwikkelen waarbij 
de arts op voorhand al weet dat die aanslaat. Zo 
krijg je meer maatwerk in de behandeling. Je kunt 
dit voor veel meer aandoeningen toepassen. “Het 
mooie is,” vindt Hendriks, “dat je dezelfde technieken 
gebruikt als bij bijvoorbeeld fraudepreventie bij 
banken. Je gaat in hele grote datasets op zoek naar 
patronen en afwijkingen daarin. In dit geval ga je 
dus op zoek naar patronen die je ziet in beschikbare 
data over DNAmateriaal en je zoekt uit op welke 
manier het DNAmateriaal van patiënten met een 
hersentumor afwijkt. Op die manier ontdek je 
 mogelijk welke genen verantwoordelijk zijn voor 
het ontstaan van een ziekte en kun je meer gerichte 
behandelingen ontwikkelen. Ook hier zie je weer 
dat de zorgsector niet zelf het wiel hoeft  uit te vinden. 
Lift  mee op wielen die al eens zijn ontdekt en pas ze 
op een andere manier toe. Bredere of juist smallere 
velgen, meer of juist minder spaken. Bij die ver
taalslag kunnen we helpen.” Hendriks lacht: “Voor 
onze kennis geldt hetzelfde als voor data: het is 
jammer als je het slechts voor één doel inzet. Je 
genereert meerwaarde door slim te kijken hoe je 
het breder kunt toepassen for better decisions.”


