
	 	

						
						

Big	data:	nieuwe	bagage	voor	in	
de	medische	koffer?	

	
Een	onderzoek	naar	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data	
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Managementsamenvatting	
	
De	afgelopen	jaren	is	big	data	steeds	meer	in	opkomst.	Op	basis	van	grote	sets	van	data	worden	
er	voorspellingen	gedaan	die	bedrijfsprocessen	en	resultaten	trachten	te	optimaliseren.	Ook	in	
de	ziekenhuiszorg	wordt	de	afgelopen	jaren	geëxperimenteerd	met	het	analyseren	van	grote	
datasets	van	patiënten,	waarmee	ontwikkelingen	in	ziektebeelden	voorspeld	kunnen	worden.	
Dit	moet	leiden	tot	een	beter	en	persoonlijker	zorgaanbod.	Een	van	de	Nederlandse	voorlopers	
hierin	is	het	Universitair	Medisch	Centrum	te	Utrecht	(UMCU),	waar	momenteel	een	viertal	
pilots	zijn	gestart	die	moeten	uitwijzen	hoe	‘data	analytics’	op	de	beste	manier	ingezet	kan	
worden	in	het	ziekenhuis.	
	
Big	data	roept	echter	een	hoop	vragen	op,	omdat	er	in	het	voorspellen	van	ziektebeelden	veel	
uitdagingen	besloten	liggen.	Onder	meer	de	wijze	van	behandelen	door	medisch	specialisten	kan	
veranderen:	met	big	data	zal	het	steeds	meer	gaan	om	wat	we	‘weten’	in	plaats	van	wat	we	
‘denken’.	Daarnaast	ligt	er	ook	een	uitdaging	op	technologisch	gebied,	omdat	big	data	en	de	
analyses	die	hiermee	gedaan	worden	niet	altijd	van	goede	kwaliteit	zijn.	De	ontwikkeling	van	big	
data	in	het	ziekenhuis	wordt	in	dit	onderzoek	daarom	vanuit	een	technologische	en	
professionele	bril	bekeken.	Het	beantwoord	vragen	die	zich	enerzijds	richten	op	de	kwaliteit	van	
de	data,	de	kwaliteit	van	de	analyse	en	de	transparantie	van	algoritmes,	en	anderzijds	op	de	
professionele	autonomie	van	medisch	specialisten.	Ook	wordt	er	gekeken	of	big	data	in	het	
dagelijks	werk	van	medisch	specialisten	wordt	gebruikt,	en	zo	ja,	wanneer	en	hoe	dit	wordt	
gedaan.	Daarom	is	de	volgende	hoofdvraag	opgesteld:	‘’In	hoeverre	hebben	technologische	
factoren	van	big	data	en	de	professionele	autonomie	van	medisch	specialisten	invloed	op	het	
vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data,	en	in	hoeverre	leidt	dit	tot	het	gebruik	van	big	
data?’’	
	
Omdat	big	data	verdergaat	dan	een	eenvoudige,	praktische	toepassing	en	fundamentele	
gevolgen	kan	hebben	voor	het	handelen	en	oordeel	van	medisch	specialisten	is	er	in	dit	
onderzoek	nadrukkelijk	gekozen	voor	het	concept	‘vertrouwen’	in	big	data.	De	centrale	factoren	
in	het	onderzoek	zijn	getoetst	in	een	positivistisch	kwalitatief	onderzoek	in	vier	pilot-afdelingen	
van	het	UMCU.		
	
Het	onderzoek	laat	zien	dat	de	omwenteling	naar	big	data-gedreven	zorg	nog	niet	zo	dichtbij	is	
als	vaak	wordt	gesuggereerd.	Een	tweetal	barrières	verhinderen	namelijk	het	vertrouwen	in	big	
data:	specialisten	kúnnen	vanwege	de	technologisch	zwakke	condities	van	big	data	niet	volledig	
vertrouwen	op	big	data	en	vinden	het	daarnaast	vanwege	hun	autonomie	complex	om	hun	
handelingen	een	andere	invulling	te	geven.	Zij	hebben	ruimte	nodig	om	de	innovatie	op	hun	
eigen	wijze	en	tempo	in	hun	‘medische	koffer’	te	voegen.	Big	data	dient	daarom	berust	te	zijn	op	
hoge	kwaliteit	(garbage	in	is	gabage	out),	gevalideerd	bewijs	van	modellen,	een	hoge	klinische	
relevantie	en	helderheid	over	de	verantwoordelijkheden	die	hierbij	komen	kijken.	
	 De	aanwezigheid	van	datawetenschappers	in	dit	geheel	vormt	daarbij	onbewust	een	
systeem	van	checks	and	balances.	Medisch	specialisten	en	datawetenschappers	hebben	aparte	
kennis	en	verantwoordelijkheden,	maar	zijn	voor	het	succes	van	de	innovatie	onlosmakelijk	met	
elkaar	verbonden;	dit	zorgt	ervoor	dat	de	professie	van	medisch	specialisten	aan	verandering	
onderhevig	is.	Medisch	specialisten	zijn	enerzijds	poortwachters	van	kwaliteit	en	daarmee	
(terecht)	kritisch	op	data	analytics,	maar	zijn	anderzijds	niet	(meer)	de	enige	met	de	sleutel	tot	
innovatie	en	bevordering	van	zorg.		
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Voorwoord	
	
De	nieuwste	trend	in	de	‘waarzeggerij’	wordt	niet	weggezet	als	nonsens,	maar	als	grote	belofte	
voor	de	toekomst.	De	voorspellende	waarde	van	big	data	kan	ons	helpen	om	slimmere	en	betere	
oplossingen	te	bedenken	voor	de	grootste	vraagstukken	die	de	wereld	kent.	De	praktijk	is	echter	
nog	niet	zover.	Veel	industrieën,	waaronder	ook	de	zorg,	zitten	in	een	experimentele	fase	met	
big	data.	Zo	ook	het	Universitair	Medisch	Centrum	in	Utrecht	(UMCU),	waar	ik	de	afgelopen	vier	
maanden	heb	mogen	onderzoeken	hoe	dit	‘experiment’	in	de	praktijk	wordt	ervaren	door	
medisch	specialisten.		
	
Waar	het	UMCU	voor	mij	vier	maanden	terug	onbekend	terrein	was,	weet	ik	er	nu	letterlijk	en	
figuurlijk	(wat	data	analytics	betreft)	de	weg	te	vinden.	Het	was	een	periode	waarin	ik	in	een	
korte	tijd	veel	kennis	heb	opgedaan	over	innovaties	in	de	zorg,	en	in	het	bijzonder	die	van	big	
data.	Voor	u	ligt	het	resultaat	hiervan,	en	tevens	het	laatste	stuk	dat	ik	ooit	als	student	zal	
afleveren:	mijn	masterthesis,	die	ik	met	groot	plezier	heb	geschreven	vanuit	de	master	Publiek	
Management	(Bestuurs-	en	Organisatiewetenschappen)	aan	de	Universiteit	Utrecht.	
		
Het	was	ook	een	periode	waarin	veel	gediscussieerd	en	herschreven	is	om	een	gedegen	
onderzoek	op	papier	te	krijgen.	Dit	begon	al	vroeg	bij	de	vraag	over	wat	‘big	data’	precies	
inhoudt	en	hoe	het	gedefinieerd	moet	worden.	Dat	is	een	namelijk	een	complexe	opgave,	omdat	
de	trend	zó	ontzettend	nieuw	en	ongrijpbaar	is,	dat	niemand	precies	kan	uitleggen	welke	kant	
het	opgaat.	In	gesprekken	met	medisch	specialisten	leidde	dit	dan	ook	vaak	tot	enthousiasme	én	
een	wedervraag:	‘’Gaaf	en	relevant	onderwerp!	Waar	denk	jij	dat	het	op	uitloopt	dan?’’		
	
Gelukkig	had	ik	een	scriptiebegeleider,	Stephan	Grimmelikhuijsen.	Door	zijn	scherpe	pen	en	
grote	ervaring	met	onderzoeken	naar	vertrouwen	heeft	hij	mij	de	afgelopen	maanden	continue	
aangescherpt	en	aan	het	denken	gezet.	Door	zijn	flexibele	houding	kon	ik	altijd	even	bellen	om	te	
sparren	over	het	onderzoek.	Ook	wil	ik	mijn	tweede	lezer,	Jurriaan	Jabocs,	bedanken	voor	zijn	
wetenschappelijke	inzicht	en	kritische	blik.	Ook	al	steggelde	ik	in	het	begin	lichtelijk	met	zijn	
feedback,	terugkijkend	ben	ik	hier	erg	blij	mee.	Daarnaast	heb	ik	veel	te	danken	aan	Harry	Pijl,	
mijn	begeleider	binnen	het	UMCU	en	tevens	manager	van	het	ADAM-project.	Zijn	ervaring	met	
het	ziekenhuis,	big	data	en	specialisten	heeft	mij	geholpen	om	een	relevante	focus	aan	te	
brengen	in	het	onderzoek.	Ook	wil	ik	twee	afdelingsgenoten,	datawetenschappers	OJ	en	Thomas,	
bedanken	voor	hun	openheid	en	het	beantwoorden	van	de	talloze	vragen	die	ik	had.	Tot	slot	wil	
ik	Nicky	Hekster	van	IBM	(Watson	Health)	en	hoogleraar	Big	Data	Ecosystems	for	Business	and	
Society	dhr.	Sander	Klous	bedanken	voor	hun	bijdrage	in	de	opstartfase	van	dit	onderzoek.		
	
Ik	hoop	dat	het	UMCU,	een	ziekenhuis	dat	zich	elke	dag	hard	maakt	voor	de	verbetering	van	
zorg,	het	onderzoek	op	een	bepaalde	manier	kan	gebruiken	in	het	verder	implementeren	van	big	
data	in	de	organisatie.		
	
Tom	van	den	Brink	
Utrecht,	juli	2018	
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1. Inleiding	

	
Het	is	een	van	de	successen	die	het	UMCU	het	afgelopen	jaar	met	big	data	in	het	ziekenhuis	heeft	
bereikt.	Nadat	big	data	succesvol	 is	gebleken	 in	astronomie,	detailhandel,	 zoekmachines	en	bij	
politieke	 campagnes	 (Murdoch	&	Detsky,	2013),	 komen	er	ook	 in	het	 ziekenhuiswezen	 steeds	
meer	 voorbeelden	 naar	 voren	 die	 concrete	 verbeteringen	 door	 het	 gebruik	 van	 big	 data	 (de	
toepassing	hiervan	wordt	ook	wel	‘data	analytics’	genoemd)	laten	zien.	Big	data	is	daarmee	een	
grote	belofte	voor	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	zorg:	het	zou	de	effectiviteit	en	de	kwaliteit	
van	behandelingen	verhogen	omdat	men	meer	kan	meten	en	weten,	wat	leidt	tot	betere	prestaties	
(McAfee	 &	 Brynjolfsson,	 2012).	 Zo	 zou	 big	 data	 onder	 andere	 een	 meer	 gepersonifieerd	
zorgaanbod	mogelijk	maken,	zorgt	het	voor	een	hogere	slagingskans	van	operaties	en	uiteindelijk	
tot	minder	ziekenhuisbezoeken	voor	de	patiënt	(Raghupathi	&	Raghupathi,	2014).		

Big	data	zorgt	echter	ook	voor	veel	uitdagingen,	want	het	verandert	namelijk	de	wijze	waarop	
medisch	 specialisten	 kunnen	 analyseren	 en	 behandelen:	 het	 gaat	 er	 volgens	 McAfee	 &	
Brynjolfsson	 (2012)	 in	 het	 big	 data	 tijdperk	 niet	meer	 om	wat	we	 ‘denken’,	maar	 om	wat	we	
‘weten’.	 De	 medisch	 specialist	 dient	 met	 de	 komst	 van	 big	 data	 meer	 en	 meer	 te	 moeten	
vertrouwen	op	de	kennis	die	met	big	data	gegenereerd	wordt.		
	

1.1. Professionele	autonomie		
De	 vraag	 is	 of	medisch	 specialisten	 dit	 vertrouwen	 zomaar	 hebben.	Medisch	 specialisten	 zijn	
namelijk	professionals	met	veel	kennis	en	ervaring	en	opereren	daarom	autonoom.	Bij	big	data	
komen	data-gedreven	beslissingen	echter	meer	centraal	te	staan	dan	het	oordeel,	de	kennis	en	
ervaring	van	de	specialist.	De	medisch	specialist	kan	mogelijk	‘geholpen’	worden	door	big	data,	
maar	 kan	 het	 door	 zijn	 professionele	 autonomie	 en	 grote	 handelingsvrijheid	 ook	 naast	 zich	
neerleggen.	Het	gegeven	dat	specialisten	over	deze	vrijheid	beschikken,	maakt	dat	het	cruciaal	is	
dat	zij	het	vertrouwen	hebben	dat	big	data	een	waardevolle	aanvulling	is	op	hun	‘medische	koffer’.		

Waar	 die	 professionele	 autonomie	 vandaan	 komt,	 wordt	 beschreven	 door	 Wilensky	
(1964).	Hij	stelt	dat	een	professional	van	een	niet-professional	te	onderscheiden	is	op	basis	van	
twee	kenmerken.	Dit	betreft	de	technical	base	en	de	service	ethic,	en	medisch	specialisten	voldoen	
aan	 beide.	 De	 technical	 base	 van	 de	medisch	 specialist	 betreft	 de	 systematische	 kennis	 die	 is	
verkregen	in	een	lange	opleiding	en	de	service	ethic	behelst	de	ethische	normen	en	waarden	die	
de	specialist	meeneemt	 in	de	uitvoering	van	zijn	werk.	Dit	 laatste	betekent	onder	meer	dat	de	
patiënt,	in	tegenstelling	tot	persoonlijk	commercieel	gewin,	voorop	staat	bij	de	beslissingen	die	
door	 de	 medisch	 specialist	 gemaakt	 worden,	 wat	 tevens	 inhoudt	 dat	 medici	 de	
eindverantwoordelijkheid	dragen	voor	het	welzijn	van	de	patiënt.	Medisch	specialisten	zijn	naast	
deze	 kenmerken	 gebonden	 aan	 een	 gesocialiseerd,	 afgesloten,	 professioneel	 veld	 van	 medici	
waarin	 specifieke	 kennisoverdracht	 plaatsvindt	 (Noordegraaf,	 2007).	 Vanwege	 de	 grote	
autonomie,	specialistische	kennis	en	het	sterke	verwantschap	met	hun	eigen	professionele	veld	

Tijdens de seminar Applied Data Analytics in Medicine (ADAM) van het UMCU op 23 februari 2018 
werden de eerste resultaten van data analytics in het ziekenhuis getoond. De uitkomsten lieten o.a. zien 
dat het ontstaan van een sepsis (bloedvergiftiging) bij een baby, met 70% zekerheid 12 uur van tevoren 

voorspeld kan worden. Hiermee kan voorkomen worden dat er onnodig antibiotica wordt toegediend aan 
de baby waardoor er minder negatieve bijwerkingen zijn en een betere lange termijn uitkomst ontstaat. 
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zijn	medisch	specialisten	volgens	Ackroyd,	Kirchpatrick	en	Walker	(2007)	in	mindere	mate	bereid	
om	mee	te	gaan	in	veranderingen.			

Het	 gebruik	 van	 big	 data	 in	 het	 ziekenhuis	 kan	 echter	 zorgen	 voor	 een	 fundamentele	
verandering	 in	 de	 manier	 waarop	 medisch	 specialisten	 andere	 kennisbronnen	 dan	 zichzelf	
kunnen	gebruiken.	Het	werken	met	digitale	middelen	en	Clinical	Desicion	Supportsystemen	doen	
zij	al	jaren,	maar	het	onderscheid	met	big	data	is	dat	het	ziektebeelden	voorspelt,	en	dat	neemt	
onzekerheden	met	zich	mee.	Uiteraard	kan	big	data	daarom	gezien	worden	als	goede	aanvulling	
op	de	kennis	en	kunde	van	specialisten,	maar	gezien	hun	sterke	professionele	domein	is	het	de	
vraag	of	 de	kennis	die	door	data	 analytics	wordt	 geproduceerd,	 genoeg	vertrouwen	geniet	 bij	
medisch	specialisten	om	een	(prominente)	rol	te	krijgen	in	de	behandeling.	Meer	afhankelijkheid	
van	big	data	vraagt	volgens	Kayyali,	Knott	en	Kuiken	(2013)	dan	ook	om	een	verandering	in	het	
‘denken’	van	medisch	professionals.	
	
De	fundamentele	vraag	die	hier	gesteld	moet	worden	is	dus	of	de	gebruikers	van	de	nieuwe	
technologie	het	concept	van	‘big	data’	ook	zien	als	een	betrouwbare,	veelbelovende	ontwikkeling	
in	de	organisatie	en	hun	vakgebied.	Raghupathi	&	Raghupathi	(2014)	stellen	in	het	kader	
hiervan	dat	naast	het	technologische	aspect	van	big	data,	er	nadrukkelijk	ook	diverse	
governance	vraagstukken	meespelen.	Juist	de	vraagstukken	die	meer	sociaal	dan	technisch	van	
aard	zijn,	behoren	tot	de	grootste	uitdaging	voor	big	data	in	de	gezondheidszorg	(Neff,	2013):	
‘’data-intensive	approaches	to	medicine	based	on	predictive	modeling	hold	enormous	potential	for	
solving	some	of	the	biggest	and	most	intractable	problems	of	health	care.	The	challenge	now	is	
figuring	out	how	people,	both	patients	and	providers,	will	actually	use	data	in	practice’’.	Kortom,	
de	technologische	innovatie	van	big	data	kan	enkel	succesvol	zijn	als	de	‘gebruikers’	ervan	ook	
het	vertrouwen	hebben	dat	het	een	verbeterslag	met	zich	meebrengt.		 	

Vertrouwen	moet	verdiend	worden,	en	daarin	liggen	een	aantal	uitdagingen	besloten.	
Met	dit	gegeven	zal	er	dus	gekeken	moeten	worden	naar	de	factoren	die	mogelijk	van	invloed	
zijn	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data,	waarbij	de	professionele	autonomie	
van	medisch	specialisten	een	van	de	twee	hoofdzakelijke	factoren	is	die	hierbij	centraal	staat.	
Hiernaast	zijn	er	ook	uitdagingen	die	meer	raken	aan	de	technologie	achter	big	data,	en	of	de	
kwaliteit	hiervan	hoog	genoeg	is.		
	

1.2. Technologische	kanttekeningen	bij	big	data	
De	tweede	factor	die	van	mogelijk	van	invloed	is	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	
big	data,	betreft	de	technologische	factor.	Naast	de	mogelijke	uitdagingen	vanuit	het	
professionele	domein	is	er	namelijk	ook	genoeg	te	zeggen	over	de	‘kennis’	die	big	datamodellen	
produceren	en	waar	deze	‘kennis’	vandaan	komt.	Het	gaat	hierbij	dus	niet	om	machines	
waarmee	big	data	bruikbaar	gemaakt	kan	worden	voor	de	behandelpraktijk,	maar	meer	om	de	
vraag	waar	big	data	vandaan	komt	en	hoe	het	geanalyseerd	wordt.		

De	belofte	van	big	data	en	de	verbeterslag	die	het	met	zich	zou	meebrengen,	berust	
namelijk	nog	niet	altijd	op	bewijsbare	gronden.	Een	voorbeeld	hiervan	zijn	de	nieuwe	
technieken	waarmee	big	data	wordt	geanalyseerd.	Deze	staan	in	contrast	met	traditionele,	
statistische	methoden	(afgeleid	van	de	sociale	en	fysische	wetenschappen)	waar	medisch	
specialisten	doorgaans	mee	zijn	opgeleid.	De	traditionele	methoden	zijn	voor	het	merendeel	
namelijk	niet	goed	te	gebruiken	bij	het	analyseren	van	‘ongestructureerde	data’,	zoals	berichten	
op	sociale	media,	gps-gegevens	of	foto’s	die	niet	in	traditionele	statistische	‘rij-kolom	tabellen’	
passen.	Zo’n	80%	van	de	zorgdata	bestaat	uit	een	ongestructureerd	format,	waarvan	het	
grootste	deel	op	tekst	gebaseerde	documenten	is	(Murdoch	&	Detsky,	2013).		
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Het	potentieel	om	deze	data	inzichtelijk	maken	is	enorm	groot,	maar	de	verbanden	in	
ongestructureerde	data	kunnen	enkel	door	algoritmes	aangetoond	worden.	Het	is	alleen	niet	
zeker	dat	deze	verbanden	ook	relevante	betekenis	hebben,	onder	andere	omdat	de	causaliteit	
kan	ontbreken	(Marcus	&	David,	2014	in	Ottes,	2016;	Bates,	2014;	Schneeweiss,	2014).	Als	
voorbeeld	geven	Marcus	&	David	(2014,	in	Ottes,	2016)	hiervoor	het	verband	tussen	het	aantal	
nieuwe	gevallen	van	autisme	en	de	verkoop	van	organisch	voedsel	in	de	periode	1998-2007.	
Hierbij	kan	de	vraag	gesteld	worden	of	het	verband	hiertussen	causaal	van	aard	is,	en	zo	niet,	
dan	is	het	verband	mogelijk	irrelevant.	Kort	gezegd,	als	de	methode	waarmee	big	data	
(algoritmisch)	geanalyseerd	wordt	in	de	ogen	van	medisch	specialisten	als	niet-
wetenschappelijk	en/of	onwaardig	wordt	gezien,	dan	is	het	aannemelijk	dat	er	minder	
vertrouwen	is	in	big	data.		
	 De	vraag	is	of	medisch	specialisten	kunnen	achterhalen	of	dergelijke	analyses	
betrouwbaar	zijn	of	niet.	Met	het	toenemend	aantal	bronnen	en	systemen	bestaat	het	gevaar	dat	
dergelijke	data	analytics	systemen	een	‘black	box’	worden	(Smith,	2002).	Dit	betekent	dat	de	
adviezen	die	door	dergelijke	systemen	worden	gegenereerd	niet	meer	door	de	specialist	te	
verklaren	en/of	te	achterhalen	zijn.	De	medisch	specialist	moet	vertrouwen	op	de	analyse	die	is	
gedaan	door	het	algoritme	dat	achter	de	data	verscholen	zit,	en	de	datawetenschapper	die	
hierbij	aan	het	roer	staat.			
	
Naast	de	wijze	waarop	big	data	geanalyseerd	wordt	is	het	ook	van	belang	dat	de	data	van	
hoogwaardige	kwaliteit	is.	Een	ziekenhuis	genereert	enorm	veel	data	van	patiënten,	waardoor	
het	lastig	is	om	de	kwaliteit	te	bewaren.	In	het	ziekenhuis	wordt	namelijk	min	of	meer	gewerkt	
met	‘open	data’,	allerlei	digitale	ongestructureerde	en	gestructureerde	data	van	patiënten	die	
wordt	gegenereerd	door	onderzoeken	in	het	ziekenhuis.	Zo	creëert	het	lab	vele	resultaten,	
verstrekt	de	apotheek	bepaalde	medicatie,	zijn	er	diverse	monitors	aan	het	bed	en	schrijven	
verpleegkundigen	en	specialisten	hun	oordeel	over	het	ziektebeeld	op.	Iedereen	in	het	
ziekenhuis	produceert	en	gebruikt	deze	data.		

Het	vrij	doorspelen	van	data	is	belangrijk	in	het	kader	van	interoperabiliteit.	Hierdoor	kan	er	
binnen	(en	buiten	organisaties)	samengewerkt	worden	in	data(sets)	van	patiënten.	In	het	UMCU	
is	daarom	het	Elektronisch	Patiënten	Dossier	(EPD)	‘open’	voor	meerdere	specialisten,	
verpleegkundigen,	laboratoria	etc.	Al	die	data,	die	door	diverse	personen	toegevoegd	en	
verwijderd	kan	worden,	zorgt	ervoor	dat	het	zicht	op	kwaliteit	van	deze	data	min	of	meer	
ontbreekt	(Janssen,	Charalabidis	&	Zuiderwijk,	2012).	De	kwaliteit	van	big	data	is	dus	niet	
vanzelfsprekend	en	daarmee	relevant	om	in	het	kader	van	vertrouwen	te	onderzoeken.		
	

1.3. Vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data		
Biedt	de	70%	zekerheid	in	het	voorspellen	van	een	bloedvergiftiging	bij	een	baby	genoeg	
houvast	om	te	vertrouwen	op	big	data?	Het	is	relevant	om	deze,	en	vele	andere	vragen	te	stellen	
als	het	gaat	om	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data.	Gezien	de	literatuur	zijn	er	
dus	in	grote	lijnen	twee	factoren	te	benoemen	die	van	invloed	kunnen	zijn	op	het	vertrouwen	in	
big	data:	de	professionele	autonomie,	waarin	medisch	specialisten	–	de	gebruikers	–	de	vrijheid	
hebben	om	wel	of	niet	mee	te	gaan	in	veranderingen,	en	de	technologische	aspecten	van	big	
data,	waarbij	de	kwaliteit	van	de	analyse,	kwaliteit	van	de	data	en	de	algoritmische	
transparantie	(black	box)	centraal	staan.		
	
Het	is	aannemelijk	dat	in	organisaties	waar	big	data	gaat	domineren,	de	handelingen	meer	
vervangen	zullen	worden	door	data-gedreven	besluitvorming	(McAfee	&	Brynjolfsson,	2012).	Er	
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is	dan	ook	een	grote	kans	dat	specialisten	hun	eigen	analyse	meer	moeten	lostalen	en	
vertrouwen	op	big	data.	Dit	kan	in	een	ziekenhuisorganisatie,	waar	medisch	specialisten	veel	
autonomie	bezitten	en	waarin	zij	niet	gemakkelijk	zijn	aan	te	zetten	tot	veranderingen	(Ackroyd	
et	al.,	2007)	dus	mogelijk	spanningen	met	zich	meebrengen	(De	Bruijn,	2010;	Noordegraaf,	
2015).	Organisaties	hebben	de	mogelijkheid	om	te	leren	van	de	steeds	toenemende	hoeveelheid	
informatie	waartoe	ze	toegang	hebben,	maar	als	ze	zich	niet	richten	op	hoe	er	–	in	termen	van	
vertrouwen	–	gereageerd	wordt	op	het	advies	dat	het	oplevert,	zullen	ze	die	mogelijkheid	om	te	
leren	niet	volledig	benutten	(Logg,	2017).	Het	moet	blijken	of	de	technologische	ontwikkeling	
van	big	data	genoeg	in	z’n	mars	heeft	om	voldoende	vertrouwen	te	genieten	van	de	
‘hoofdgebruikers’.		
	

1.4. Leidt	vertrouwen	tot	gebruik	van	big	data?		
Het	vertrouwen	is	dus	cruciaal	om	de	innovatie	te	kunnen	laten	slagen.	Maar	vertrouwen	op	big	
data	betekent	garandeert	niet	dat	specialisten	het	ook	gaan	implementeren	en	gebruiken	in	de	
behandelpraktijk.	Medisch	specialisten	hebben	grote	discretionaire	ruimte	(Lipsky,	1980)	om	te	
bepalen	wat	zij	wel	en	niet	doen	in	een	behandeling,	ongeacht	het	vertrouwen	dat	er	mogelijk	in	
big	data	is.	Bij	het	implementeren	van	big	data	in	de	behandelpraktijk	kunnen	namelijk	ook	
barrières	ontstaan	die	mogelijk	zorgen	dat	specialisten	afzien	van	het	gebruik.	

Janssen	et	al	(2012)	geven	enkele	voorbeelden	van	sociaal-menselijke	gerelateerde	
uitdagingen	in	relatie	tot	het	gebruik	van	big	data.	Er	kan	bijvoorbeeld	te	weinig	kennis	
aanwezig	zijn	bij	de	gebruikers	om	data	volwaardig	toe	te	kunnen	passen,	er	kan	bij	medici	
frustratie	ontstaan	over	de	hoeveelheid	van	‘data-initiatieven’,	of	er	kan	onduidelijkheid	zijn	
over	de	afweging	tussen	privacy	en	transparantie	van	data	(Janssen	et	al.,	2012).	Tevens	geven	
Chau	&	Hu	(2001)	aan	dat	de	nieuwe	technologie	in	overeenstemming	moet	zijn	met	de	
dagelijkse	werkzaamheden	van	de	gebruikers,	omdat	er	anders	niet	(goed)	gebruik	van	wordt	
gemaakt.	Tot	slot	stelt	Neff	(2013)	dat	het	idee	bij	specialisten	heerst	dat	er	met	big	data	
innovaties	meer	administratief	werk	bij	komt,	wat	er	tevens	voor	kan	zorgen	dat	zij	ondanks	
hun	vertrouwen	in	big	data	afzien	van	het	gebruik	hiervan.		
	

1.5. Vraagstelling:	big	data	bij	het	project	ADAM	(UMCU)		
In	het	UMCU	zijn	het	afgelopen	jaar	de	eerste	big	data	pilots	in	praktijk	gebracht	onder	de	
noemer	van	het	project	‘Applied	Data	Analytics	in	Medicine’	(ADAM).	De	pilots	die	vanuit	ADAM	
zijn	opgestart	bestaan	uit	drie	cyclische	fasen,	waarvan	de	eerste	is	afgerond.	De	pilots	zijn	
gestart	op	de	afdelingen	Neuro	Vasculaire	Cardiologie,	Reumatologie,	Psychiatrie	en	
Neonatologie.	Binnen	deze	pilots	zal	onderzoek	gedaan	worden	naar	de	eerste	ervaringen	van	
medisch	specialisten	met	big	data,	waarbij	gekeken	wordt	naar	hun	vertrouwen.	
	
Door	te	kijken	hoe	de	technologische	factoren	en	de	professionele	autonomie	van	specialisten	
van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	in	big	data,	kan	er	beter	zicht	komen	op	welke	rol	big	data	
krijgt	in	het	ziekenhuiswezen.	Daarnaast	wordt	ook	gekeken	of	specialisten	big	data	zullen	gaan	
gebruiken	in	de	behandeling.	Daarom	staat	de	volgende	vraagstelling	in	dit	onderzoek	centraal:		
	
‘’In	hoeverre	hebben	technologische	factoren	van	big	data	en	de	professionele	autonomie	van	
medisch	specialisten	invloed	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data,	en	in	hoeverre	
leidt	dit	tot	het	gebruik	van	big	data?’’	
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Om	de	hoofdvraag	goed	te	kunnen	beantwoorden	staan	er	een	zevental	deelvragen	centraal.	
Hierin	wordt	een	onderscheid	gemaakt	in	theoretische	(4)	en	empirische	(3)	deelvragen.	
	
Theoretisch	
	

1. Wat	is	big	data	en	hoe	wordt	big	data	reeds	gebruikt	in	het	ziekenhuiswezen?		
2. Hoe	wordt	vertrouwen	in	technologie	in	de	literatuur	geduid	en	hoe	spelen	de	

technologische	factoren	van	big	data	mee	in	het	vertrouwen	op	big	data?		
3. Wat	wordt	er	verstaan	onder	medisch	specialisten,	hun	professionaliteit	en	professionele	

autonomie	en	hoe	speelt	dit	laatste	volgens	de	literatuur	mee	in	het	vertrouwen	van	
medisch	specialisten	in	big	data?	

4. Wat	zijn	volgens	de	literatuur	mogelijke	obstakels	voor	medisch	specialisten	om	gebruik	te	
maken	van	big	datamodellen?	

	
Empirisch		
	

1. Welke	technologische	factoren	zijn	van	invloed	op	het	vertrouwen	in	big	data?	
2. Op	welke	manier	beïnvloed	de	professionele	autonomie	van	medisch	specialisten	het	

vertrouwen	in	big	data?	
3. In	hoeverre	leidt	het	vertrouwen	in	big	data	tot	het	gebruik	van	big	data?	

	
Deze	hoofvraag	wordt	getracht	beantwoord	te	worden	vanuit	het	perspectief	van	de	medisch	
specialist	in	het	UMCU.	De	bovenstaande	deelvragen	zullen	op	theoretische	en	empirische	wijze	
worden	onderzocht.	Deelvragen	1,2,3	en	4	zullen	beantwoord	worden	middels	het	doen	van	een	
literatuurstudie.	Deelvraag	5,	6	en	7	worden	beantwoord	door	het	afnemen	van	
semigestructureerde	diepte-interviews	bij	medisch	specialisten	die	betrokken	zijn	bij	het	
ADAM-project.		
	

1.6. Wetenschappelijke	relevantie	
Voordat	big	data	werd	 toegepast	 in	de	zorgsector,	 is	het	al	veelvoudig	 toegepast	 in	de	private	
sector.	Daarover	is	dan	ook	ruime	wetenschappelijke	kennis	aanwezig.	De	implementatie	van	big	
datasystemen	in	bedrijfsprocessen	zorgt	voor	een	efficiëntieslag	en	kostenbesparing.	Hierover	is	
door	 IT-consultancies	 in	 samenwerking	 met	 wetenschap	 veelvoudig	 geschreven.	 Zo	 heeft	
McKinsey	(Knott	&	Kuijken,	2013)	een	toekomstperspectief	over	big	data	in	de	zorg,	schrijft	KPGM	
(2017)	 over	 de	 implementatie	 van	 de	 smart	 Amsterdam	 Arena	 en	 is	 IBM	 bezig	 met	 de	
wetenschappelijke	 toepassing	 van	 kunstmatige	 intelligentie	 door	 de	 implementatie	 van	 de	
Watson	Health	(IBM,	2018).		

Het	gebruik	van	big	data	technologie	in	de	zorg	vindt	zijn	oorsprong	in	de	verschuiving	
naar	betere	kwaliteitszorg	en	hogere	efficiëntie	(WRR,	2016;	Raghupathi	&	Raghupathi,	2014;	
McAfee	&	Brynjolfsson,	2012)).	Echter,	er	wordt	in	de	wetenschappelijke	literatuur	vrijwel	niet	
gesproken	over	de	invloed	op	de	gebruikers	van	dergelijke	nieuwe	technologieën.	Het	uitblijven	
van	sociaal-	en	organisatiewetenschappelijk	onderzoek	over	big	datasystemen	in	organisaties	
veroorzaakt	een	gat	in	de	literatuur	(Snijders	et	al.,	2012).	Zo	ook	wordt	het	belang	van	de	rol	
van	de	medisch	specialist	in	dergelijke	studies	buiten	beschouwing	gelaten	terwijl	zij	
uiteindelijk	verantwoordelijkheid	dragen	voor	de	kwaliteit	van	zorg	die	de	patiënt	ontvangt	
(Solinge,	2009	in	Klis,	2010).	Sterker	nog:	technologische	innovaties	kunnen	enkel	succesvol	zijn	
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als	de	‘gebruikers’	ervan	ook	het	vertrouwen	hebben	dat	het	een	verbeterslag	met	zich	
meebrengt	(Neff,	2013).		

In	de	literatuur	wordt	regelmatig	gesproken	over	het	vertrouwen	in	technologie	(Lee	&	
See,	2004;	Chau	&	Hu,	2001;	Wu	et	al.,	2008;	Montague.,	Winchester.,	Kleiner,	2010;	Egea	&	
Gonzales,	2011;	Tung.,	Chang	&	Chou,	2011)	alsook	naar	vertrouwen	in	de	functie	van	
algoritmes	(De	Wit,	1978;	Lee	&	See,	2004).	Echter	is	naar	het	vertrouwen	in	big	data	nog	geen	
gedegen	onderzoek	gedaan.	De	nadruk	in	onderzoeken	naar	big	data	ligt	namelijk	niet	op	
vertrouwen,	maar	veelal	op	de	acceptatie	van	nieuwe	technologie.	Dit	veroorzaakt	een	
theoretisch	gat,	vooral	in	relatie	tot	de	mate	van	invloed	die	big	data	in	een	organisatie	met	zich	
meebrengt:	het	vertrouwen	in	nieuwe	technologie	is	hierin	onderbelicht.	Want	acceptatie	van	
nieuwe	technologieën	is	slechts	instrumenteel,	en	niet	fundamenteel,	terwijl	big	data	een	
verandering	met	zich	meebrengt	die	fundamentele	invloed	heeft	op	het	werk	van	medisch	
specialisten.	Instrumenteel	gezien	wordt	er	vaak	nadruk	gelegd	op	de	praktische	omgang	met	
big	data,	waar	er	fundamenteel	gezien	juist	meer	focus	gelegd	kan	worden	op	thema’s	die	raken	
aan	vertrouwen.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	de	invloeden	vanuit	de	context	waarin	gewerkt	
wordt,	het	beeld	dat	men	op	de	werkvloer	heeft	van	een	bepaalde	innovatie	en	of	het	type	
gebruiker	de	innovatie	vertrouwt.		

Het	belang	van	onderzoek	naar	vertrouwen	blijkt	ook	uit	de	stellingname	van	Big	Parker,	
Morgeson	&	Johns	(2017).	Zij	pleiten	ervoor	om	de	relatie	tussen	technologische	werkaspecten	
(b.v.	 big	 data)	 en	 sociale	 werkaspecten	 (b.v.	 vertrouwen)	meer	 aandacht	 te	 schenken,	 omdat	
hedendaags	 onderzoek	weinig	 inzicht	 in	 deze	 verbanden	 geeft.	Omdat	 big	 data	 grote	 potentie	
heeft	 zal	 het	 steeds	 een	 grotere	 rol	 gaan	 spelen	 in	 het	 ziekenhuiswezen	 (Raghupathi	 &	
Raghupathi,	2014)	waardoor	onderzoek	naar	de	meer	sociaal-	organisatorische	effecten	van	de	
implementatie	van	big	data	relevant	is.	Toepasselijk	hierbij	is	de	vraag	die	Miller	(2013)	stelt:	‘’as	
we	draw	closer	to	a	future	where	artificial	intelligence	may	play	an	active	role	in	health	care,	should	
we	be	putting	our	trust	in	a	supercomputer	with	a	seemingly	infinite	amount	of	medical	knowledge	
or	a	clinician	with	decades	of	experience	in	the	field?’’.	Dit	onderzoek	tracht	onder	meer	deze	vraag	
vanuit	het	perspectief	van	de	medisch	specialist	te	beantwoorden	door	te	kijken	naar	het	concept	
van	 vertrouwen	 en	 de	 factoren	 die	 hierop	 in	 het	 kader	 van	 big	 data	 van	 invloed	 zijn.	 Om	 de	
kwaliteit	 van	 de	 zorg	 te	 kunnen	 waarborgen	 moet	 er	 nadrukkelijk	 gekeken	 worden	 naar	 de	
kwaliteit	van	big	data	en	hoe	deze	uitvoerders	van	de	zorg	beïnvloedt.		
	

1.7. Maatschappelijke	en	organisatorische	relevantie	
Dit	onderzoek	tracht	naast	wetenschappelijke	bijdrage	ook	een	concrete,	praktische	inslag	te	
hebben	voor	het	UMCU,	waar	big	data	een	nieuw	fenomeen	is.	Zoals	eerder	aangegeven	is	het	
UMCU	bezig	met	de	implementatie	van	big	data	middels	een	viertal	pilots	onder	de	noemer	van	
het	project	ADAM.	Door	inzicht	te	bieden	in	de	factoren	die	van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	
van	medisch	specialisten	in	big	data,	kan	er	een	bijdrage	geleverd	worden	aan	het	verbeteren	
van	processen	in	de	organisatie	omtrent	de	implementatie	van	big	data	ten	behoeve	van	de	
kwaliteit	van	zorg.	
	
De	toepassing	van	big	data	zal	in	de	toekomst	alleen	maar	verder	toenemen,	omdat	de	
verzameling	van	data	veel	kan	opleveren	in	het	optimaliseren	van	diensten	en	processen	van	
overheden	en	bedrijven	(Argawal.,	Das.,	&	Abbadi,	2011;	McAfee	&	Brynjolfsson,	2012;	Ottes,	
2016;	CBS,	2017).	‘Google	kan	griepepidemieën	voorspellen,	Rolls	Royce	kan	voorspellen	
wanneer	een	onderdeel	in	een	van	zijn	vliegtuigen	stuk	gaat	nog	voordat	het	is	gebeurd	en	
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startup	Inrix	kan	weggebruikers	files	laten	omzeilen	en	overheden	voorzien	van	filepatronen’	
(Mayer-Schönberger	in	Klous	&	Wielaart,	2014).	Het	zijn	voorbeelden	die	tekenend	zijn	voor	de	
immense	voordelen	die	big	data-toepassingen	met	zich	meebrengen.		

Er	zit	dan	ook	veel	potentie	in	het	gebruik	van	big	data	in	de	gezondheidszorg	(Miller,	
2013;	Raghupathi	&	Raghupathi,	2014;	Jiang	et	al.,	2017).	De	maatschappelijke	relevantie	van	dit	
onderzoek	ligt	dan	ook	nadrukkelijk	besloten	in	het	inzichtelijk	maken	van	welke	factoren	er	
meespelen	in	het	vertrouwen	dat	medisch	specialisten	hebben	in	big	data.	Door	vanuit	het	
perspectief	van	de	medisch	specialist	te	kijken	naar	deze	technologische	innovatie,	kan	er	een	
reflectie	gemaakt	worden	op	welke	motieven	zij	hebben	om	wel	of	niet	te	vertrouwen	op	big	
data.	De	geschetste	voordelen	van	big	data	voor	de	patiënt	en	daarmee	het	welzijn	van	de	
samenleving	zijn	immers	niets	waard	als	medisch	specialisten	geen	vertrouwen	hebben	in	de	
kwaliteit	van	de	technologische	vernieuwing	en	zich	daarom	verzetten	tegen	het	incorporeren	
van	big	data	in	hun	medische	koffer.	Daarover	tracht	deze	scriptie	inzicht	te	geven:	het	laat	zien	
of	de	belofte	van	big	data	ook	daadwerkelijk	zijn	doorgang	vindt	op	de	werkvloer	in	de	zorg.		

Organisatorisch	gezien	kunnen	er,	wanneer	uit	dit	onderzoek	duidelijk	wordt	welke	
factoren	van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data,	aanbevelingen	
gedaan	worden	die	aanzetten	tot	het	ondernemen	van	diverse	acties	om	het	vertrouwen	van	
medisch	specialisten	in	big	data	te	verhogen.	Wanneer	zij	meer	vertrouwen	hebben	in	big	
datasystemen	en	de	kennis	die	hieruit	voortvloeit	en	zij	dit	inzetten	ter	verbetering	van	de	
kwaliteit	van	zorg,	profiteert	zowel	de	patiënt	als	de	samenleving.	Aannemende	dat	big	data	het	
zorgaanbod	persoonlijker	en	kwalitatief	beter	maakt,	zal	het	de	gezondheidssituatie	van	de	
patiënt	bevorderen.	En	als	de	zorgkwaliteit	omhooggaat	is	het	tevens	te	bedenken	dat	de	
zorgkosten	omlaag	zullen	gaan.		
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2. Theoretisch	kader	
	
In	dit	hoofdstuk	zullen	de	belangrijke	concepten	in	de	hoofdvraag	worden	uitgewerkt.	Hiermee	
wordt	een	theoretisch	kader	gevormd	waarbinnen	het	wetenschappelijk	onderzoek	plaatsvindt.	
De	hoofdvraag	daarbij	luidt:	
	
’In	hoeverre	hebben	technologische	factoren	van	big	data	en	de	professionele	autonomie	van	
medisch	specialisten	invloed	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data,	en	in	hoeverre	
leidt	dit	tot	het	gebruik	van	big	data?’’	
	
Er	zal	allereerst	ingegaan	worden	op	de	beantwoording	van	de	vier	theoretische	deelvragen.	Dit	
betreft	de	volgende	vragen:	
	

1. Wat	is	big	data	en	hoe	wordt	big	data	reeds	gebruikt	in	het	ziekenhuiswezen?		
2. Hoe	wordt	vertrouwen	in	technologie	in	de	literatuur	geduid	en	hoe	spelen	de	

technologische	factoren	van	big	data	mee	in	het	vertrouwen	op	big	data?		
3. Wat	wordt	er	verstaan	onder	medisch	specialisten,	hun	professionaliteit	en	professionele	

autonomie	en	hoe	speelt	dit	laatste	volgens	de	literatuur	mee	in	het	vertrouwen	van	
medisch	specialisten	in	big	data?	

4. Wat	zijn	volgens	de	literatuur	mogelijke	obstakels	voor	medisch	specialisten	om	gebruik	te	
maken	van	big	datamodellen?	

	
In	deelvraag	1	zal	er	een	passende	definitie	van	big	data	worden	gegeven	voor	dit	onderzoek	en	
wordt	er	gekeken	naar	de	toepassing	van	big	data	in	het	ziekenhuis.	In	deelvraag	2	wordt	er	
allereerst	ingegaan	op	vertrouwen	in	technologie	over	het	algemeen.	Hierna	wordt	er	gekeken	
naar	een	veelgebruikt	model	bij	de	introductie	van	nieuwe	technologieën,	het	‘technology	
acceptance	model’,	waarna	wordt	beargumenteerd	waarom	dit	model	ontoereikend	is	voor	
onderzoek	naar	big	data	en	waarom	in	plaats	hiervan	vertrouwen	centraal	staat.	Ook	zullen	de	
drie	technologische	factoren	die	mogelijk	van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	in	big	data	worden	
geoperationaliseerd.	In	deelvraag	3	zal	ingegaan	worden	op	het	vakgebied	en	de	rol	van	de	
medisch	specialist,	zijn	professionaliteit	en	professionele	autonomie.	Ook	hierbij	wordt	
professionele	autonomie	geoperationaliseerd	voor	het	onderzoek.	Tot	slot	wordt	deelvraag	vier	
beantwoord	door	te	kijken	naar	de	factoren	die	mogelijk	van	invloed	zijn	op	het	uiteindelijke	
gebruik	van	big	data.	Het	hoofdstuk	zal	worden	afgesloten	met	een	onderzoeksmodel.		
	

2.1. Wat	is	big	data	en	hoe	krijgt	het	vorm	in	het	ziekenhuis?	
Volgens	Castells	(2010)	is	er	sprake	van	en	ontwikkeling	waarin	er	van	industrialisatie	naar	
informationalisme	wordt	overgegaan:	er	is	in	de	westerse	wereld	sprake	van	een	
informatietechnologische	revolutie.	Informatie	wordt	steeds	belangrijker	en	ontstaat	wanneer	
er	met	behulp	van	kennis,	betekenis	wordt	toegekend	aan	data	(Davenport	&	Prusak,	1998).	Dit	
is	tekenend	voor	het	werk	van	specialisten.	Door	data	en	informatie	te	koppelen	aan	medische	
kennis,	ontstaat	een	‘product’	waarmee	patiënten	behandeld	kunnen	worden.	Door	de	
technologische	ontwikkeling	in	de	samenleving	wordt	er	steeds	meer	data	gegenereerd,	
waardoor	de	trend	van	de	informatietechnologische	‘big	data’	revolutie	wordt	doorgezet	
(McAfee	&	Brynjolfsson,	2012).	
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2.1.1. Big	data:	een	definitie		
Big	data	is	tegenwoordig	een	populaire	term,	en	valt	ook	steeds	vaker	in	het	zorgwezen.	Het	is	
ondanks	dit	een	term	waarover	geen	consensus	aangaande	de	betekenis	bestaat.	Er	is	namelijk	
geen	breed	gedeelde	definitie	van	big	data	(Floridi,	2012;	Ekbia	et	al.	2015),	waardoor	er	geen	
harde	grens	is	die	stelt	wat	onder	big	data	valt	(Ottes,	2016).	Big	data	is	een	containerbegrip	dat	
in	de	volksmond	gebruikt	wordt	om	een	grote	hoeveelheid	data-informatie	te	omschrijven,	al	is	
deze	omschrijving	ontoereikend	voor	de	complexiteit	ervan.	Beyer	&	Laney	(2012)	hanteren	een	
definitie	van	big	data	die	uit	de	vier	V’s	bestaat:	volume,	velocity,	variety	en	veracity.	Volume	
betreft	de	grote	hoeveelheid	van	data:	elke	dag	wordt	er	2,5	triljoen	gigabyte	aan	data	gecreëerd	
(Trendition,	2015).	De	snelheid	waarmee	deze	data	gegenereerd	wordt	en	de	manier	waarop	het	
veranderd	en	verspreid	wordt	slaat	op	‘velocity’:	maar	liefst	elke	seconde	worden	er	wereldwijd	
2,5	miljoen	e-mails	verstuurd	(Trendition,	2015).	Het	blijft	echter	niet	bij	e-mails.	Foto’s,	
whatsapp-gesprekken	en	het	gebruik	van	‘clouds’	zorgen	ervoor	dat	er	een	grote	‘variety’	aan	
data	is	(Beyer	&	Laney,	2012).	Tot	slot	wordt	in	de	literatuur	‘veracity’	gebruikt,	dat	ingaat	op	de	
waarheidsgetrouwheid,	ofwel	de	betrouwbaarheid	en	integriteit	van	de	datasets	waarop	
analyses	gedaan	worden	(Nictiz,	2017).	Wanneer	deze	onjuist	of	incompleet	is,	is	de	analyse	
onbetrouwbaar.		
	 Deze	definitie,	waarin	de	vier	V’s	centraal	staan,	maakt	inzichtelijk	wat	de	aard	van	big	
data	is	omdat	het	zich	richt	op	de	specifieke	eigenschappen	van	big	data.	Omdat	big	data	in	
relatie	tot	medisch	specialisten	wordt	onderzocht,	dient	de	definitie	van	big	data	voor	dit	
onderzoek	bekeken	te	worden	vanuit	een	algemener	perspectief	dat	verdergaat	dan	de	
technische	eigenschappen	van	big	data.	Zo	gebruiken	Cavoukian	&	Jonas	(2012)	en	Davenport	
(2014)	de	volgende	definitie:	‘’big	data	is	een	parapluterm	voor	het	verkrijgen	van	informatie	uit	
de	registratie,	opslag,	beheer	en	analyse	van	data’’.	Bij	deze	definitie	wordt	rekening	gehouden	
met	de	importantie	van	goede	registratie,	opslag,	beheer	en	analyse	van	datasets:	zaken	waar	de	
specialist	dagelijks	mee	te	maken	heeft	bij	het	invoeren	van	patiëntgegevens.			

Met	de	definitie	van	Cavoukian	&	Jonas	(2012)	en	Davenport	(2014)	wordt	echter	nog	
steeds	een	te	grote	nadruk	gelegd	op	de	technologische	aspecten	van	big	data.	Omdat	naast	de	
technologische	factoren	in	dit	onderzoek	ook	stilgestaan	wordt	bij	professionele	autonomie	en	
het	uiteindelijke	gebruik	van	big	data	in	de	behandelpraktijk,	moet	er	tevens	gekeken	worden	
naar	de	veranderingen	die	big	data	veroorzaakt	voor	de	medisch	specialist.	De	Nationale	
DenkTank	Big	Data	(2014)	stelt	hierover:	‘’big	data	is	de	enorme	toename	van	mogelijkheden	
om	data	te	genereren,	combineren	en	analyseren,	die	leidt	tot	nieuwe	inzichten	en	een	nieuwe	
manier	van	redeneren’’.	De	veranderende	redenatie	die	bij	big	data	komt	kijken	raakt	aan	de	
essentie	van	het	fenomeen	en	de	veranderingen	die	hierbij	komen	kijken	voor	medisch	
specialisten.	Hierdoor	wordt	tegemoetgekomen	aan	de	meer	persoonlijke	(autonomie)-	en	
praktische	factoren	die	bij	het	gebruik	van	big	data	ook	een	rol	spelen.		

Het	geven	van	een	compacte	definitie	is	moeilijk	vanwege	het	gebrek	aan	eenduidigheid	
in	de	literatuur,	maar	bovenal	omdat	big	data	een	ongrijpbaar	fenomeen	is.	Er	zijn	te	veel	
dimensies	die	big	data	vormgeven,	en	men	is	het	niet	eens	over	wat	daarin	hoofdzakelijk	
belangrijk	is.	Het	is	in	het	kader	van	het	onderzoek	wel	van	belang	dat	er	een	definitie	
gehanteerd	wordt.	Daarom	zal	op	basis	van	de	bovenstaande	overwegingen	een	passende	
definitie	worden	gegeven.	Door	de	focus	te	leggen	op	zowel	het	technologisch	aspect	van	big	
data,	namelijk	de	manier	van	registreren,	opslaan,	beheren	en	analyseren	(waarin	de	vier	V’s	
vanzelfsprekend	geïncludeerd	zijn)	én	de	nieuwe	manier	van	redeneren,	is	het	concept	van	
vertrouwen	in	big	data	het	beste	te	onderzoeken.	De	definitie	is	daarmee	als	volgt:	‘big	data	is	
een	parapluterm	voor	het	verkrijgen	van	informatie	uit	de	registratie,	opslag,	beheer	en	analyse,	
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wat	leidt	tot	nieuwe	inzichten	en	vraagt	om	een	nieuwe	manier	van	redeneren’	(Cavoukian	&	
Jonas,	2012;	Davenport,	2014;	Nationale	DenkTank,	2014).		
	

2.1.2. Big	data	in	het	ziekenhuis	
Het	gebruik	van	EPD's	heeft	veel	gegevens	van	patiënten	opgeleverd.	Bijvoorbeeld	in	Amerika	
toonde	onderzoek	van	‘American	Hospital	Association’	aan	dat	het	aantal	EPD's	is	verdubbeld	
van	2009	tot	2011,	wat	aansluit	bij	de	‘volume’	en	‘velocity’	van	big	data.	De	gegevens	in	het	EPD	
bevatten	kwalitatieve/ongestructureerde	gegevens	(teksten),	kwantitatieve/gestructureerde	
gegevens	(statistische	waarden)	en	transactiegegevens	(registratie	van	toediening	medicatie)	
(Murdoch	&	Detsky,	2013),	die	er	tezamen	voor	zorgen	dat	er	veel	verscheidenheid	in	data	is	
(variety).	Waar	deze	datasets	voorheen	werden	gezien	als	een	bijzaak	staan	deze	vandaag	de	
dag	centraal	in	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	gezondheidszorg	(Murdoch	&	Detsky,	
2013;	Cáseres,	2013).	Het	is	echter	de	vraag	of	de	waarheidsgetrouwheid	(veracity)	van	deze	
data	gewaarborgd	kan	worden.		

De	toepassing	van	big	data	in	een	organisatie	is	niet	een	eenvoudige	verandering	die	een	
intensiever	gebruik	van	data-gedreven	informatiesturing	verondersteld,	maar	gaat	uit	van	een	
andere	denkwijze	die	een	nieuwe	houding	van	organisaties	vraagt,	zo	stellen	McAfee	&	
Brynjolfsson	(2012).	In	de	definitie	van	dit	onderzoek	wordt	daarom	naast	de	intensiteit	die	
registratie,	opslag,	beheer	en	analyse	van	data	met	zich	meebrengt,	ook	gefocust	op	de	nieuwe		
manier	van	redeneren.	Het	is	daarom	te	bedenken	dat	ziekenhuizen	zich	anders	moeten	gaan	
organiseren	om	te	voldoen	aan	die	noodzaak	van	‘anders	redeneren’.	Deze	verandering	brengt	in	
een	ziekenhuisorganisatie,	waar	medische	handelingen	op	basis	van	evidence	based	onderzoek	
worden	uitgevoerd,	wel	een	uitdaging	met	zich	mee	(Raghupathi	&	Raghupathi	(2014).	Met	big	
data	wordt	immers	voorspelt,	en	voorspellingen	kunnen	onzeker	zijn.	Dit	is	temeer	het	geval	
wanneer	niet	duidelijk	is	of	de	kwaliteit	van	de	data	en	de	kwaliteit	van	de	analyse	goed	genoeg	
zijn	en	wanneer	medisch	specialisten	vanwege	black	boxes	niet	inzichtelijk	hebben	hoe	de	
analyses	gedaan	worden.		
	
Het	persoonlijker	aanbieden	van	zorg	in	ziekenhuizen	kan	met	big	data	worden	geoptimaliseerd.	
Door	big	data	kunnen	persoonsgebonden	kenmerken	van	patiënten	steeds	bepalender	worden	
bij	diagnosticeren,	het	voorspellen	van	het	verloop	van	het	ziektebeeld	en	het	kiezen	van	de	
juiste	behandelingen	(Nictiz,	2014).	Hierbij	kan	ook	gebruik	gemaakt	worden	van	eerdere	
succesvolle	behandelingen	bij	andere	patiënten	met	het	vergelijkbare	ziektebeeld	en	de	big	data	
die	door	patiënten	zelf	worden	verzameld	via	bijvoorbeeld	een	smartphone	of	smartwatch	
(Rathenau	Instituut,	2015).		
	

	
	

In	het	EMORY-ziekenhuis	in	Atlanta	(V.S.)	gewerkt	met	een	‘flight	control	center’,	die	op	basis	van	big	data	
controle	houdt	op	een	afdeling	van	20	patiënten.	Hierbij	hebben	zij	als	doel	om	op	basis	van	data	continue	
te	kijken	bij	welke	patiënten	zich	risico’s	voordoen,	wat	heeft	geleid	tot	aanzienlijk	minder	sterfgevallen.	Zo	
wordt	er	gemonitord	op	bijvoorbeeld	de	hartslagvariatie	t.o.v.	de	saturatie	(zuurstof)	(zie	afbeelding	2).	De	
patiënten	waarbij	zich	geen	eigenaardigheden	in	de	grafiek	voordoen,	hoeven	niet	onder	verscherpt	
toezicht	te	komen.	Maar	de	patiënten	waar	hoge	risico’s	lijken	te	ontstaan,	daar	wordt	naar	gekeken.		

 



 18 

	
	

	

	

	

															

	

	

	

Afbeelding	1	-	EMORY-ziekenhuis,	Atlanta	VS.	SpO2	(zuurstof)	versus	HR	(hartslag)	van	20	patiënten	

Door	de	grote	hoeveelheid	aan	beschikbare	gegevens	kan	big	data	dus	ook	preventief	ingezet	
worden,	zo	is	te	zien	in	afbeelding	1.	Maar	ook	het	voorspellen	en	vertragen/voorkomen	van	
collectieve	ziekteontwikkelingen	als	griepepidemieën	is	een	ontwikkeling	die	big	data	mogelijk	
maakt	(Healthcare	Data	Institute,	2016).	Zo	stellen	Finger,	Genolet,	Mari,	Magny,	Manga,	Rinaldo	
en	Bertuzzoa	(2016)	dat	big	data	van	mobile	telefoongebruik	een	effect	tussen	
massabijeenkomsten	en	de	verspreiding	van	ziekten	als	cholera	of	malaria	kan	weergeven.	In	
relatie	tot	ditgeen	wordt	ook	gesteld	dat	wanneer	‘real-time	in	motion’	data	kan	worden	
gekoppeld	aan	big	datazorgsystemen,	wat	betekend	dat	actuele	data	van	patiënten	direct	wordt	
verzonden	naar	zorginstanties,	het	ziekenhuis	een	geheel	andere	rol	zal	krijgen	(Raghupathi	&	
Raghupathi,	2014).		
	

2.2. Vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	technologie	
2.2.1. Vertrouwen:	een	definitie			

Voordat	er	wordt	gekeken	naar	vertrouwen	in	big	data,	dient	te	worden	uitgelegd	wat	
vertrouwen	in	het	algemeen	inhoudt.	Zo	kan	er	een	duidelijk	beeld	komen	over	het	centrale	
concept	van	dit	onderzoek.	Vertrouwen	is	een	concept	dat	in	de	literatuur	op	diverse	wijze	
gedefinieerd	wordt.	Zo	kan	er	een	onderscheid	gemaakt	worden	tussen	specifiek	vertrouwen	en	
algemeen	vertrouwen.	Het	specifiek	vertrouwen	gaat	over	een	vertrouwensrelatie	tussen	
mensen	die	elkaar	goed	kennen:	“trust	is	one	party’s	willingness	to	be	vulnerable	to	another	
party	based	on	the	belief	that	the	latter	party	is	(a)	competent,	(b)	reliable,	(c)	open	and	(d)	
concerned”	(Mishra,	1996).	Algemeen	vertrouwen	gaat	over	het	vertrouwen	in	relatief	
onbekende	mensen:	“a	more	or	less	well-grounded	expectation	about	the	preferences	of	other	
people”	(Herreros,	2004).	In	dit	onderzoek	staat	algemeen	vertrouwen	centraal,	omdat	big	data	
geschaard	kan	worden	onder	een	‘relatief	onbekend’	iets	voor	medisch	specialisten.		

Giddens	(1991)	stelt	dat	vertrouwen	een	belangrijke	factor	is	in	een	situatie	waarin		
kennis	over	iets	of	iemand	ontbreekt,	zoals	dat	ook	het	geval	is	met	medisch	specialisten	en	big	
data.	Bij	het	vertrouwen	van	iemand	die	relatief	onbekend	is,	is	de	verwachting	volgens	Solomon	
&	Flores	(2001)	dat	diegene	(ook)	eerlijk	en	redelijk	is.	Eerlijkheid	–	ofwel	betrouwbaarheid	–	
gaat	in	dit	geval	meer	op	dan	redelijkheid	wanneer	we	spreken	van	big	data.	Bij	het	vertrouwen	
in	andere	(onbekende)	zaken	loopt	men	meer	risico	op	een	vertrouwensbreuk,	omdat	de	
intenties	van	anderen	vanwege	de	relatieve	onbekendheid	niet	altijd	duidelijk	zijn	(Luhmann,	
1988).	Zo	zou	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data	lager	kunnen	zijn	wanneer	
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voor	hen	niet	duidelijk	is	wat	de	intenties	van	big	data	zijn.	En	dit	zou	weer	afhankelijk	kunnen	
zijn	van	de	mate	waarin	de	medisch	specialist	begrijpt	hoe	het	algoritme	waarmee	big	data	
wordt	geanalyseerd,	tot	stand	is	gekomen.	Hiermee	kan	wederom	verwezen	worden	naar	de	
black	box	(Smith,	2002).		
	
Het	merendeel	van	de	definities	van	vertrouwen	ziet	het	concept	als	‘’de	acceptatie	van	een	
kwetsbare	situatie	waarin	een	actor	gelooft	dat	een	andere	actor	zorg	zal	dragen	voor	zijn	
belangen’’	(Rousseau	et	al,	1998;	Hall	et	al,	2001).	Hierin	wordt	echter	de	technologische	
component	van	big	data	niet	duidelijk,	waardoor	algemene	definities	als	deze	ontoereikend	zijn.	
Een	andere,	veelgebruikte	definitie	voor	vertrouwen	wordt	gegeven	door	Mayer,	Davis	&	
Schoorman	(1995):	“trust	is	the	willingness	of	a	party	to	be	vulnerable	to	the	actions	of	another	
party	based	on	the	expectation	that	the	other	will	perform	a	particular	action	important	to	the	
trustor,	irrespective	of	the	ability	to	monitor	or	control	that	other	party”.	Hierin	staat	centraal	dat	
de	verwachting	van	degene	die	het	vertrouwen	in	de	ander	stelt	is,	dat	er	los	van	enige	controle	
wordt	voldaan	aan	de	gevraagde	actie.	Deze	definitie	zou	toepasselijk	zijn	voor	medici	onder	
elkaar,	maar	vanuit	het	perspectief	van	big	data	is	deze	definitie	nog	onvoldoende	voor	het	
onderzoek	naar	vertrouwen	in	big	data,	omdat	er	geen	technisch	aspect	in	is	toegepast.		

Er	dient	dus	een	verwachting	te	zijn	ten	aanzien	van	de	technische	competentie	van	een	
mens	of	systeem	(ofwel	big	data)	(Barber,	1983).	Hieruit	volgt	een	definitie	die	meer	is	
toegespitst	op	de	aard	van	dit	onderzoek	en	tevens	een	passende	definitie	vormt.	Lee	&	See	
(2004)	definiëren	vertrouwen	van	mensen	in	geautomatiseerde	systemen	als:	

	
‘De	attitude	dat	een	‘technologische	toepassing’	helpt	bij	het	voltooien	van	de	opgestelde	doelen	
van	een	individu,	in	een	situatie	die	gekenmerkt	wordt	door	onzekerheid	en	kwetsbaarheid’.		
	
Deze	definitie	bestaat	uit	een	tweetal	elementen,	namelijk	de	hulp	van	een	technologische	
toepassing	bij	het	behalen	van	doelen	en	door	welke	factoren	deze	situatie	gekenmerkt	wordt.	
Deze	definitie	is	van	toepassing	op	het	werk	van	medisch	specialisten	in	het	ziekenhuis,	omdat	
hier	voldaan	wordt	aan	onzekerheid	en	kwetsbaarheid.	Het	medisch	ingrijpen	heeft	als	doel	om	
bevorderend	te	zijn	voor	de	kwaliteit	van	leven	van	de	patiënt,	maar	deze	behandeling	is	niet	
altijd	even	succesvol.	Door	de	onzekerheid	van	het	werk	en	de	kwetsbaarheid	van	het	leven	zijn	
publieke	instellingen	als	het	ziekenhuis	onderhevig	aan	een	behandelrisico.		

Bij	dit	risico	in	de	vertrouwensrelatie	tussen	medisch	specialisten	en	big	data	bestaat	de	
mogelijkheid	dat	degene	die	besluiten	neemt	verliest	(Chiles	&	McMacking,	1996;	Rousseau	et	
al.,	1998).	Vertrouwen	zou	namelijk	niet	nodig	zijn	als	er	te	allen	tijde	volledige	zekerheid	
zonder	risico	zou	zijn	over	de	acties	die	genomen	worden.	Om	deze	situatie	te	verbeteren	is	
daarom	de	hulp	van	een	‘technologische	toepassing’,	ofwel	‘big	data’	ingeroepen.	Tot	slot	dient	
ongeacht	deze	definitie	rekening	gehouden	te	worden	met	de	context	waarin	het	onderzoek	
plaatsvindt,	omdat	veelal	alle	kenmerken	die	van	belang	zijn	voor	het	vertrouwen	afhankelijk	
zijn	van	de	context	(Mayer,	Davis	&	Schoorman,	1995;	Schoorman,	Mayer	&	Davis,	2007;	Bauer,	
2014).		
	
In	een	context	waarin	onzekerheid	en	kwetsbaarheid	heerst,	moet	er	dus	vertrouwen	zijn	in	het	
technologische	aspect	van	big	data.	Dergelijke	‘speculatieve’	modellen,	ook	wel	modellen	die	
voorspellingen	trachten	te	doen,	kunnen	volgens	De	Wit	(1978)	niet	geverifieerd	maar	wel	
vertrouwd	worden.	De	Wit	(1978)	stelt	dat	het	vertrouwen	in	dergelijke	modellen	
(algoritmes/data	analytics)	hoger	is	wanneer	de	methoden	van	de	analyse	en	systemen	
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herhaaldelijk	tot	verifieerbare	modellen	met	bruikbare	resultaten	leiden.	Daarbij	stelt	hij	dat	de	
twijfel	over	bepaalde	voorspellingen	op	basis	van	kwalitatief	goede	data	niet	groot	is,	maar	
wanneer	het	eenmaal	misloopt	is	alle	vertrouwen	weg	(de	Wit,	1978).		
	 Als	de	medisch	specialist	een	laag	vertrouwen	heeft	dan	bestaat	de	kans	dat	deze	afziet	
van	de	ondersteuning	door	het	systeem.	Een	(te)	hoge	mate	van	vertrouwen	kan	echter	aan	de	
andere	kant	zorgen	voor	een	overschatting	van	het	systeem,	waardoor	de	gebruiker	zelf	te	
weinig	toezicht	houdt	op	wat	het	systeem	produceert	en	waardoor	zich	mogelijk	gevaarlijke	
situaties	kunnen	voordoen	(Muir,	1987).	Hierin	zit	een	spanningsveld	voor	de	medisch	
specialist,	omdat	te	veel	van	het	‘ene’	niet	bevorderend	is	voor	het	andere	en	andersom.	In	het	
kader	van	dit	spanningsveld	stellen	Lee	&	See	(2004)	dat	de	gebruiker	van	technologie	in	een	
onzekere	situatie	meer	vertrouwen	heeft	in	het	systeem	–	en	de	adviezen	hiervan	–	dan	wanneer	
een	situatie	minder	onzeker	is.		
	

2.2.2. Vertrouwen	in	plaats	van	acceptatie	van	technologie		
Het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	technologie,	laat	staan	in	big	data,	is	nog	niet	
veelvoudig	onderzocht.	In	tegenstelling	tot	dit	onderzoek,	waarin	vertrouwen	het	centrale	
concept	is,	focussen	de	meeste	auteurs	zich	namelijk	op	de	acceptatie	van	technologie	(Davis,	
1989;	Davis	&	Venkatesh	(2000);	Chau	&	Hu,	2001).	Ter	introductie	op	vertrouwen	in	
technologie	zal	hier	daarom	allereerst	op	worden	ingegaan,	waarna	wordt	besproken	waarom	
dergelijke	kwantitatieve	modellen	als	het	TAM	en	de	variaties	hierop	ontoereikend	zijn	om	
vertrouwen	te	kunnen	meten.	Om	extra	duidelijkheid	te	verschaffen	is	in	bijlage	1	tevens	een	
schematische	samenvatting	weergegeven	van	het	TAM	en	daarbij	enkele	variaties	en	
kanttekeningen.	
	

2.2.2.1. Het	Technology	Acceptance	Model		
In	vrijwel	alle	onderzoeken	naar	(de	implementatie	van)	nieuwe	technologieën	staat	het	
Technology	Acceptance	Model	(TAM)	en	diverse	variaties	hierop	centraal.	Het	model	toont	aan	
welke	variabelen	van	invloed	zijn	op	het	gebruik	van	een	nieuwe	technologie	(afbeelding	2).		
	

	
Afbeelding	2:	Technology	Acceptance	Model	naar	Venkatesch	(2000)	

In	het	klassieke	TAM	staan	twee	termen	centraal	die	van	invloed	zijn	op	de	houding	tegenover	
technologie	(A)	en	het	intentionele	gedrag	om	technologie	te	gebruiken	(B).	Dit	betreft	perceived	
usefulness	en	perceived	ease	of	use.	Perceived	usefulness	gaat	over	het	gebruik	van	een	
technologische	applicatie	wanneer	men	denkt	dat	het	zal	helpen	bij	het	bevorderen	van	hun	
prestatie	in	het	werk.	Perceived	ease	of	use	gaat	over	of	de	technologie	‘vrij	van	lasten’	is,	dus	dat	
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het	de	gebruiker	niet	meer	energie	kost	dan	wanneer	hij/zij	de	technologie	niet	gebruikt.	In	
menig	onderzoek	zijn	diverse	variaties	op	het	TAM	gedaan,	wat	uiteindelijk	leidde	tot	het	unified	
TAM	(Venkatesh.,	Morris.,	Davis	&	Davis,	2003).	Zo	voegde	onder	meer	Chau	&	Hu	(2001)	de	
Theory	of	Behavioral	Planning	(TBP)	van	Azjen	(1991)	én	de	decomposed	TPB,	waarin	de	term	
compatibility	(is	de	technologie	verenigbaar	met	de	huidige	werkpraktijken)	centraal	staat,	toe	
op	het	TAM.		

Door	de	combinatie	van	het	TAM,	de	TPB	en	de	decomposed	TPB	ontstond	een	nieuw	
model	die	expliciet	werd	getoetst	op	het	gebruik	van	technologie	door	professionals	in	het	
ziekenhuis.	Hieruit	bleek	dat	de	eerder	gedane	onderzoeksresultaten	met	het	TAM	in	het	
bedrijfsleven	niet	te	vergelijken	zijn	met	de	professionele	context	in	het	ziekenhuis,	omdat	
medisch	specialisten	een	grote	mate	van	pragmatiek	bevatten	en	zich	daarnaast	voornamelijk	
bezighouden	met	de	usefulness	of	technology	dan	met	de	ease	of	use	(Chau	&	Hu,	2001).	Ook	zijn	
zij	minder	afhankelijk	van	de	mening	van	anderen,	dan	in	andere	sectoren	(Chau	&	Hu,	2001).	
Het	lijkt	erop	dat	dit	raakvlakken	heeft	met	de	professionele	autonomie	van	medisch	
specialisten.		
	
De	acceptatie	en	het	gebruik	van	nieuwe	technologieën	door	medisch	specialisten	is	echter	iets	
anders	dan	het	hebben	van	‘vertrouwen’,	waar	dan	ook	in	mindere	mate	onderzoek	naar	is	
gedaan.	Er	zijn	op	het	TAM	wel	enkele	variaties	onderzocht	waarin	vertrouwen	als	een	van	de	
externe	variabelen	geldt.	Zo	heeft	vertrouwen	een	effect	op	intentioneel	gedrag	om	
informatiesystemen	te	gebruiken	waarbij	de	veiligheid	van	de	data	een	van	de	factoren	is	die	dit	
bepaald	(Wu	et	al.,	2008).	Ook	werd	door	Wu	et	al.	(2008)	aangetoond	dat	er	een	verband	
bestaat	tussen	de	TPB	en	vertrouwen:	de	normatieve	opvattingen	in	een	bepaalde	groep	zijn	van	
invloed	op	het	vertrouwen	in	technologie.	Egea	&	Gonzales	(2010)	hebben	daarnaast	
aangetoond	dat	er	een	verband	is	tussen	vertrouwen	dat	medisch	specialisten	hebben	in	
technologie	en	het	gebruik	van	technologie	en	Tung	et	al.	(2011)	toonden	aan	dat	naast	
comptability,	usefulness	en	ease	of	use	(Chau	&	Hu	(2001)	ook	vertrouwen	van	invloed	is	op	het	
gebruik	van	nieuwe	technologie.		

	
2.2.2.2. Technology	Acceptance	Model	(en	variaties	hierop)	ontoereikend	

Het	TAM	is	veelvoudig	gebruikt	in	diverse	onderzoeken	naar	gebruik	van	nieuwe	technologieën	
en	is	tevens	vanuit	een	kwantitatieve	bril	bekeken	in	relatie	tot	vertrouwen.	Deze	diverse	
onderzoeken	hebben	veel	concurrerende	modellen	opgeleverd,	elk	met	verschillende	sets	van	
variabelen	die	van	invloed	zijn	op	het	gebruik	van	technologie	(Venkatesh.,	et	al,	2003).	Het	TAM	
is	echter	een	volledig	deterministisch	model	dat	gebaseerd	is	op	causale	relaties	waarin	de	
onafhankelijke	(afhankelijke)	variabele	toeneemt	als	de	afhankelijke	(onafhankelijke)	variabele	
naar	verwachting	zou	afnemen.	Dit	leidt	tot	diverse	tekortkomingen	(Bagozzi,	2007).	Het	TAM	is	
ontoereikend	gebleken	vanwege	het	feit	dat	het	niet	veralgemeniseerd	kan	worden	omdat	de	
factoren	van	invloed	op	het	gebruik	van	nieuwe	technologie	variëren	met	het	soort	technologie,	
de	gebruikers	en	de	context	waarin	zij	zich	bevinden	(McCoy,	Everard	&	Jones,	2005;	Teo,	Luan	
&	Sing,	2008;	Tarhini	el	at.,	2015).		

Bagozzi	(2007)	stelt	dat	er	5	tekortkomingen	van	het	TAM	onderscheiden	kunnen	
worden.	Er	zijn	(1)	twee	statistische	tekortkomingen	te	benoemen	bij	het	model,	(2)	de	
identificatie	van	de	determinanten	van	perceived	ease	of	use	en	perceived	usefulness	zijn	
onvoldoende	door	afwezigheid	van	een	goede	theorie	hierover,	er	is	(3)	geen	plaats	voor	groeps-	
sociale	en	culturele	aspecten	van	besluitvorming,	er	is	(4)	geen	ruimte	voor	‘emotionele’	
overwegingen	en	er	is	(5)	geen	rekening	gehouden	met	zelfregulering	van	de	gebruikers.	Het	
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TAM	lijkt	te	instrumenteel	van	aard	om	diepgaande	overwegingen	en	vertrouwen	te	kunnen	
duiden.	Een	drietal	kanttekeningen	die	Bagozzi	(2007)	bij	het	TAM	maakt	dienen	verder	
uitgelicht	te	worden	in	het	kader	van	dit	onderzoek	(zie	ook	tabel	1).		
	
In	punt	drie	wordt	genoemd	dat	het	TAM	ondanks	alle	variaties,	geen	groep	gerelateerde,	
culturele	of	sociale	aspecten	heeft	meegenomen	in	het	model.	Juist	deze	aspecten	zijn	van	grote	
invloed	op	de	beslissingen	die	gebruikers	van	nieuwe	technieken	maken	(Kelman,	1974;	
Bagozzi,	2007),	en	is	in	het	kader	van	deelvraag	4	(de	implementatie	van	big	data	in	de	
behandelpraktijk)	dus	belangrijk	om	te	onderzoeken.		

De	beïnvloeding	op	dit	gebied	kan	worden	verhaald	op	diverse	aspecten	zoals	het	
onderdeel	zijn	van	een	bepaalde	etnische	groep,	familie	of	andere	gesocialiseerde	groepen	
(Higgins,	1991;	Kochanska,	1993,	1994).	Ook	in	samenwerkingen	beïnvloedt	de	sociale	identiteit	
de	besluitvorming	van	individuen	(Bagozzi	&	Dholakia,	2002;	Bagozzi,	Dholakia,	&	Pearo,	2007;	
Dholakia	et	al.,	2004).	Zo	kan	dit	ook	plaatsvinden	onder	medisch	specialisten,	die	zich	zowel	
begeven	in	de	culturele	context	van	het	ziekenhuis,	als	in	een	gesocialiseerd	veld	van	
professionals	via	de	beroepsgroep	waarbij	zij	aangesloten	zijn	(Noordegraaf,	2015).	Medisch	
specialisten	zullen	hun	keuze	omtrent	het	gebruik	van	een	nieuwe	technologie	dus	niet	enkel	
baseren	op	bijvoorbeeld	gebruikersvriendelijkheid,	maar	ook	op	de	groep	en	sociale	en	culturele	
context	waarin	zij	actief	zijn.	Echter	houdt	het	TAM	volgens	Bagozzi	(2007)	geen	rekening	met	
deze	factor,	al	wordt	dit	zoals	eerder	aangegeven	wel	door	Wu	et	al.	(2008)	aangetoond.	Het	
onderzoek	waarin	dit	gedaan	wordt	is	alleen	van	kwantitatieve	aard,	waardoor	niet	duidelijk	
wordt	waarom	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	technologie	wordt	beïnvloed	door	
sociale	druk.	In	dit	onderzoek	zal	in	de	empirische	deelvraag	3,	over	de	implementatie	van	big	
data,	aandacht	gegeven	worden	aan	de	sociaal-culturele	omgeving	van	specialisten	(het	
ziekenhuis),	en	de	invloed	die	dat	op	het	gebruik	van	big	data	heeft.		
	
Punt	4	betreft	de	afwezigheid	van	een	goede	toevoeging	van	theorie	rondom	de	‘emotie’	van	de	
gebruikers	van	technologie	in	het	TAM.	Bijvoorbeeld	motivatie	en	angst	om	bepaald	gedrag	te	
vertonen	kunnen	genoemd	worden	als	factoren	die	van	indirecte	invloed	zijn	op	de	intenties	van	
gebruikers	om	technologie	te	gebruiken	(Venkatesch,	2000).	Het	onderzoek	dat	naar	emotie	en	
het	TAM	is	gedaan,	is	alleen	niet	gebaseerd	op	theorieën	die	het	meest	geschikt	zijn	voor	de	
besluitvormingsprocessen	die	mensen	doormaken.	In	plaats	van	een	theorie	te	ontwikkelen	en	
specifiek	aan	te	geven	hoe	emotie	werkt	in	verschillende	stadia	van	besluitvorming	zijn	
bestaande	metingen	toegevoegd	aan	het	TAM	waarna	conclusies	zijn	getrokken	over	gebruik	
van	de	technologie	(Bagozzi,	2007).	Er	is	dus	dieper	onderzoek	nodig	aan	de	hand	van	specifieke	
theorieën	over	de	effecten	van	emotie	van	gebruikers	op	technologie-gebruik	(Bagozzi,	2007).	
Ook	dit	zal	in	de	empirische	deelvraag	2	en	3	aan	bod	komen.		
	
In	kanttekening	5	staat	zelfregulering	centraal	(ofwel:	professionele	autonomie)	Medisch	
specialisten	zijn	besluitvormers	met	een	hoge	mate	van	zelfregulering	die	afstamt	van	de	
professie	die	zij	bevatten;	de	overheid	geeft	professies	veel	ruimte	voor	zelfregulering	(Mackor,	
2011).	Bagozzi	(2007)	stelt	dat	er	in	het	TAM	en	de	TPB	cognitieve	wetten	van	
informatieverwerking	en	emotionele	en	motiverende	wetten	worden	aangehaald	waarbij	de	
zelfregulering	niet	in	de	causaliteit	is	opgenomen.	De	TAM	geeft	dus	geen	aandacht	aan	bewuste	
handelingen	gebaseerd	op	zelfregulatie.	Uiteraard	gaan	veel	handelingen	automatisch	(Wegner,	
2002	in	Bagozzi,	2007):	overtuigingen,	waarden	en	subdoelen	sturen	onze	reacties	en	
beslissingen.	Maar	er	zijn	bepaalde	omstandigheden	waarin	besluitvormers	zich	bewust	worden	
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van	hun	overtuigingen	en	verlangens	die	ze	vervolgens	meenemen	in	de	praktische	beslissingen,	
waardoor	het	gedrag	niet	automatisch,	impulsief	of	gedwongen	is	maar	resulteert	in	een	
intentionele	reactie	(Bagozzi,	2007).	Zelfregulering	van	medisch	specialisten	kan	bijvoorbeeld	
plaatsvinden	wanneer	zij	zichzelf	bewust	afvragen	of	een	bepaalde	handeling	in	het	belang	van	
de	patiënt	is.	Zo	kan	ook	het	gebruik	van	big	data,	juist	omdat	het	een	nieuwe	tool	is,	door	de	
medisch	specialist	ter	discussie	gesteld	worden	vanuit	het	idee	van	zelfregulering,	bijvoorbeeld	
omdat	de	kwaliteit	van	de	data	(empirische	deelvraag	1)	niet	goed	is	of	er	bezwaren	zijn	om	het	
oordeel	te	baseren	op	big	data.		
	 Deze	zelfregulering	kan	‘reflectief’	en	‘reflexief’	gedaan	worden.	Bij	reflectieve	
zelfregulering	kan	de	besluitvormer	zich	de	volgende	vragen	stellen:	‘ben	ik	het	soort	persoon	
dat	handelt	naar	dit	soort	verlangens?’	‘Is	het	verlangen	in	overeenstemming	met	het	soort	
persoon	dat	ik	wil	zijn?’	‘Zal	het	handelen	naar	deze	wens	leiden	tot	persoonlijk	bloeien?	Welk	
effect	zal	het	hebben	op	andere	mensen	die	belangrijk	zijn	voor	mij?’.	Bij	reflexieve	vragen	kijkt	
de	besluitvormer	meer	vanuit	een	waardepatroon	naar	de	sociale	effecten	van	de	beslissing,	
waarbij	hij/zij	zich	bijvoorbeeld	kan	afvragen	of	het	gebruiken	van	de	nieuwe	technologie	slecht	
is	voor	het	milieu	(Bagozzi,	2007).	Ditgeen	kan	zich	ook	voordoen	bij	medisch	specialisten,	die	
vanuit	hun	autonomie	vraagtekens	kunnen	stellen	bij	het	gebruik	van	big	data.	Dit	kan	zowel	
vanuit	reflectieve	als	reflexieve	zelfregulerende	overwegingen	zijn.		
	
Doorgaande	op	de	bovenstaande	beperkingen	van	het	TAM	stellen	ook	Benbasat	&	Barki	(2007)	
dat	er	vanwege	een	grote	reproductie	van	het	TAM	een	te	nauwe	(wetenschappelijke)	blik	is	
gekomen	op	de	acceptatie	van	technologie.	Hierdoor	zijn	te	weinig	nieuwe	en	andere	
onderzoeken	gedaan	naar	het	gebruik	van	technologie:	‘’However,	our	big	concern	is	that	the	
dominance	TAM	has	attained	has	caused	a	high	degree	of	enforcement,	conformity,	and	lack	of	
innovation	that	have	not	served	the	IT	adoption	research	community	well’’	(Benbasat	&	Barki,	
2007).	Er	is	volgens	Bagozzi	(2007)	en	Benbasat	&	Barki	(2007)	nieuw	en	ander	onderzoek	
nodig	om	zicht	te	krijgen	op	de	factoren	die	van	invloed	zijn	op	de	waarde	van	nieuwe	
technologieën	(als	big	data).		

Vanwege	de	bovenstaande	beperkingen	van	het	TAM,	en	de	vraag	om	andersoortig	
onderzoek	dat	o.a.	meer	factoren	meeneemt	dan	enkel	de	praktische	acceptatie,	wordt	in	dit	
onderzoek	daarom	gefocust	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data.	Deze	vraag	
strookt	met	het	eerdergenoemde	punt	van	Neff	(2013)	die	stelt	dat	big	data	een	meer	sociaal	
dan	een	technisch	vraagstuk	is,	waardoor	bijvoorbeeld	ook	gekeken	wordt	naar	de	invloed	van	
professionele	autonomie	van	specialisten	op	het	vertrouwen	in	big	data.	Maar	ook	de	
technologische	factoren	van	big	data	kunnen	vanuit	het	perspectief	van	vertrouwen	een	bredere	
invulling	krijgen	dan	enkel	de	technische	bruikbaarheid	en	acceptatie.	Tevens	voldoet	deze	
vraag	aan	hetgeen	Davis	(1989)	decennia	geleden	al	stelde:	het	TAM	moet	breed	onderzocht	
worden	om	de	validiteit	van	het	model	te	vergroten.	Dit	is	dan	ook	wat	met	dit	onderzoek	
gedaan	wordt.	Niet	het	TAM,	maar	vertrouwen	staat	centraal	om	te	voldoen	aan	de	
eerdergenoemde	aspecten	die	van	belang	zijn	om	technologische	ontwikkeling	te	kunnen	
duiden.		
	

2.2.3. Operationalisatie:	technologische	factoren	
Snijders,	Matzat	en	Reips	(2012)	maken	enkele	kanttekening	bij	de	‘technologische	achtergrond’	
van	big	data,	waarbij	zij	allereerst	stellen	dat	big	data	wetenschappelijk	onderzoek	niet	kan	
vervangen.	Er	worden	vaak	sterke	aannames	gedaan	ten	aanzien	van	de	wiskundig	verklarende	
eigenschappen,	maar	deze	hoeven	in	het	geheel	niet	de	realiteit	van	micro-processen	weer	te	
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geven	(Snijders	et	al.,	2012).	Verbanden	in	ongestructureerde	data	kunnen	echter	enkel	door	big	
datasystemen	aangetoond	worden,	maar	het	is	niet	zeker	dat	deze	verbanden	ook	relevante	
betekenis	hebben	(Marcus	&	David,	2014	in	Ottes,	2016;	Bates,	2014).		
	
Kwaliteit	van	data	
De	kwaliteit	van	de	big	data	moet	goed	zijn.	Echter,	het	is	vaak	onduidelijk	waar	de	data	vandaan	
komt,	de	data	is	op	verschillende	momenten	in	de	tijd	verkregen	of	de	dataset	is	niet	valide	
genoeg	(Janssen	et	al.,	2012).	Ook	wordt	data	vanuit	verschillende	bronnen	toegevoegd	en	
verwijdert	in	het	EPD.	Dit	kan	ervoor	zorgen	dat	het	zicht	op	kwaliteit	van	deze	data	min	of	meer	
ontbreekt	(Janssen,	Charalabidis	&	Zuiderwijk,	2012).	Dit	wordt	temeer	aangedreven	door	het	
ontbreken	van	goede	interoperabiliteit	en	daarmee	fragmentatie	van	data	(Cáseres,	2013;	
Schneeweis,	2014).	Gegevens	kunnen	onjuist	zijn,	maar	er	kan	ook	essentiële	informatie	over	de	
gegevens	ontbreken,	zoals	de	tijd	en	periode	waarin	de	gegevens	zijn	verzameld	(Janssen	et	al.,	
2012).	Vanuit	het	perspectief	van	‘kwaliteit’	kan	data	onder	meer	incompleet,	niet	precies	en	
niet-valide	zijn	waardoor	er	barrières	kunnen	ontstaan	in	de	standaardisatie	van	data	en	
daarmee	het	analyseren	van	de	data	(Janssen	et	al.,	2012).		

Deze	factoren	zorgen	ervoor	dat	de	kwaliteit	van	de	data	verloren	gaat.	Zoals	aangegeven	
heeft	vertrouwen	een	effect	op	intentioneel	gedrag	om	big	data	te	gebruiken	en	kan	de	kwaliteit	
van	de	data	een	van	de	factoren	zijn	die	dit	vertrouwen	beïnvloedt.	‘’While	examples	can	be	found	
of	high-quality	big	data,	problems	arise	in	meeting	the	normal	scientific	standards	of	replicability	
and	rigorous	sampling.	These	standards	can	be	relaxed	in	certain	stages	of	science,	during	
hypothesis	generation	and	exploration’’	(Goodchild,	2013).	De	verwachting	bij	deze	factor	is	dat	
medisch	specialisten	big	data	meer	zullen	vertrouwen	als	er	gegarandeerd	kan	worden	dat	de	
ingevoerde	data	van	patiënten	van	hoogwaardige	kwaliteit	is.	
	
Kwaliteit	van	analyse	
Schneeweiss	(2014)	stelt	dat	er	vanwege	de	gebrekkige	kwaliteit	van	de	analyse	van	big	data	
wantrouwen	bij	de	gebruikers	kan	ontstaan.	De	gebrekkige	analyse	kan	onder	andere	komen	
vanwege	big	data	die	onbetrouwbare	gegevens	oplevert	(c.q.	het	bovenstaande	punt),	omdat	
deze	op	verschillende	manieren	en	met	verschillende	doelen	zijn	verzameld	(Ottes,	2016).	

Daarnaast	hebben	de	medisch	specialisten	die	werkzaam	zijn	in	een	UMC	meer	dan	in	
een	perifeer	ziekenhuis	de	behoefte	om	een	kritische	blik	te	werpen	op	de	medische	wetenschap	
(Haitjema,	2018).	De	analyse	van	big	data	kan	zoals	benoemd	vanuit	statistisch	oogpunt	niet	
altijd	causaal	zijn,	waarmee	de	betrouwbaarheid	en	kwaliteit	van	de	voorspellende	analyse	
minder	groot	kan	zijn.	Het	is	daarom	mogelijk	dat	medisch	specialisten	vraagtekens	zetten	bij	de	
kwaliteit	van	de	analyse.		

Big	data	werkt	tevens	optimaal	bij	voorvallen	die	frequent	voorkomen,	maar	minder	
goed	in	situaties	die	zeldzaam	zijn	(Marcus	&	Davis,	2014).	Veel	voorkomende	zaken	kunnen	
statistisch	beter	verwerkt	worden	dan	zeldzame,	waardoor	big	data	voornamelijk	een	positieve	
werking	heeft	bij	vaker	voorkomende	ziektebeelden	als	diabetes	en	hart-	en	vaatziekten,	maar	
minder	effectief	zal	blijken	in	het	behandelen	van	bijvoorbeeld	zeldzame	erfelijke	ziekten.	
	
In	de	analyse	staan	algoritmes	centraal,	ofwel	wiskundige	berekeningen	die	verder	gaan	dan	
klassieke	statistiek.	Deze	modellen	zijn	in	staat	om	voorspellingen	te	doen	op	basis	van	een	
grote	dataset.	Hoewel	algoritmes	over	het	algemeen	betere	beslissingen	maken	dan	menselijk	
oordeel,	verzetten	mensen	zich	(los	van	de	technologische	analyse-aspecten	van	big	data)	tegen	
het	toestaan	van	een	‘numerieke	formule’	om	beslissingen	voor	hen	te	nemen	(Dawes,	1979;	
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Bazerman,	1985).	Logg	(2017)	stelt	dat	men	bij	objectieve	beslissingen	adviezen	van	een	
systeem	en	algoritme	prefereert,	maar	dat	bij	subjectieve	beslissingen	het	advies	van	mensen	
grotere	waarde	heeft.	Experts	op	hun	vakgebied,	zoals	ook	medisch	specialisten,	vertrouwen	
volgens	Logg	(2017)	minder	snel	op	algoritmische	analyses	dan	niet-experts,	wat	tevens	
overeenkomt	met	de	grote	mate	van	professionele	autonomie.	In	een	studie	gedaan	door	Keeffe	
et	al	(2005)	bleek	dat	cardiologen	de	adviezen	van	het	algoritme	(gebaseerd	op	eerdere	
aanbevelingen	van	artsen)	negeerden	in	meer	dan	de	helft	van	de	gevallen	in	bijvoorbeeld	het	
voorschrijven	van	medicatie.	Als	er	geen	vertrouwen	is	in	de	kwaliteit	van	de	analyse	van	het	
algoritme	dat	gebruikt	wordt,	dan	zal	het	advies	naar	verwachting	ook	niet	worden	gebruikt.	
Helemaal	wanneer	blijkt	dat	het	model	foutieve	informatie	verstrekt,	vertrouwen	mensen	meer	
op	zichzelf	dan	op	het	algoritme	(Dietvorst,	Simmons,	&	Massey,	2015).	De	verwachting	is	dat	
het	vertrouwen	in	big	data	hoger	is	wanneer	de	analyse	door	algoritmes	kwalitatief	goed	zijn.		
	
Algoritmische	transparantie:	de	black	box	&	open	box		
De	kennis	die	medisch	specialisten	hebben	van	de	modellen	waarmee	data	geanalyseerd	wordt	
verschild.	Sommige	eenvoudige	modellen	die	datasets	verwerken	zijn	gemakkelijk	te	
doorgronden,	en	in	andere	modellen	zijn	complexe	algoritmes	diep	verwerkt	en	daarmee	niet	te	
begrijpen	voor	de	medisch	specialist	(Smith,	2000).	Dit	wordt	ook	wel	de	‘black	box’	genoemd.	
Een	black	box	is	het	tegenovergestelde	van	een	open	box,	waarbij	medisch	specialisten	wél	
weten	hoe	het	algoritme/model	en/of	het	dashboard	waarmee	gewerkt	wordt	in	elkaar	steekt.	
Bepaalde	moderne	algoritmische	(machine	learning/deep	learning)	toepassingen	in	modellen,	
waar	ook	in	het	ADAM-project	mee	gewerkt	wordt,	mist	echter	deze	transparantie	(Lipton,	
2017).		
	 Zoals	naar	voren	kwam	in	het	voorgaande	deel	over	de	kwaliteit	van	de	gedane	analyse	
(door	algoritmes),	die	klaarblijkelijk	van	groot	belang	is	voor	de	ingebruikname	door	
specialisten,	kunnen	er	door	dergelijke	niet	transparante	modellen	vertrouwensvraagstukken	
veroorzaakt	worden.	Hiermee	komen	we	op	het	begrip	‘algoritmic	transparancy’,	wat	betekent	
dat	het	model	waarmee	big	data	verwerkt	wordt,	begrijpelijk	is	voor	specialisten.	Algoritmes	die	
niet	begrijpelijk	zijn	noemt	men	dus	een	‘black	box’,	en	deze	onbegrijpelijke	modellen	worden	
vervolgens	als	niet	transparant	benoemd.	Lipton	(2017)	zet	hier	vraagtekens	bij	het	begrip	
‘transparantie’	en	stelt	dat	we	moeten	nadenken	over	wat	transparantie	precies	inhoudt,	wat	
dus	ook	voor	de	specialist	van	belang	is:	wanneer	is	een	model	transparant	en	wat	is	er	voor	
nodig	om	dit	te	verwezenlijken?	

Het	blijkt	dat	naarmate	dergelijke	modellen	van	machine	learning	doordringen	tot	
‘kritieke’	gebieden	zoals	de	geneeskunde,	het	onvermogen	van	mensen	om	deze	modellen	te	
begrijpen	problematisch	is	(Caruana	et	al.,	2015;	Kim,	2015).	Het	uitleggen	van	dergelijke	
modellen	is	zelfs	in	veel	gevallen	zo	complex	dat	het	ontwerp	en	de	logica	van	het	algoritme	
erachter	zelfs	voor	de	systeemontwerpers	niet	te	duiden	is	(Crain,	2018).	Er	ligt	daarnaast	ook	
vaak	een	nadruk	op	de	competitie	tussen	algoritmisch	oordeel	en	menselijk	oordeel,	waardoor	
dergelijke	modellen	als	bedreiging	worden	gezien	(Steiner,	2012).	Er	moet	volgens	Logg	(2017)	
juist	erkend	worden	dat	dergelijke	modellen,	ondanks	hun	‘black	box’,	dienen	als	toevoeging	op	
het	oordeel	in	plaats	van	competitie	over	het	oordeel.	Ongeacht	deze	aanbeveling	lijkt	het	niet	
kunnen	achterhalen	van	adviezen	van	algoritmes	(omdat	er	te	weinig	transparantie	geboden	
wordt)	kan	zorgen	voor	wantrouwen	in	het	algoritme/model	en	dashboard	waar	medici	mee	
zouden	moeten	gaan	werken.	

Aan	de	andere	kant	wordt	ook	kritiek	geleverd.	Er	wordt	vaak	gedacht	dat	transparantie	
vertrouwen	in	systemen	creëert,	maar	er	is	weinig	empirisch	werk	dat	dit	bevestigt	(Albu	en	
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Flyverbom,	2016).	Om	het	vertrouwensissue	op	te	lossen	dient	er	in	plaats	van	transparantie	
gefocust	te	worden	op	interpretatie	van	dergelijke	modellen	(Kim,	2015).	Er	zijn	echter	slechts	
weinig	die	kunnen	duiden	wat	interpreteerbaarheid	precies	betekent	of	waarom	het	belangrijk	
is	(Lipton,	2017).	Daarnaast	stelt	Lipton	(2017)	dat	een	van	nadelen	van	transparantie-denken	
is	dat	de	focus	komt	te	liggen	op	de	kortetermijndoelstellingen	rondom	het	verkrijgen	van	
vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	dergelijke	modellen,	in	plaats	van	op	het	lange	termijn	
doel	om	de	zorg	te	verbeteren.	Maar	of	het	nu	met	transparantie	of	interpretatie	te	maken	heeft:	
het	algoritme	dat	in	modellen	gebruikt	wordt	is	in	veel	gevallen	complex	en	daarmee	
onbegrijpelijk	(om	te	interpreteren)	voor	medisch	specialisten.	Het	is	daarom	belangrijk	om	te	
kijken	naar	wat	deze	factor	doet	met	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data.	Te	
verwachten	is	dat	medisch	specialisten	meer	vertrouwen	hebben	in	big	data	wanneer	dergelijke	
modellen	begrijpelijk	zijn.	

	
2.3. Medisch	specialisten,	hun	professionaliteit	en	professionele	

autonomie	
Zoals	benoemd	stelt	Wilensky	(1964)	dat	er	een	onderscheid	is	tussen	professionals	en	niet-
professionals	op	basis	van	twee	kenmerken.	Dit	betreft	de	technical	base	en	de	service	ethic.	
Medisch	specialisten	hebben	beide	kenmerken.	Zij	hebben	een	hoge	mate	van	specialistische	
kennis	en	nemen	ethische	normen	en	waarden	mee	in	de	uitvoering	van	hun	werk.	Deze	
ethische	overweging	is	officieel	vastgelegd	op	het	moment	dat	medici	toetreden	tot	de	
beroepsgemeenschap,	waar	de	specialist	een	eed	aflegt	over	de	toewijding	ten	opzichte	van	
patiënten	en	de	bijbehorende	ethische	opvatting	(NFU,	2009).	Daarmee	zijn	medisch	
specialisten	‘klassieke	professionals’	(Noordegraaf,	2015).	Het	domein	van	deze	‘soort’	
professionals	wordt	gekenmerkt	door	sterke	associaties	met	de	beroepsgroep,	veel	autonomie,	
een	academische	opleiding,	een	grote	mate	van	socialisatie,	certificatie	en	regulatie.		

Doordat	deze	groep	professionals	vanwege	de	vele	kennis	en	de	lange	ervaring	in	het	
medisch	beroep	een	grote	mate	van	expertise	bevat,	heeft	de	medisch	specialist	een	grote	
autonomie	en	discretionaire	ruimte	(De	Bruijn,	2010;	Lipsky,	1980).	Het	is	complex	om	deze	
kennis	over	te	dragen.	De	Bruijn	(2010)	spreekt	in	het	kader	van	dit	kennismonopolie	van	tacit	
knowledge,	waarmee	de	medisch	specialisten	zich	onderscheiden	van	andere	medewerkers	in	
het	ziekenhuis.	Doordat	de	vaardigheden	van	medisch	specialist	in	de	uitoefening	van	het	vak	
continue	wordt	onderhouden,	bouwen	zij	kennis	en	ervaring	op	die	impliciet	van	aard	is	(De	
Bruijn,	2010).	Daarmee	zijn	medisch	specialisten	een	uitzonderlijke	groep	professionals	binnen	
het	ziekenhuis,	die	zeer	gesteld	zijn	op	hun	autonomie.	De	Bruijn	(2010)	vergelijkt	het	met	het	
zoeksysteem	Google:	op	basis	van	minimale	informatie	kan	de	zoekmachine	een	gedegen	
zoekactie	starten.	Dit	is	hetzelfde	bij	specialisten:	zij	kunnen	vanwege	hun	grote	ervaring	en	
kennis	op	basis	van	minimale	informatie	een	oordeel	vellen	over	het	ziektebeeld.	Dit	noemt	De	
Bruijn	(2010)	tacit	knowlegde,	ofwel:	onbewuste	kennis.		

De	medisch	specialist	heeft	gezien	deze	kenmerken	een	grote	professionele	autonomie	die	
als	heel	waardevol	wordt	gezien.	Waar	zij	traditioneel	gezien	echter	op	basis	van	hun	
persoonlijke	oordeel	beslissingen	namen,	is	er	in	het	afgelopen	decennium	een	toename	
gekomen	in	de	‘evidence-based	medicine’,	waarin	besluiten	op	basis	van	de	best	aanwezige	
informatie	genomen	moeten	worden	(Kayyali,	2013).	Of	big	data	hieronder	geschaard	wordt,	
moet	blijken.		
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2.3.1. Professionaliteit		
Bij	professionaliteit	kan	er	een	onderscheid	gemaakt	worden	in	professionals	en	professies.	Een	
professional	heeft	taken	die	door	de	beroepsgroep	worden	afgesproken:	doordat	verschillende	
professionals	samenkomen	in	een	professionele	beroepsgroep,	reguleren	zij	zichzelf	en	vormen	
zij	een	professie	(Noordegraaf,	2015).	De	professie	als	beroepsgroep	bepaalt	wat	professionals	
in	het	dagelijks	werk	wel	en	niet	mogen	doen.	Zo	wordt	de	eed	die	voor	medisch	specialisten	een	
vereiste	is,	opgesteld	door	de	beroepsgroep.	Alleen	de	‘professie’	bevat	de	deskundigheid	om	het	
beroep	goed	te	kunnen	uitoefenen	(Noordegraaf,	2011).	Professies	hebben	volgens	Trappenburg	
(2011,	in	Noordegraaf,	2011)	vijf	kenmerken:	
	

• Vakinhoudelijke	en	specialistische	kennis	
• Een	bepaalde	ideologie,	waarin	de	professional	een	hoger	doel	dient		
• Autonomie	(1):	een	professie	mag	zelf	bepalen	wie	zich	lid	mag	noemen	en	wie	niet.	
• Autonomie	(2):	een	professie	mag	zelf	bepalen	wie	het	werk	wel	of	niet	uitvoert.	
• Autonomie	(3)	een	professie	controleert	professionals	of	ze	aan	de	eisen	van	het	vak	

voldoen		
	
De	arts	is	vanwege	de	professie	een	medisch	professional.	Het	Koninklijke	Nederlandsche	
Maatschappij	tot	bevordering	der	Geneeskunst	(KNMG)	definieert	medische	professionaliteit	
van	de	arts	als	volgt:	‘’het	geheel	van	waarden,	gedragingen	en	verhoudingen	met	de	
samenleving	dat	het	vertrouwen	van	mensen	in	artsen	ondersteunt	en	rechtvaardigt’’	(KNMG,	
2007).	Professionaliteit	betreft	volgens	Wilensky	(1969)	en	Trappenburg	(2011)	kennis	
(technical	base)	en	ideologie	(service	ethic),	maar	daarnaast	ook	autonomie	(Trappenburg	
(2011).	En	deze	professionele	autonomie	is	belangrijk	voor	medisch	specialisten.		
	

2.3.2. Professionele	autonomie	van	medisch	specialisten	
Nieuwe	technologieën	leiden	niet	altijd	tot	verbetering	van	organisaties,	omdat	er	doorgaans	
veel	verzet	is	van	professionals	(Davis,	Bagozzi	&	Warshaw,	1989).	Zo	zijn	ook	medisch	
specialisten	professionals	die	dergelijk	verzet	kunnen	tonen.	Medisch	specialisten	zijn	om	hun	
kennis	en	ervaring	namelijk	erg	gesteld	op	hun	professionele	autonomie.	Noordegraaf	(2015)	
stelt	dat	er	een	sterkte	associatie	is	met	de	beroepsgroep	en	dat	er	onder	medisch	specialisten	
een	grote	mate	van	socialisatie	plaatsvindt.	Medisch	specialisten	nemen	in	het	licht	hiervan	niet	
zomaar	aan	wat	managers	van	hen	vragen	(De	Bruijn,	2010)	en	zijn	niet	gemakkelijk	mee	te	
nemen	in	veranderingen	(Ackroyd,	2007).		

Cramer-Cornelissens	(2002)	geeft	als	definitie	voor	professionele	autonomie	het	
volgende:	‘’Artsen	bepalen	zelfstandig	op	grond	van	kennis	die	in	hun	professionele	standaard	is	
vastgelegd,	welke	diagnostiek,	therapie	(inclusief	medicatie)	en	begeleiding	noodzakelijk	zijn	
binnen	de	grenzen	die	men	in	de	samenleving	overeengekomen	is	uit	het	oogpunt	van	schaarste.	De	
arts	bepaalt	dit	in	overleg	met	zijn	patiënt’’.	Deze	definitie	komt	overeen	met	hetgeen	
Noordegraaf	(2015)	en	De	Bruijn	(2010)	stellen	over	de	autonomie	van	medisch	specialisten.	Zij	
zijn	de	bepalende	factor	in	het	behandelproces.		

Professionele	autonomie	kan	op	twee	manieren	worden	uitgelegd.	Dit	kan	gedaan	
worden	als	‘feitelijke	professionele	autonomie’	en	als	‘ervaren	professionele	autonomie’.	
De	feitelijke	autonomie	is	de	autonomie	die	de	medisch	specialist	feitelijk	gebruikt	vanuit	zijn	
professie:	de	autonomie	en	daarmee	de	vrijheid	tot	zelfregulering	staat	hierbij	centraal.	De	
ervaren	professionele	autonomie	is	hoe	professionele	autonomie	zijn	autonomie	terugziet	in	de	
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praktijk	(Moja,	2014).	In	de	factor	omtrent	de	professionele	autonomie,	die	in	dit	onderzoek	
centraal	staat	in	relatie	tot	het	concept	vertrouwen,	moet	dus	een	onderscheid	gemaakt	worden	
tussen	deze	twee.	De	feitelijke	autonomie	kan	niet	zomaar	veranderd	worden	(binnen	de	
beroepsgroep),	maar	de	specialist	kan	zich	vanuit	de	‘ervaren	professionele	autonomie’	gezien	
het	soms	competitieve	karakter	van	big	data	wel	bekneld	voelen	(of	niet)	door	big	data	(Logg,	
2017).	Het	begrip	is	hiermee	tweeledig.	Omdat	de	focus	in	dit	onderzoek	op	vertrouwen	ligt,	en	
professionele	autonomie	een	rol	speelt	in	de	professionele	context,	zal	wanneer	het	gaat	om	
professionele	autonomie	de	‘ervaren	professionele	autonomie’	bedoeld	worden.		
	
Shperling	&	Shirom	(2005)	tonen	aan	dat	het	geven	van	professionele	autonomie	in	het	werk	
van	medisch	specialisten,	bijdraagt	aan	de	kwaliteit	van	zorg.	Medisch	specialisten	zijn	onder	
andere	gemotiveerder	en	meer	begaan	met	hun	taak	wanneer	zij	autonomie	hebben	(Langfred	&	
Moye,	2004).	Leitiskhow,	Kalkman	en	De	Bruijn	(2011)	tonen	aan	dat	medisch	specialisten	de	
autonomie	die	hiervoor	nodig	lijkt	te	zijn,	willen	behouden	omdat	zij	een	grote	
verantwoordelijkheid	voelen	voor	de	veiligheid	van	patiënten.	Zij	stellen	dat	medisch	
specialisten	autonomie	zien	als	een	onvoorwaardelijk	vereiste	voor	het	geven	van	goede	zorg	
(Leitiskhow	et	al.,	2011).	Solinge	(2009)	en	Jeurissen	(2006)	voegen	hieraan	toe	dat	het	
belangrijk	is	dat	specialisten	altijd	zelf	beslissingen	blijven	nemen	en	vanuit	hun	hun	
professionele	deskundigheid	voorbij	standaardisatie	moeten	kunnen	gaan	en	adequaat	dienen	te	
reageren	als	er	zich	unieke	situaties	voordoen.		

Er	zijn	volgens	Hoogland	e.a.	(2000)	een	drietal	bedreigingen	voor	de	autonomie	van	
medisch	specialisten,	waarvan	een	ingaat	op	de	druk	die	ontstaat	op	de	zorg	door	de	technische	
ontwikkelingen:	het	moet	efficiënter,	en	door	nieuwe	technologische	ontwikkelingen	als	big	data	
kan	er	steeds	beter	gediagnosticeerd	worden.	Om	hoge	kosten	te	voorkomen	wil	men	de	keuzes	
van	specialisten	gaan	beïnvloeden	(is	een	behandeling	écht	nodig?)	en	daarmee	wordt	hun	
autonomie	ingeperkt.	Een	gevaar	dat	hierbij	zou	kunnen	ontstaan	is	zijn	dat	specialisten	
techneuten	in	plaats	van	professionele	zorgverleners	worden	(Hoogland	et	al.,	2000).	
	

2.3.3. Operationalisatie:	professionele	autonomie		
De	professionele	autonomie	van	de	medisch	specialist	is	gezien	de	technical	base,	de	service	
ethic,	de	tacit	knowledge	en	een	groot	goed	van	medisch	specialisten	en	is	daarnaast	moeilijk	
overdraagbaar.	Dit	kan	voor	medisch	specialisten	mogelijk	een	reden	zijn	om	big	data	kritisch	te	
bevragen	en	zich	zo	nodig	hiertegen	te	verzetten.	Uiteraard	is	het	ook	mogelijk	dat	zij	big	data	
incorporeren	in	hun	professionaliteit	en	medische	koffer.		

De	hamvraag	is	dus	of	de	gebruikers	van	de	nieuwe	technologie	het	concept	van	‘big	
data’	ook	zien	als	een	betrouwbare,	veelbelovende	ontwikkeling	in	de	organisatie	en	hun	
vakgebied	en	de	uitdaging	hierin	ligt	besloten	in	hoe	medisch	specialisten	deze	verandering	
incorporeren	in	de	praktijk	(Neff,	2013).	Big	data	kan	enkel	succesvol	zijn	als	de	‘gebruikers’	
ervan	ook	het	vertrouwen	hebben	dat	het	een	verbeterslag	met	zich	meebrengt.		
	
Noordegraaf	(2007),	Noordegraaf	et	al	(2008)	en	Cruess	et	al	(2004)	refereren	naar	autonomie	
als	zijnde	een	uitkomst	van	professionaliteit,	waardoor	het	toepasselijk	is	om	het	te	betrekken	
bij	in	het	onderzoek	naar	vertrouwen.	In	het	kader	van	de	introductie	van	nieuwe	technologieën	
op	de	werkvloer	beschrijft	Montague	et	al.	(2010)	dat	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	
in	technologie	kan	veranderen	in	relatie	tot	de	uitkomsten	van	technologische	feedback.	
Wanneer	de	technologische	feedback	door	het	big	datasysteem	niet	in	overeenstemming	is	met	
het	eigen	klinische	oordeel	van	de	medisch	specialist	over	het	ziektebeeld	van	de	patiënt,	dan	is	
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het	vertrouwen	in	de	technologie	lager.	Duidelijk	is	dat	de	autonome	houding	van	medisch	
specialisten	hierin	een	grote	rol	speelt,	zoals	reeds	aangegeven	(Ackroyd	et	al.,	2007;	
Noordegraaf,	2007;	Mintzberg,	2009;	De	Bruijn,	2010;	Kayyali	et	al.,	2013).		

Het	is	gezien	de	professionele	autonomie	van	medisch	specialisten	dus	belangrijk	dat	er	
identificatie	is	met	de	big	dataontwikkelingen	in	de	ziekenhuisorganisatie.	De	autonomie	van	
specialisten	maakt	het	aannemelijk	dat	zij	te	allen	tijde	de	verantwoordelijkheid	willen	
behouden	voor	de	kwaliteit	van	zorg	en	daarmee	de	veiligheid	van	de	patient.	Door	big	data	kan	
deze	autonomie	ofwel	beperkt	ofwel	versterkt	worden.	Als	big	data	geen	hoogstaande	kwaliteit	
kan	garanderen,	of	zorgt	voor	een	inperking	van	de	beslissingsvrijheid	van	medisch	specialisten	
dan	bestaat	er	gezien	het	autonome	karakter	kans	op	verzet.	Kortom,	als	specialisten	big	data	
vertrouwen,	gaan	ze	het	eerder	gebruiken	(Egea	&	Gonzales,	2010).		
	
Omdat	de	medisch	specialist	een	grote	mate	van	autonomie	heeft	binnen	het	ziekenhuis	en	een	
hoog	verantwoordelijkheidsgevoel	bezit	voor	het	welzijn	van	patiënten	zal	big	data	(en	de	
behandeladviezen	die	hieruit	voortvloeien)	dus	overeen	moeten	komen	met	het	oordeel	van	de	
specialist,	wil	de	specialist	vertrouwen	krijgen	in	big	data.	Vanuit	de	autonome	rol	van	de	
specialist	is	het	daarop	doorgaande	te	verwachten	dat	specialisten	bewijs	willen	hebben	dat	het	
model	van	hoogwaardige	kwaliteit	is	en	het	het	welzijn	van	de	patiënten	verbetert.	Te	
verwachten	is	ook	dat	medisch	specialisten	vanwege	hun	autonome	karakter	continue	
betrokken	willen	worden	in	de	besluitvorming	over	big	data	implementaties.	Daarnaast	ligt	in	
deze	professionele	autonomie	het	vereiste	voor	evidence	based	medicine	besloten,	helemaal	in	
een	academisch	ziekenhuis	(Haijtema,	2018).	Medisch	specialisten	zullen	naar	verwachting	dus	
grote	kansen	zien	in	het	verder	ontwikkelen	van	tools	die	hen	helpen	bij	het	maken	van	betere	
beslissingen,	maar	deze	big	data	tools	moeten	eerst	op	grote	schaal	en	op	lange	termijn	uitwijzen	
dat	het	wetenschappelijk	is	en	doelmatig	ingezet	kan	worden	als	bevordering	van	de	gezondheid	
van	patiënten.	Dat	past	ook	geheel	bij	de	service	ethic	van	professionals.	
	

2.4. Van	vertrouwen	naar	implementatie?	
Wanneer	vertrouwen	in	big	data	aanwezig	is,	blijft	het	de	vraag	of	medisch	specialisten	de	tools	
(een	model	of	een	dashboard	in	de	behandelkamer)	die	met	big	data	ontwikkeld	zijn,	gaan	
gebruiken.	Hiermee	komen	we	op	een	implementatievraagstuk,	waar	in	de	literatuur	veel	over	
geschreven	is	en	waarin	dit	onderzoek	in	deelvraag	3	een	antwoord	op	gegeven	wordt.		

Janssen	et	al	(2012)	geven	in	het	kader	van	het	gebruik	van	big	data	enkele	voorbeelden	
van	sociaal-menselijke	gerelateerde	uitdagingen:	er	kan	bijvoorbeeld	te	weinig	kennis	aanwezig	
zijn	bij	de	gebruikers	zijn	om	data	volwaardig	toe	te	kunnen	passen,	er	kan	bij	medici	frustratie	
ontstaan	over	de	hoeveelheid	van	‘data-initiatieven’,	of	er	kan	onduidelijkheid	zijn	over	de	
afweging	tussen	privacy	en	transparantie	van	data	(Janssen	et	al.,	2012).	Tevens	geven	Chau	&	
Hu	(2001)	aan	dat	de	nieuwe	technologie	in	overeenstemming	moet	zijn	met	de	dagelijkse	
werkzaamheden	van	de	gebruikers,	omdat	er	anders	geen	(goed)	gebruik	van	wordt	gemaakt.	Er	
worden	in	dit	onderzoek	een	drietal	factoren	onderzocht	die	mogelijk	van	invloed	zijn	op	het	
gebruik	van	big	data.	Dit	betreft	de	invloed	van	de	organisatiecontext,	de	invloed	van	de	
aansluiting	van	big	data	op	het	dagelijkse	werk	en	de	invloed	van	(mogelijk)	extra	
administratieve	lasten	door	big	data.		

	
Invloed	van	de	organisatiecontext	van	het	ziekenhuis	
Het	vertrouwen	in	big	data	is	afhankelijk	van	de	groep,	de	cultuur	en	sociale	omgeving	waarin	de	
medisch	specialist	zich	in	bevindt	(Bagozzi,	2007).	Hoe	het	UMCU	aankijkt	tegen	big	data	en	
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welke	organisatiecontext-	en	cultuur	daarmee	gepaard	gaan	kunnen	daarom	van	invloed	zijn	op	
het	uiteindelijke	gebruik	van	medisch	specialisten	in	big	data.	Het	UMCU	is	vanaf	de	zomer	van	
2017	intensief	aan	de	slag	gegaan	met	het	uitzetten	van	4	pilots	in	4	afdelingen:	reumatologie,	
psychiatrie,	cardiovasculair	(EDEN)	en	neontologie.	Deze	afdelingen	hebben	los	van	de	eigen	
stappen	die	zij	hebben	gezet	op	het	gebied	van	big	data,	intensief	kennismaking	gehad	met	een	
ziekenhuisbreed	gestuurde	innovatie.	Achter	deze	ontwikkeling	zit	een	mandaat	van	de	Raad	
van	Bestuur	van	het	UMCU,	diverse	klinische	kartrekkers	en	hoogleraren	die	als	big	data	&	E-
Health	ambassadeurs	fungeren.	Medisch	specialisten	in	het	UMCU	zouden	hierdoor	beïnvloed	
kunnen	worden.		
	
Zoals	aangegeven	is	de	medisch	specialist	nauw	verbonden	in	de	gesocialiseerde	omgeving	
vanuit	hun	medische	omgeving.	Zo	kunnen	zij	door	de	organisatie	(en/of	de	beroepsgroep)	
context	van	het	ziekenhuis	gestimuleerd	worden	om	hun	professie	aan	te	passen	aan	de	
ontwikkelingen	die	big	data	met	zich	meeneemt.	Zo	worden	de	intenties	van	de	medisch	
specialist	om	een	technologische	applicatie	te	gebruiken	bepaald	door	de	positieve	of	negatieve	
houding	jegens	technologie,	door	de	perceptie	van	de	mening	van	relevante	anderen	in	zijn/haar	
omgeving	over	het	gebruik	van	technologie	en	door	de	perceptie	op	de	aanwezigheid	van	
vaardigheden	en	mogelijkheden	die	nodig	zijn	om	de	technologie	te	gebruiken	(Chau	&	Hu,	
2001).	De	mogelijke	invloed	van	de	‘mening	van	anderen’	op	de	medisch	specialist	komt	
bijvoorbeeld	naar	voren	in	de	Volkskrant	van	eind	mei	2016,	waarin	een	bezorgde	arts,	andere	
artsen	oproept	om	de	gevaren	van	big	data	in	te	zien	(Volkskrant,	2016).	
	
Hoe	de	organisatiecontext	beïnvloedt,	hangt	af	van	de	strategie.	Strategieën	vanuit	de	
organisatie,	zoals	initiatieven	om	de	professionals	op	een	bepaalde	manier	te	stimuleren,	zijn	
lastig	omdat	het	werk	van	de	professional	niet	wordt	gereguleerd	door	een	technisch	systeem	
(Mintzberg,	2009).	Daarom	verzetten	professionals	zich	per	definitie	tegen	het	rationaliseren	
van	hun	vaardigheden	(Mintzberg,	2009;	Noordegraaf	&	Van	der	Meulen,	2008).	Volgens	
Mintzberg	(2009)	zou	een	overheersende	technische	structuur	daarom	ook	een	bedreiging	
vormen	voor	de	autonomie	van	de	professional	omdat	dat	een	professional	programmeerbaar	
maakt.	Daarnaast	zou	het	leiden	tot	het	aannemen	van	een	dergelijke	structuur	waarbij	de	
standaardisering	van	werkprocessen	centraal	staat,	en	hier	kan	de	professional	nu	juist	niet	
functioneren	(Mintzberg,	2009).	Het	initiatief	van	ADAM	zou	mogelijk	op	eenzelfde	manier	
ontvangen	kunnen	worden	door	specialisten;	de	manier	waarop	medisch	specialisten	worden	
beïnvloed	door	hun	omgeving,	met	daarin	een	organisatievisie	op	big	data	kunnen	daarom	
tevens	van	invloed	zijn	op	het	gebruik	van	big	data.	De	verwachting	is	dat	hoe	positiever	de	
organisatie	jegens	big	data	staat	hoe	meer	kans	er	is	dat	er	gebruik	wordt	gemaakt	van	big	
datamodellen	in	de	behandeling.		
	
Compatibility:	aansluiting	op	dagelijkse	werkzaamheden	
Medisch	specialisten	zien	de	zinvolheid	van	de	nieuwe	technologie	volgens	Chau	&	Hu	(2001)	
niet	in	als	deze	niet	in	overeenstemming	is	met	hun	werkprocessen.	Dit	wordt	ook	wel	
compatibility	genoemd.	De	nieuwe	technologie	dient	dus	overeen	te	komen	met	de	dagelijkse	
werkzaamheden	van	de	medisch	specialist,	omdat	er	anders	geen	(goed)	gebruik	van	wordt	
gemaakt.	

Daarnaast	is	gesteld	is	dat	de	medisch	specialist	een	professional	is	die	niet	zomaar	
meegaat	in	veranderingen	(Ackroyd	et	al.,	2007).	Ook	volgens	Mintzberg	(2009)	kan	een	
hervorming	binnen	een	professionele	organisatie	niet	plotsklaps	doorgevoerd	worden.	Dit	is	
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volgens	Mintzberg	(2009)	iets	wat	stap	voor	stap	en	langzaamaan	moet	worden	doorgevoerd,	te	
beginnen	bij	het	beïnvloeden	van	de	kennis,	vaardigheden	en	normen	van	de	professional	in	
opleiding.	Medisch	specialisten	kunnen	dus	ook	tegen	bepaalde	veranderingen	zijn	omdat	het	
niet	strookt	met	hun	dagelijkse	werkzaamheden	(Chau	&	Hu,	2001;	Janssen	et	al.,	2012).	De	
verwachting	hierbij	is	dat	wanneer	medisch	specialisten	big	data	gemakkelijk	kunnen	toepassen	
en	aansluiten	op	de	dagelijkse	werkzaamheden	er	ook	meer	gebruik	van	gemaakt	wordt.		
	
Lastenverhoging	
Maag-,	darm-	en	leverspecialisten	(43,2	procent	van	de	tijd)	en	psychiaters	(39,4	procent	van	de	
tijd)	moeten	veel	administratief	werk	doen,	waardoor	ze	minder	tijd	hebben	voor	het	contact	
met	patiënten	(DenkTank	Ontregel	de	Zorg	in	Steenbergen,	2017).	Medewerkers	in	de	zorg	
vragen	zich	regelmatig	af	waarom	ze	bepaalde	formulieren	moeten	invullen.	De	oorzaak	van	
deze	toenemende	lastendruk	is	onder	meer	gelegen	in	het	hybride	en	gefragmenteerde	karakter	
van	het	Nederlandse	zorgstelsel.	Zo	ook	bestaat	hierin	een	risico	met	big	data.	Een	specifiek	punt	
dat	Neff	(2013)	aangeeft	is	het	idee	dat	medisch	specialisten	denken	dat	er	met	big	data	meer	
administratief	werk	bij	komt.	Over	veel	zaken	dient	verantwoording	afgelegd	te	worden,	en	zo	
mogelijk	ook	over	de	besluiten	die	op	basis	van	big	data	door	de	specialist	genomen	worden.	De	
actuele	transities	in	de	Nederlandse	gezondheidszorg	worden	dan	ook	vaak	geassocieerd	met	
verhoging	van	de	administratieve	lastendruk	(Skipr,	2015).	

De	verhoogde	lasten	zouden	het	gebruik	van	big	data	door	medisch	specialisten	kunnen	
verhinderen,	omdat	ditgeen	leidt	tot	ongewenste	bureaucratie.	Ook	de	factoren	ease	of	use	
(gemakkelijk	te	gebruiken)	en	usefullness	(helpt	het	bij	betere	prestaties)	uit	het	TAM	komen	
hierbij	kijken.	De	administratieve	lasten	die	mogelijk	ontstaan	moeten	niet	ten	koste	gaan	van	
deze	twee	belangrijke	factoren.	De	notie	die	hierbij	gemaakt	moet	worden	is	dat	wanneer	de	
lastenverhoging	leidt	tot	betere	zorg	voor	de	patiënt,	er	ook	de	mogelijkheid	bestaat	dat	medisch	
specialisten	zich	niet	zullen	verzetten	(Chau	&	Hu,	2001).	Aan	de	andere	kant:	verhoging	van	de	
administratieve	lasten	zullen	niet	geaccepteerd	worden	wanneer	hieronder	een	wantrouwen	
jegens	de	professionaliteit	van	de	medisch	specialist	zit.	Te	verwachten	is	dat	het	gebruik	van	
big	data	door	medisch	specialisten	groter	is	wanneer	de	administratieve	lasten	laag	zijn	(en	
blijven).	

2.5. Concluderend		
In	het	theoretisch	kader	is	aan	bod	gekomen	dat	het	met	de	kwaliteit	van	data	en	de	kwaliteit	
van	de	analyse	niet	altijd	goed	is	gesteld	en	dat	medisch	specialisten	door	de	‘black	box’	van	big	
data	geen	goed	zicht	hebben	op	waar	de	big	datagestuurde	adviezen	vandaan	komen	(Janssen	et	
al.,	2014;	Cáseres,	2013;	Marcus	&	David,	2014	in	Ottes,	2016;	Bates,	2014;	Schneeweiss,	2014;	
Smith,	2002).	Dit	maakt	dat	deze	factoren	geschaard	worden	onder	de	‘technologische	factor’,	en	
er	gekeken	wordt	in	hoeverre	dit	van	invloed	is	op	het	vertrouwen	in	big	data.		

Daarnaast	is	gebleken	dat	de	autonomie	van	specialisten	het	aannemelijk	maakt	dat	zij	
dat	zij	de	verantwoordelijkheid	willen	behouden	voor	de	kwaliteit	van	zorg	en	daarmee	de	
veiligheid	van	de	patient.	Als	big	data	geen	hoogstaande	kwaliteit	kan	garanderen,	of	zorgt	voor	
een	inperking	van	de	beslissingsvrijheid,	dan	kan	er	weerstand	ontstaan	die	het	vertrouwen	in	
big	data	vermindert	(Ackroyd	et	al.,	2007;	Noordegraaf,	2007;	De	Bruijn,	2010;	Egea	&	Gonzales,	
2010;	Kayyali	et	al.,	2013).	Hieruit	volgt	een	tweede	factor	die	mogelijk	van	invloed	is	op	het	
vertrouwen	in	big	data:	de	professionele	autonomie.	Deze	heeft	tevens	raakvlakken	met	de	
technologische	factor,	omdat	de	mate	waarin	de	data	en	analyse	kwalitatief	goed	zijn,	en	het	big	
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datamodel	transparant	is,	de	mate	van	‘weerstand’	van	de	autonome	medisch	specialist	zouden	
kunnen	bepalen.	
	
Als	het	vertrouwen	in	big	data	aanwezig	is,	dan	blijft	de	vraag	staan	of	er	ook	daadwerkelijk	mee	
gewerkt	gaat	worden.	Medisch	specialisten	hebben	grote	discretionaire	ruimte	(Lipsky,	1980)	
om	te	bepalen	wat	zij	wel	en	niet	doen	in	een	behandeling.	Het	is	daarom	belangrijk	dat	er	een	
sterke	identificatie	is	met	de	doorvoering	van	nieuwe	technologieën	binnen	de	
ziekenhuisorganisatie.	Het	is	namelijk	mogelijk	dat	wanneer	zij	minder	vertrouwen	hebben	in	
nieuwe	technologieën	(deelvraag	en	factor	1	en	2),	er	uiteindelijk	ook	niet	volgens	gehandeld	zal	
worden	(Chau	&	Hu,	2001;	Venkatesh	&	David,	2000).		

Daarom	is	er	ook	gekeken	naar	de	mogelijke	factoren	die	van	invloed	zijn	op	de	
uiteindelijke	implementatie	(deelvraag	3)	van	big	data	in	de	praktijk,	omdat	er	zijn	er	nu	
eenmaal	invloeden	vanuit	de	omgeving	en	de	praktijk	bestaan	die	het	gebruik	kunnen	
dwarsbomen	of	bevorderen.	Daarom	zijn	de	organisatiecontext	van	het	UMCU,	de	aansluiting	op	
de	dagelijkse	werkzaamheden	en	de	mogelijke	lastenverhoging	van	het	werk	factoren	die	
mogelijk	van	invloed	kunnen	zijn	op	het	gebruik	van	big	data.	Ook	bij	de	implementatie	heeft	de	
‘professionele	autonomie’	invloed	op	het	uiteindelijke	gebruik	van	big	data.	De	specialist	kan	
vanuit	zijn	of	haar	autonomie	namelijk	besluiten	om	geen	gebruik	te	maken	van	big	data,	omdat	
het	(ondanks	het	vertrouwen	in	de	kwaliteit)	mogelijk	niet	aansluit	op	hun	dagelijkse	
werkzaamheden	of	te	veel	lasten	met	zich	meeneemt.		

	
Het	is	in	ieder	geval	gebleken	dat	het	vertrouwen	in	nieuwe	technologieën	als	big	data	niet	
vanzelfsprekend	is	en	verdiend	moet	worden.	Er	wordt	daarom	in	het	onderzoek	gekeken	naar	
hoe	3	technologische	factoren	en	de	professionele	autonomie	van	specialisten	van	invloed	zijn	
op	het	vertrouwen	in	big	data.	Daarnaast	wordt	er	aan	de	hand	van	3	factoren	getoetst	of	dit	
vertrouwen	vervolgens	ook	leidt	tot	de	implementatie	en	gebruik	van	big	data	in	de	
behandelkamer.	Om	het	onderzoek	richting	te	geven	staat	het	onderstaande	model	(afbeelding	
3)	centraal.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding 1 - Mogelijke factoren van invloed op vertrouwen van medisch specialisten in big 
data en factoren die mogelijk van invloed zijn op de implementatie van big data 
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3. Methoden	
	
In	het	methodehoofdstuk	wordt	aangegeven	welke	onderzoeks-aanpak	centraal	staat.	Daarin	
staat	allereerst	centraal	waarom	is	gekozen	voor	een	kwalitatieve	onderzoeksbenadering.	
Daaropvolgend	worden	het	verdere	design	van	dit	onderzoek	en	de	respondentselectie	
uiteengezet.	Vervolgens	worden	de	validiteit	en	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	besproken	
en	staat	de	wijze	van	data-verzameling	centraal.	Tot	slot	zal	beschreven	worden	welke	
analysemethode	er	aangaande	de	verzamelde	data	wordt	gebruikt.	
	

3.1. Onderzoeksdesign	
In	het	onderzoek	staat	volgende	hoofdvraag	centraal:	’In	hoeverre	hebben	technologische	
factoren	van	big	data	en	de	professionele	autonomie	van	medisch	specialisten	invloed	op	het	
vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data,	en	in	hoeverre	leidt	dit	tot	het	gebruik	van	big	
data?’’.	Er	is	gekozen	voor	een	kwalitatieve	onderzoeksmethode,	omdat	deze	methode	het	
mogelijk	maakt	om	niet	numerieke	variabelen,	zoals	percepties	en	interpretaties	te	kunnen	
analyseren	of	te	interpreteren	(Van	Thiel,	2007,	p.	42).	Het	is	in	dit	onderzoek	van	belang	dat	
medisch	specialisten,	gestuurd	door	diverse	vooraf	opgestelde	factoren,	maar	ook	vanuit	hun	
eigen	visie	kunnen	vertellen	wat	wel	en	wat	niet	bijdraagt	aan	het	vertrouwen	in	big	data.	De	
ervaring	van	medisch	specialisten	met	big	data	is	persoonlijk	en	vanwege	de	nieuwe	technologie	
tevens	een	nieuwe	en	unieke	ervaring.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	het	niet	gemakkelijk	te	verklaren	
is	in	cijfers	of	statistieken.	In	dit	onderzoek	wordt	daarom	getracht	om	de	dieperliggende	
factoren	gerelateerd	aan	vertrouwen	bloot	te	leggen	middels	het	doen	van	een	kwalitatief	
onderzoek	(Bryman,	2012).	Daarbij	is	het	belangrijk	om	een	onderscheid	te	maken	tussen	het	
vertrouwen	van	medisch	specialisten	die	middels	de	pilot	in	zekere	zin	in	aanraking	zijn	
gekomen	met	big	data	en	de	klinische	trekkers	van	het	project.	Zij	fungeerden	binnen	hun	eigen	
afdelingen	als	ambassadeurs	van	data	analytics	en	zijn	daarom	enigszins	bevooroordeeld.		
	
In	dit	onderzoek	staat	een	positivistische,	verklarende	insteek	centraal.	Door	het	vooraf	bepalen	
van	de	definitie	van	diverse	concepten	en	het	werken	vanuit	factoren	die	mogelijk	van	invloed	
zijn	op	vertrouwen,	wordt	getracht	om	vertrouwen	in	een	bepaalde	technologische	ontwikkeling	
te	verklaren	(Bryman,	2012;	Deetz,	1996).	Op	basis	van	bestaande	theorieën	over	medisch	
specialisten,	vertrouwen	in	nieuwe	technologieën	én	de	kanttekeningen	die	bij	big	data	gezet	
worden,	is	er	een	model	gevormd	waarin	factoren	die	mogelijk	van	invloed	zijn	op	het	
vertrouwen	én	het	uiteindelijke	gebruik	van	big	data	centraal	staan.	Deze	worden	middels	
semigestructureerde	interviews	getoetst	waarna	verklaard	kan	worden	in	welke	mate	deze	
factoren	wel	of	niet	van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data	en	
het	gebruik	hiervan	in	de	praktijk.		
	

3.1.1. Inductief	én	deductief	onderzoek	
Het	onderzoek	leent	zich	voor	benadering	waarin	een	combinatie	van	een	inductieve	en	een	
deductieve	onderzoeksmethode	centraal	staan.	Bryman	(2012)	maakt	een	onderscheid	tussen	
deze	twee	door	te	benoemen	dat	inductie	staat	voor	het	opstellen	van	een	algemene	theorie	op	
basis	van	de	waarnemingen	die	worden	gedaan	in	de	praktijk,	en	deductie	staat	voor	het	toetsen	
van	wetenschappelijke	modellen	of	concepten	in	de	praktijk.	Dit	onderzoek	zit	tussen	deze	twee	
uitersten	in:	er	zijn	vooraf	opgestelde	factoren	die	mogelijk	van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	
van	medisch	specialisten,	maar	de	ontwikkeling	van	big	data	is	zo	pril	dat	er	nog	genoeg	
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theorievorming	kan	plaatsvinden	op	basis	van	specifieke	waarnemingen.	Het	onderzoek	is	dus	
inductief,	waarbij	de	nadruk	ligt	op	de	interpretatie	die	medisch	specialisten	geven	aan	big	data,	
en	daarnaast	ook	deductief,	waarbij	vanuit	bestaande	theoretische	concepten	en	overwegingen	
een	basis	wordt	gelegd	voor	het	doen	van	het	onderzoek.	Voor	een	‘overwegend’	inductief	
onderzoek	is	een	casestudy	vaak	een	passende	methode	waarmee	onderzoek	gedaan	kan	
worden	(Bryman,	2012).	
	

3.1.2. Casestudy	(embedded)	
Het	onderzoeksdesign	dat	in	dit	onderzoek	gebruikt	wordt	betreft	een	casestudy,	ook	wel	een	
gevalsstudie	genoemd.	Een	casestudy	kenmerkt	zich	doordat	er	onderzoek	wordt	gedaan	naar	
één	onderzoekseenheid,	waarbij	een	intensieve	en	gedetailleerde	studie	naar	een	bepaalde	
setting	plaatsvindt.	Een	case	wordt	geassocieerd	met	een	locatie,	zoals	een	gemeenschap	of	een	
organisatie	(Bryman,	2012),	wat	zeer	geschikt	is	om	contextafhankelijke	kennis	te	onderzoeken	
(Flyvbjerg,	2007),	waardoor	het	ook	regelmatig	plaatsvindt	in	de	bestuurskunde	(Van	Thiel,	
2007).		

Yin	(2009)	onderscheidt	vier	soorten	designs	waarmee	onderzoek	gedaan	kan	worden:	
de	single-case	holistic,	de	single-case	embedded,	de	multiple-case	holistic	en	de	multiple-case	
embedded.	In	dit	onderzoek	wordt	gewerkt	met	de	embedded	case	study.	Hierin	wordt	er	
binnen	één	case,	meerdere	subcases	onderzocht.	De	case	in	dit	onderzoek	betreft	het	UMCU-
project	Applied	Data	Analytics	in	Medicine	(ADAM),	die	in	3.1.3	beschreven	is.	De	‘subcases’,	
ofwel	de	‘embedded	units’	zijn	een	viertal	pilots	die	binnen	het	project	centraal	staan.	Hier	zijn	
de	interviews	met	respondenten	in	afgenomen.	Zo	kunnen	de	pilots	in	zekere	zin	met	elkaar	
worden	vergeleken,	maar	kan	er	bovenal	binnen	het	project	een	ingebed	én	overkoepelend	
perspectief	op	vertrouwen	van	medisch	specialisten	worden	gegeven.	De	casestudy	is	‘intensief’,	
wat	betekent	dat	er	diepgaand	wordt	ingegaan	op	de	manier	waarop	medisch	specialisten	big	
data	in	de	eerste	pilotsfase	hebben	ervaren	en	waarbij	vertrouwen	in	big	data	het	uitgangspunt	
is.			

Yin	(2013)	stelt	dat	er	drie	voorwaarden	zijn	voor	het	doen	van	een	casestudy:	als	de	
onderzoeksvraag	antwoord	geeft	op	de	‘waarom’-	of	‘hoe-vraag’,	als	het	onderzoek	geen	invloed	
heeft	op	de	praktijk	waarin	onderzoek	gedaan	wordt	en	wanneer	een	fenomeen	wordt	
onderzocht	dat	hedendaags	plaatsvindt.	Aan	deze	drie	voorwaarden	voldoet	ook	het	onderzoek	
naar	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data.	Centraal	staat	of	de	technologische	
factoren	en	professionele	autonomie	van	invloed	zijn	op	vertrouwen.	Het	onderzoek	beïnvloedt	
het	handelen	van	de	medisch	specialisten	niet	en	met	het	fenomeen	big	data	wordt	momenteel	
geëxperimenteerd	(en	het	wordt	mogelijk	op	korte	termijn	geïmplementeerd)	in	de	
ziekenhuisorganisatie.		

	
3.1.3. Case	context:	project	‘Applied	Data	Analytics	in	Medicine’	(ADAM)	

Het	big	dataproject	dat	vanuit	het	UMCU	is	gestart	heeft	als	doel	om	in	te	spelen	op	de	zorg	van	
de	toekomst.	Big	data	kan	helpen	om	de	zorg	persoonlijker	te	maken,	en	Applied	Data	Analytics	
in	Medicine’	(ADAM)	speelt	hier	middels	dit	unieke	project	op	in.	Samen	met	diverse	externe	
partijen	als	Siemens,	Phillips,	SAS	en	Accenture	is	het	project	in	het	voorjaar	van	2017	gestart.	Er	
wordt	met	verschillende	projectfasen	(plateaus)	gewerkt	en	deze	worden	kort	cyclisch	(SCRUM)	
ingevuld	(zie	afbeelding	4).	Tussen	januari	2018	en	heden	wordt	over	de	eerste	fase	
gerapporteerd	aan	de	Raad	van	Bestuur	van	het	UMCU,	die	vervolgens	zal	beslissen	over	verder	
financiering	voor	de	fasen	twee	en	drie	(implementatie).	Hoofdzakelijk	staan	dus	de	
experimentele	fase	en	de	implementatiefase	centraal.	De	experimentele	fase	is	afgerond,	en	nu	is	
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het	aan	de	Raad	van	Bestuur	om	op	basis	van	de	eerste	verkenningen	verdere	invulling	te	geven	
aan	de	toekomst	van	het	project.		
	 In	de	experimentele	fase	hebben	een	viertal	afdelingen,	te	weten	neonatologie	(NICU),	
psychiatrie,	cardiovasculair	riskmanagement	(EDEN)	en	reumatologie,	een	eerste	ervaring	
gehad	met	een	ziekenhuis-breed	aangestuurd	big	dataproject.	Voordat	de	samenwerking	met	
deze	afdelingen	tot	stand	kon	komen	had	ADAM	twee	voorwaarden:	1.	Er	moet	een	kartrekker	
vanuit	de	afdeling	zijn	die	fungeert	als	connectie	tussen	ADAM	en	de	afdeling	en	2.	Er	moet	een	
dataset	zijn	die	(zo	goed	als)	klaar	voor	gebruik	is.	De	afdelingen	waar	de	‘proeftuin’	is	opgezet	
zijn	bij	de	totstandkoming	van	het	model	(en	bij	EDEN	een	dashboard	als	uitvoering	hiervan)	
betrokken	geweest,	en	hebben	al	enkele	interessante	resultaten	voorbij	zien	komen.	Medisch	
specialisten	zijn	dus	in	bepaalde	mate	in	aanraking	gekomen	met	het	project,	waarmee	hun	
ideeën	over	big	data	gedreven	zorg	is	vergroot.	Binnen	de	pilots	is	los	van	het	ADAM-project	al	
wel	vaker	met	data	gewerkt,	waardoor	het	voor	de	sommige	specialisten	niet	een	geheel	nieuw	
fenomeen	is.	Het	ziekenhuis-brede	project	met	ondersteuning	vanuit	een	speciaal	team	van	
datawetenschappers	zorgt	echter	wel	voor	een	grotere	en	serieuzere	aanpak.	Door	verdiepend	
op	deze	case	en	de	vier	subcases	in	te	gaan,	kan	een	breed	en	gedegen	beeld	verkregen	worden	
van	het	vertrouwen	van	specialisten	in	big	data.		
	
	

	
Afbeelding	2	-	beschrijving	3	fasen	project	ADAM	

	
De	pilots	zijn	ruim	een	jaar	geleden	gestart	met	onder	andere	het	doel	om	medisch	specialisten	
een	beeld	te	geven	van	datagebruik	in	de	behandeling	van	bepaalde	ziektebeelden.	Onderstaand	
is	weergegeven	hoe	de	pilots	per	afdeling	zijn	ingestoken,	welke	parameters	(variabelen)	er	in	
de	dataverzameling	hoofdzakelijk	aanwezig	zijn	en	hoe	de	dataregistratie	hoofdzakelijk	
plaatsvindt.		
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Neonatologie	(NICU)	
Te	vroeggeboren	baby’s	bouwen	minder	makkelijk	een	goede	samenstelling	van	bacteriën	op	en	
krijgen	daarnaast	met	een	pittige	behandeling	te	maken:	infuus,	beademing,	prikken	van	bloed.	
Allemaal	toegangspoorten	voor	bacteriën,	waarvan	het	ene	kind	wel	en	het	andere	niet	ziek	wordt.	
Twee	centrale	vragen	worden	daarom	bij	NICU	gesteld:	wanneer	wordt	welk	kind	ziek?	En	bij	
vermoeden	op	sepsis	(bloedvergiftiging),	wat	is	dan	de	beste	aanpak?	Hierbij	wordt	ook	gekeken	naar	
de	voorspelling	van	het	soort	bacterie.		
	
Parameters	&	dataregistratie	
In	de	neonatologie-database	zijn	gegevens	van	zesduizend	kinderen	die	zijn	geboren	tussen	de	24	en	
32	weken	opgenomen.	Hierin	zijn	de	parameters	van	gewicht,	groei,	wel	of	geen	lijn,	beademing,	de	
precieze	week	van	geboorte	en	de	observaties	van	verpleegkundigen.	Ook	wordt	er	bij	verdachte	
situaties	(infecties)	een	bloedkweek	gedaan.	Hiermee	moet	getracht	worden	ziekte	bij	neonaten	te	
voorkomen.	Registratie	via	zeer	actuele	Intensive	Care	‘PDMS’	monitoring	en	handmatige	invoering.	
 

Reumatologie	
Gewrichtsreuma	verloopt	bij	iedereen	anders	en	is	daardoor	individueel	moeilijk	te	
Voorspellen.	Periode	met	relatief	weinig	klachten	kunnen	
Veranderen	in	periodes	met	hevige	ontstekingen.	Ondanks	de	kennis	en	de	uitgebreide	
praktijkervaring	is	het	voor	artsen	regelmatig	lastig	te	vermoeden	welke	ziekteactiviteit	er	voor	de	
patiënt	te	wachten	staat.	Er	zal	worden	voorspeld	bij	wie	de	ziekte	wel	of	niet	‘opvlamt’	en	of	
medicatie	al	dan	niet	kan	worden	afgebouwd.	Hierdoor	kunnen	bijwerkingen	van	medicijnen,	
opvlammingen	van	de	ziekte	en	ziekenhuisopnamen	gereduceerd	worden.	
	
Parameters	&	dataregistratie	
In	de	database	bevinden	zich	nu	alleen	gegevens	uit	de	routinezorg	zoals	ziekteverloop,	gezwollen	
gewrichten,	bloedwaarden,	roken	of	niet	en	mate	van	pijn.	Van	ongeveer	300	patiënten	zijn	relevante	
gegevens	verzameld.	Laat	de	database	bij	een	patiënt	slechts	20	procent	kans	op	opvlamming	zien,	
dan	kunnen	we	denken	aan	het	afbouwen	van	medicijnen,	met	als	gevolg	een	beperking	van	de	
bijwerking	van	medicatie	én	de	kosten	van	de	medicatie.	Registratie	via	handmatige	invoering	en	
labwaarden	en	scans	die	gedaan	worden.	 

Cardiovasculair	risicomanagement	(EDEN)	
Verbeteren	van	het	cardiovasculair	risicomanagement	is	het	doel	van	EDEN,	de	afkorting	van	de	
naam:	‘Evaluation	of	cardiolair	risk	and	guidline	assisted	strategy	via	in-patient	file	Dashboard	to	
improve	cardiovascular	riskmanagemENt’.	De	applicatie,	die	reeds	ontwikkeld	is	en	waarmee	EDEN	
een	van	de	voorlopers	is	in	het	ADAM-project,	geeft	per	patiënt	in	één	overzicht	alle	risicofactoren	
weer,	gekoppeld	aan	een	persoonlijke	risicoscore	op	een	hart-	of	vaataandoening	in	de	komende	tien	
jaar.	De	focus	ligt	op	het	inzichtelijk	maken	van	effecten	van	iemands	levensstijl	op	de	
levensverwachting.		
	
Dataregistratie	en	parameters  
De	data	die	bij	EDEN	aanwezig	is	bevat	alle	actuele	richtlijnen	gekoppeld	aan	de	situatie	per	patiënt,	
aan	gewicht,	leeftijd,	cholesterolwaarden.	Registratie	vindt	plaats	via	een	gestructureerde	
vragenlijsten,	handmatige	invoer	van	gegevens	en	lab	waarden.		
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3.2. Methoden	van	dataverzameling	
In	deze	paragraaf	wordt	uiteengezet	op	welke	manier	de	data	voor	het	beantwoorden	van	de	
hoofdvraag	is	verzameld.	Er	is	in	twee	fasen	onderzoek	gedaan,	welke	onderscheiden	kunnen	
worden	in	een	introductiefase	en	een	verdiepingsfase.	In	de	introductiefase	zijn	er	meerdere	
gesprekken	gevoerd	met	de	managementverantwoordelijke	voor	het	ADAM-project	binnen	het	
UMCU	en	zijn	er	een	tweetal	interviews	gehouden	met	experts	uit	het	veld	om	duiding	te	kunnen	
geven	aan	big	dataontwikkelingen	en	de	context	waarin	het	ziekenhuis	zich	verkeerd.		
	

3.2.1. Oriënterende	interviews		
In	de	introductiefase	stond	de	inleiding	op	de	pilots	in	het	ADAM-project	centraal,	waarvoor	een	
tweetal	introducerende	gesprekken	met	de	managementverantwoordelijke	van	het	project	zijn	
gevoerd.	Dit	verkennende	gesprek	gaf	begrip	van	de	doelen	die	het	vernieuwende	project	
binnen	het	UMCU	heeft,	en	in	welke	stappen	het	project	plaatsvindt.	Naar	aanleiding	van	deze	
gesprekken	is	in	het	kader	van	omvangrijke	begripsvorming	van	big	data	besloten	om	nog	een	
tweetal	oriënterende	interviews	af	te	nemen	bij	experts	op	het	gebied	van	big	data	in	de	zorg.	
Bryman	(2012)	noemt	dit	‘ongestructureerde	interviews’,	interviews	die	lijken	op	een	gesprek	
en	als	doel	hebben	om	meer	te	weten	te	komen	over	een	bepaald	fenomeen.	Dit	is	gedaan	bij	
KPGM-partner	en	hoogleraar	Big	Data	Ecosystems	for	Business	and	Society	Sander	Klous,	die	
met	zijn	kennis	van	big	data	implementaties	in	bedrijfsvoering	ingegaan	is	op	de	complicaties	
die	hier	in	het	kader	van	de	medisch	specialist	zouden	kunnen	ontstaan.	Tevens	is	een	
oriënterend	interview	afgenomen	met	dr.	Nicky	Hekster,	EMEA	Techical	Presales	bij	IBM	
Watson	Health.	
	

3.2.2. Semigestructureerde	interviews		
De	data	die	wordt	gebruikt	voor	dit	onderzoek	is	verzameld	middels	het	doen	van	interviews,	
die	een	semigestructureerd	karakter	hebben.	Deze	zijn	gebaseerd	op	een	topiclijst	die	de	
thema’s	bevat	die	in	ieder	geval	aan	bod	zouden	moeten	komen	(Bryman,	2012).	In	deze	
interviews	worden	medisch	specialisten	bevraagd	aan	de	hand	van	vooropgezette	vragen,	die	op	
basis	van	de	besproken	theorieën	en	concepten	uit	het	theoretisch	kader	zijn	opgesteld.	Het	
voordeel	van	semigestructureerd	interviewen	is	dat	er	ruimte	bestaat	om	af	te	wijken	van	de	
vooropgestelde	topics	en	vragen,	waardoor	beter	ingespeeld	kan	worden	op	de	antwoorden	die	

Psychiatrie	
Het	vinden	van	de	juiste	medicijnen	is	in	de	psychiatrie	een	uitdaging	doordat	er	vaak	sprake	is	van	
veel	bijwerkingen.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	mogelijke	gewichtstoename,	
bewegingsstoornissen	en	seksuele	problemen.	Hierdoor	kunnen	patiënten	snel	afhaken	van	de	
behandeling,	wat	onwenselijk	is	bij	een	psychose.	Dus	willen	artsen	eerder	een	medicijn	op	maat	
kunnen	voorschrijven,	passend	bij	die	ene	patiënt.	Dit	bevordert	de	therapietrouw,	verkort	de	
behandelduur	en	leidt	uiteindelijk	tot	meer	kwaliteit	van	leven,	zowel	voor	de	patiënt	zelf	als	zijn	
familie.	
	
Parameters	&	dataregistratie	
Bij	psychiatrie	is	er	ruime	ervaring	met	data.	Alle	relevante	data	van	(voormalige)	patiënten,	zoals	
gewicht,	bloedwaarden,	opnamedata,	duur	psychoses,	medicijntrajecten,	staan	hierin.	Daarnaast	zijn	
de	kenmerken	van	alle	voorgeschreven	medicijnen	erin	verwerkt.	Registratie	wordt	voornamelijk	
handmatig	gedaan,	met	enige	toevoeging	vanuit	het	lab.		
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respondenten	geven	(Bryman,	2012).	Dit	leidt	tot	het	verkrijgen	van	diepgaande	informatie	
waarmee	het	concept	vertrouwen	het	beste	gemeten	kan	worden.	Het	semigestructureerde	
karakter	van	de	interviews	laat	tevens	de	combinatie	van	zowel	inductief	als	deductief	en	
interpretatief	en	positivistisch	onderzoek	zien.	Hierbij	is	het	discursieve	karakter	van	de	
interviews	toegestaan,	waardoor	nieuwe	gedachtelijnen	komen	bovendrijven	die	vervolgens	
voorgelegd	kunnen	worden	aan	later	respondenten	(Beardsworth	and	Keil,	1992).			
	
In	het	theoretisch	kader	is	er	besproken	hoe	de	technologische	factoren	en	vanuit	de	
professionele	autonomie	mogelijk	van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	
in	big	data.	Deze	factoren	zijn	net	als	de	factoren	die	worden	gehanteerd	in	deelvraag	3,	over	de	
implementatie	van	big	data,	geabstraheerd	uit	eerder	gedane	onderzoeken.	Er	is	op	basis	van	
bestaande	theorieën	over	het	vertrouwen	in	nieuwe	technologieën,	de	beschrijving	van	de	
professionele	autonomie	en	de	factoren	die	spelen	in	het	uiteindelijke	gebruik	van	big	data	een	
model	gevormd	waarmee	dit	getoetst	kan	worden.		
	

3.2.3. Respondentselectie	
De	modellen	die	bij	ADAM	gemaakt	worden	zullen	voornamelijk	gebruikt	worden	door	medisch	
specialisten.	Allereerst	in	de	vier	opgezette	pilots	in	het	ADAM-project	van	het	UMCU,	en	later	
afhankelijk	van	het	succes	mogelijk	ook	door	meerdere	medisch	specialisten	in	het	ziekenhuis.	
Om	een	zo	duidelijk	mogelijk	beeld	te	krijgen	van	de	eerste	ervaringen	van	medisch	specialisten	
met	big	data,	zullen	medisch	specialisten	in	de	vier	genoemde	pilots	benaderd	worden.	Bij	de	
respondentselectie	wordt	daarom	gebruik	gemaakt	van	purposive	sampling:	in	het	onderzoek	
worden	respondenten	van	tevoren	geselecteerd	in	bepaalde	categorieën	(Bryman,	2012).	
Binnen	de	pilots	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	de	medisch	specialist(en)	die	als	
‘klinische	trekker’	big	data	hebben	aangezwengeld	binnen	de	afdelingen	en	de	medisch	
specialisten	die	hier	niet	nadrukkelijk	mee	bezig	zijn	geweest	(zie	tabel	1).	Dit	onderscheid	is	
belangrijk	om	te	maken,	omdat	de	kartrekkers	van	de	big	data	implementatie	gezien	hun	rol	in	
het	project	mogelijk	een	grotere	affiniteit	met	big	data	hebben	en	daardoor	bevooroordeeld	zijn.		
	
Er	worden	naast	medisch	specialisten	ook	klinische-trekkers	(kartrekkers	van	het	ADAM-
project	en	tevens	medisch	specialisten)	en	niet-klinische	trekkers	(arts-onderzoekers	en/of	
datawetenschappers	van	de	afdelingen	die	meewerkten	aan	het	project)	gesproken.	In	de	
resultaten	wordt	met	enige	regelmaat	een	onderscheid	en	vergelijking	tussen	deze	drie	groepen	
gemaakt,	omdat	er	in	de	perceptie	van	deze	groepen	een	verschil	bestaat.	Wanneer	er	gesproken	
wordt	van	medisch	specialisten,	betreft	dit	dus	enkel	de	medisch	specialisten	en	de	klinische	
trekkers	(tenzij	daar	óók	een	onderscheid	in	gemaakt	wordt),	omdat	de	niet-klinische	trekkers	
(nog)	niet	behoren	tot	de	specialisten	op	hun	vakgebied.	In	tabel	1	is	het	aantal	respondenten	te	
zien.	Vanwege	de	vertrouwelijkheid	zijn	de	respondenten	anoniem,	alsook	de	afdeling/pilot	van	
de	eerste	zes	respondenten.	Deze	laatste	groep	is	namelijk	nauw	betrokken	geweest	bij	het	
ADAM-project;	door	de	afdeling	bij	een	klinische	trekker	te	benoemen	is	gemakkelijk	te	
herleiden	waar	hij/zij	vandaan	komt.		
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Tabel	1	-	Respondenten	

Respondentnummer	 Type	respondent			 Afdeling/pilot	
1. 	 Klinische	trekker		 ---	
2. 	 Klinische	trekker		 ---	
3. 	 Klinische	trekker		 ---	
4. 	 Klinische	trekker	 ---	
5. 	 Niet-klinische	trekker		 ---	
6. 	 Niet-klinische	trekker		 ---	
7. 	 Niet-klinische	trekker		 ---	
8. 	 Neonatoloog		 Neonatologie	(NICU)	
9. 	 Neonatoloog		 Neonatologie	(NICU)	
10. 	 Neonatoloog		 Neonatologie	(NICU)	
11. 	 Psychiater		 Psychiatrie	
12. 	 Psychiater		 Psychiatrie	
13. 	 Psychiater		 Psychiatrie	
14. 	 Cardioloog		 Cardiologie	(EDEN)	
15. 	 Reumatoloog		 Reumatologie	
16. 	 Reumatoloog		 Reumatologie	

	
Alle	respondenten	zijn	benaderd	per	mail.	Omdat	het	agenda-technisch	gezien	lastig	is	om	
specialisten	te	kunnen	interviewen,	zijn	een	aantal	specialisten	benaderd	via	het	sneeuwbal-
principe	(Bryman,	2012).	Dit	houdt	in	dat	er	een	aantal	respondenten	benaderd	zijn	via	de	
contacten	van	respondenten	die	als	eerste	geïnterviewd	zijn.	Het	gevaar	dat	Bryman	(2012)	
hierbij	beschrijft	is	dat	de	onderzoekspopulatie	daarmee	minder	representatief	kan	zijn.	Echter	
is	deze	strategie	vanwege	de	onbereikbaarheid	van	medisch	specialisten	noodzakelijk.	
Daarnaast	is	het	aantal	medisch	specialisten	dat	enige	kennis	heeft	van	de	pilot	van	ADAM	niet	
heel	groot,	waardoor	doelgericht	zoeken	mét	het	sneeuwbalprincipe	onvermijdelijk	was.	
	

3.3. Kwaliteitscriteria		
Het	is	belangrijk	dat	het	onderzoek	voldoet	aan	wetenschappelijke	kaders.	Daarbij	staat	de	
betrouwbaarheid	en	validiteit	om	uitspraak	te	kunnen	doen	over	het	vertrouwen	in	big	data	
centraal.	Daarom	wordt	er	in	dit	onderzoek	rekening	gehouden	met	verschillende	
kwaliteitscriteria	om	deze	aspecten	te	kunnen	waarborgen.	
	
Betrouwbaarheid	is	de	nauwkeurigheid	en	consistentie	in	hetgeen	dat	onderzocht	wordt.	Hoe	
meer	hiervan	sprake	is,	hoe	betrouwbaarder	de	onderzoeksbevindingen.	Het	gaat	volgens	Van	
Thiel	(2007)	ook	wel	over	de	navolgbaarheid	en	herhaalbaarheid	van	waarnemingen.	Validiteit	
slaat	op	de	geldigheid	van	de	resultaten	en	de	generaliseerbaarheid	van	conclusies:	is	de	meting	
ook	wat	de	onderzoeker	wilde	meten?	Het	gaat	er	hierbij	ook	om	of	dit	ook	voor	andere	
situaties,	landen,	organisaties	et	cetera	geldt	(Van	Thiel,	2007,	p.	201).	Kwalitatief	onderzoek	
kent	echter	geen	statistische	waarneming	en	hoge	significantie,	waardoor	het	bij	lastiger	is	om	
conclusies	‘hard’	te	kunnen	maken	(Van	Thiel,	2007,	p.	166).	Wel	is	de	validiteit	van	dit	
onderzoek	vergroot	door	vragen	te	baseren	op	de	bestaande	literatuur	(Bryman,	2012).		
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Lincoln	&	Guba	(in	Bryman,	2012)	stellen	in	het	kader	van	de	betrouwbaarheid	en	validiteit	dat	
er	transferabillity	moet	zijn:	andere	onderzoekers	moeten	het	onderzoek	kunnen	herhalen.	Er	is	
in	dit	onderzoek	dan	ook	gekozen	voor	het	gebruik	van	een	gestandaardiseerde	en	
semigestructureerde	vragenlijst	waarin	een	aantal	factoren	centraal	staan	die	gemakkelijk	
opnieuw	getoetst	kunnen	worden.	Echter,	aansluitende	op	wat	Yin	(2009)	stelt	-	subcases	(de	4	
pilots)	bieden	goede	kansen	voor	grondige,	uitgebreide	analyses	die	de	inzichten	in	een	case	
kunnen	versterken	–		is	dit	onderzoek	afhankelijk	van	de	context	(Bryman,	2012).	Daarom	zijn	
de	resultaten	van	dit	onderzoek,	wegens	gebrek	aan	statische	en	kwantitatieve	significantie,	
alleen	geldig	voor	de	context	van	het	UMCU.	Bij	een	casestudy	wordt	er	dan	ook	niet	
nadrukkelijk	naar	generaliseerbaarheid	gestreefd,	wat	ook	wel	‘grounded	theory’	wordt	
genoemd	(Van	Thiel,	2007,	p.	155).	Maar	zoals	reeds	benadrukt,	zijn	de	factoren	die	zijn	gebruikt	
om	vertrouwen	in	het	ziekenhuis	te	duiden	(en	de	conclusies	die	op	basis	hiervan	gedaan	zijn),	
ook	van	toepassing	om	te	gebruiken	in	onderzoeken	bij	andere	ziekenhuizen.			
	 De	betrouwbaarheid	van	gegevens	zijn	daarnaast	ook	afhankelijk	van	de	
geloofwaardigheid.	Dit	betekent	dat	wanneer	er	onverwachte	resultaten	naar	boven	komen,	er	
goed	beargumenteerd	moet	worden	waarom	dit	het	geval	kan	zijn.	Om	de	betrouwbaarheid	van	
gegevens	te	waarborgen,	wordt	er	bij	onduidelijkheid	in	de	verwerking	van	de	resultaten	
teruggevallen	op	de	respondenten.	Dit	wordt	gedaan	door	bijvoorbeeld	door	het	nogmaals	
bevragen	van	het	onderwerp,	zodat	onduidelijkheden	worden	weggenomen.	Daarnaast	worden	
de	niet-klinische	en	de	klinische	trekkers	gevraagd	om	de	citaten	die	van	hen	zijn	gebruikt,	te	
controleren	op	correctheid,	omdat	bij	hen	de	naar	voren	kwam	dat	hier	behoefte	aan	was.	
Wanneer	respondenten	geheel	achter	hun	uitspraken	staan,	kan	de	onderzoeker	met	zijn	
resultaten	verwijzen	naar	deze	interviews	om	de	geloofwaardigheid	te	waarborgen.	Tot	slot	is	
de	geloofwaardigheid	gewaarborgd	vanwege	het	anonimiseren	van	gegevens.	Dit	leidt	er	ook	toe	
dat	respondenten	opener	zijn	in	hun	beantwoording	van	de	vragen.	
	

3.4. Topic	list	
Om	de	interviews	structuur	te	geven	en	om	consistentie	te	behouden	tussen	de	verschillende	
interviews	die	worden	afgenomen,	is	er	een	topic	list	opgesteld.	Deze	lijst	bestaat	uit	de	te	
bespreken	onderwerpen	die	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data	aan	het	licht	
moet	brengen.	Op	basis	van	het	opgestelde	model	met	de	technologische	factoren,	de	factor	van	
de	professionele	autonomie	en	de	factoren	omtrent	de	implementatie	van	big	data	zijn	
interviewvragen	opgesteld	(zie	bijlage	2)	die	een	semigestructureerd	karakter	hebben.		

In	de	topic	list	is	op	één	thema	een	onderscheid	gemaakt.	Dit	betreft	het	dashboard,	
ofwel	de	digitale	uitwerking	van	het	big	datamodel.	Er	is	namelijk	één	pilot	(EDEN)	die	het	
dashboard	al	ontwikkeld	en	in	praktijk	gebracht	heeft.	De	rest	van	de	afdelingen	is	nog	niet	in	dit	
stadium	beland,	waardoor	enkel	gevraagd	kan	worden	wat	wenselijk	is	om	in	een	dergelijk	
dashboard	te	willen	hebben.	
	

3.5. Data-analyse	
In	dit	onderzoek	zijn	16	interviews	afgenomen,	met	daarin	drie	verschillende	soorten	
respondenten	waaruit	een	enorme	hoeveelheid	van	informatie	komt.	De	data-analyse	vergt	
daarom	duidelijkheid	en	overzichtelijkheid,	zodat	er	waardevolle	kennis	geabstraheerd	kan	
worden.	Hierom	zal	de	data	worden	getranscribeerd	en	gecodeerd,	zodat	er	gemakkelijk	
verbanden	en	patronen	uit	de	transcripten	gehaald	kunnen	worden.	Coderen	heeft	hierbij	als	
doel	om	verschillende	thema’s	te	ordenen	en	bepaalde	patronen	te	herkennen	(Bryman,	2012),	
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wat	het	schrijven	en	begrijpen	van	de	resultaten	vereenvoudigd.	Verder	fungeert	coderen	als	
hulpmiddel	om	concepten	verder	uit	te	werken.	Het	is	daarnaast	ook	een	bevordering	van	de	
validiteit	van	het	onderzoek,	omdat	duidelijk	wordt	welke	stappen	en	concepten	er	zijn	
uitgelicht	om	tot	conclusies	te	komen.	De	codeboom	die	uit	de	codering	is	ontstaan,	is	
opgenomen	in	bijlage	3.		
	 Bij	de	codering	van	de	transcripten,	en	de	informatie	die	hieruit	voortkomt,	wordt	
‘intersubjectiviteit’	gehanteerd:	bij	de	analyse	van	de	data	ligt	de	focus	op	de	ervaringen	die	door	
meerdere	respondenten	worden	gedeeld	(Bryman,	2012).	Daardoor	is	het	niet	subjectief,	noch	
objectief,	maar	wordt	er	een	juiste	balans	gezocht	tussen	het	gestructureerd	opschrijven	van	de	
resultaten	én	het	behouden	van	interpretatieve	karakter	van	het	onderzoek.	Daarom	wordt	de	
analyse	als	volgt	gedaan:	de	resultaten	van	dit	onderzoek	zijn	gebaseerd	op	de	codering	van	de	
transcripten,	waarin	overeenstemming	van	het	merendeel	van	de	medisch	specialisten	op	
bepaalde	thema’s	centraal	staat.	Wanneer	meerdere	specialisten	een	bepaald	onderwerp	
aanhalen	als	positief-	of	heikel	punt,	dan	wordt	dat	gezien	als	een	betrouwbare	bevinding.	
Daarnaast	krijgt	het	aspect	van	interpretatief	onderzoek	ruimte	door	ook	enkele	expliciete	
uitschieters	of	duidelijk	verschillen	tussen	de	medisch	specialisten	te	benoemen.	
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4.	Resultaten	
	
In	het	resultatenhoofdstuk	wordt	antwoord	gegeven	op	een	drietal	empirische	deelvragen	die	
ten	grondslag	liggen	aan	de	hoofdvraag	in	dit	onderzoek:	
	

1. Welke	technologische	factoren	zijn	van	invloed	op	het	vertrouwen	in	big	data?	
2. Op	welke	manier	beïnvloed	de	professionele	autonomie	van	medisch	specialisten	het	

vertrouwen	in	big	data?	
3. In	hoeverre	leidt	het	vertrouwen	in	big	data	tot	het	gebruik	van	big	data?	

	
Aan	de	hand	van	deze	deelvragen	zal	dit	hoofdstuk	dan	ook	vormgegeven	worden.	Er	zal	binnen	
de	eerste	deelvraag	ingegaan	worden	op	elk	van	de	afzonderlijke	factoren	die	mogelijk	van	
invloed	zijn	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data.	In	deelvraag	twee	staat	
vanzelfsprekend	enkel	de	professionele	autonomie	centraal,	en	in	deelvraag	3	wordt	ingegaan	
op	een	drietal	factoren	die	mogelijk	van	invloed	zijn	op	het	gebruik	van	big	data.	In	de	
bespreking	van	de	resultaten	zal	er	worden	verwezen	naar	de	vier	pilots	en	het	verschil	en	de	
overeenkomsten	die	hiertussen	te	zien	zijn.	Tevens	zal	er	per	deelvraag	aan	het	einde	van	het	
hoofdstuk	op	beknopte	wijze	ingegaan	worden	op	de	verschillen	tussen	de	pilots	per	factor	die	
is	besproken.	Respondenten	worden	aangeduid	met	de	letter	R	en	bijbehorend	nummer.		
	
4.1. Technologische	factoren	

In	de	bespreking	van	de	eerste	deelvraag,	waarin	de	technologische	factor	in	het	werk	van	
medisch	specialisten	centraal	staat,	zal	worden	gekeken	naar	drie	factoren	die	mogelijk	van	
invloed	zijn	op	het	vertrouwen	in	big	data.	Deze	factoren	betreffen:		
	

1. De	kwaliteit	van	data:	vertrouwen	medisch	specialisten	op	de	kwaliteit	van	de	data	die	
(in	de	toekomst)	wordt	gebruikt	om	het	algoritme	te	vullen?	

2. De	kwaliteit	van	de	analyse:	hebben	medisch	specialisten	het	idee	dat	de	analyse	die	
met	het	algoritme	gedaan	wordt	betrouwbaar	is?	

3. Algoritmische	transparantie:	is	er	bij	medisch	specialisten	goed	zicht	op	de	werking	
van	het	algoritme,	en	hebben	zij	deze	transparantie	nodig	voor	het	vertrouwen?	

	
Binnen	deze	drie	factoren	zullen	de	meest	voorkomende	uitspraken	over	het	thema	worden	
gegroepeerd	en	zal	er	aan	de	hand	van	citaten	worden	uitspraak	worden	gedaan	over	in	
hoeverre	een	bepaalde	factor	van	invloed	is	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten.	
Alvorens	is	het	van	belang	om	in	grote	lijnen	te	belichten	hoe	de	huidige	praktijken	aangaande	
het	gebruik	en	de	registratie	van	data	in	het	UMCU	te	werk	gaat.		
	
Alle	medisch	specialisten	in	het	UMCU	werken	met	data	van	patiënten.	Bij	elk	patiëntbezoek	
wordt	de	data	van	een	individuele	patiënt	geraadpleegd	via	het	Elektronisch	Patiënten	Dossier	
(EPD.	Zie	afbeelding	5)	en	worden	bijvoorbeeld	de	ontwikkelingen	van	het	ziektebeeld,	de	
effecten	van	de	medicatie	en	de	pijnbeleving	van	de	patiënt	dit	systeem	bijgewerkt.	Het	systeem	
waarin	dit	wordt	gedaan	betreft	het	HiX:	een	EPD/ziekenhuisinformatiesysteem	en	platform	van	
marktleider	Chipsoft.	In	het	HiX	staat	dus	het	EPD,	waarin	veel	soorten	data	zijn	opgenomen.	
Enerzijds	meer	gestructureerde	data	zoals	vragenlijsten,	laboratoriumuitslagen,	uitslagen	van	
‘scans’	(bijvoorbeeld	vanuit	radiologie)	en	welke	medicatie	de	patiënt	heeft	opgehaald	bij	de	
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apotheek,	maar	anderzijds	ook	de	meer	ongestructureerde	aantekeningen	en	registraties	van	de	
specialist.	Dan	is	er	ook	nog	de	Intensive	Care	(IC)	van	het	UMCU,	waar	er	gewerkt	wordt	met	
het	Patiënt	Data	Management	Systeem	(PDMS).	Dit	systeem	zorgt	ervoor	dat	de	data	die	vanuit	
onder	meer	infuuspompen,	beademingsapparaten	en	hart-longmachnies	direct	wordt	verwerkt	
in	het	EPD.	Zo	hebben	specialisten	goed	zicht	op	de	ontwikkeling	van	de	gezondheid	van	de	
patiënt,	hoeven	zij	zelf	relatief	minder	data	te	administreren	en	worden	zij	middels	alarmering	
van	deze	PDMS-monitors	direct	gewaarschuwd	wanneer	er	zich	gevaren	voordoen.	Het	verschil	
tussen	de	manier	waarop	data	gegenereerd	en	opgeslagen	wordt	(gestructureerd,	
ongestructureerd	en	via	het	PDMS),	ofwel	grotendeels	door	de	specialist	zelf	ofwel	grotendeels	
door	een	monitor,	is	belangrijk	om	te	benoemen	in	het	kader	van	de	technologische	factor.	
Hierdoor	treden	namelijk	ook	verschillen	op	tussen	de	pilot	bij	neonatologie	en	de	andere	pilots.		
	
	
	
	
	
	
	

	
	

4.1.1.	Kwaliteit	van	data	
Te	verwachten	was	dat	wanneer	de	kwaliteit	van	de	data	hoog	is,	er	meer	vertrouwen	van	
medisch	specialisten	zou	zijn	in	big	data.	Uit	de	interviews	bleek	dat	dit	sterk	het	geval	is.	
Medisch	specialisten	zijn	terughoudend	in	het	gebruik	van	big	datamodellen	en	systemen	
wanneer	zij	er	niet	op	vertrouwen	dat	de	data	die	hiervoor	gebruikt	wordt	van	hoogwaardige	
kwaliteit	is.	Over	het	algemeen	genomen	zijn	medisch	specialisten	gematigd	positief	over	de	
kwaliteit	van	data,	dus	er	is	geen	sprake	van	wantrouwen.	Er	zijn	een	aantal	algemene	barrières	
die	de	kwaliteit	van	data	degraderen,	maar	er	zijn	ook	verschillen	te	zien	in	de	datakwaliteit	én	
het	vertrouwen	hierin	tussen	de	vier	pilotafdelingen,	onder	meer	vanwege	de	verscheidene	
wijze	waarop	data-input	wordt	verwerkt.	Binnen	deze	factor	zal	besproken	worden	hoe	de	
kwaliteit	van	de	input	in	het	EPD	is,	welke	hinder	taalfouten	van	medici	en	verpleegkundigen	in	
de	databestanden	creëren	en	welke	barrières	er	bij	PDMS-monitoring	op	de	afdeling	
neonatologie	kunnen	ontstaan.		
	

4.1.1.1	Kwaliteit	in	het	EPD	laag	vanwege	‘menselijke’	input	
R6:	‘’We	zien	ontbrekende	data	bij	ongeveer	40%	van	de	visites.	Lichamelijk	onderzoek	naar	
gewrichten	bijvoorbeeld	wordt	wel	gedaan,	maar	dat	staat	dan	ergens	heel	globaal	in	de	tekst	of	
helemaal	niet	in	de	tekst’’.	
	
Waar	bij	reumatologie	en	psychiatrie	over	het	algemeen	sceptischer	wordt	gekeken	naar	de	
kwaliteit	van	de	data	die	(kan)	gebruikt	worden	in	big	datamodellen,	is	dat	minder	terug	te	zien	
bij	neonatologie	en	EDEN.	Dit	is	grotendeels	te	wijten	aan	het	verschil	tussen	afdelingen	in	de	
kwaliteit	van	de	input	die	door	medisch	specialisten/verpleegkundigen	in	het	EPD	wordt	
gedaan.	Uiteraard	moet	op	elk	van	de	afdelingen	gerapporteerd	worden,	maar	het	hangt	wel	af	
van	de	manier	waarop	dit	gedaan	kan	worden.	Zo	is	er	bij	EDEN	geen	tot	weinig	problematiek	in	

Afbeelding	5	-	systematische	verhoudingen	in	dataverwerking	
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de	verwerking	van	de	input	en	daarmee	de	kwaliteit	van	data,	omdat	er	gebruik	wordt	gemaakt	
van	een	gestructureerde	vragenlijst	van	het	Utrechts	Cardiovasculair	Cohort	(UCC).	Hierin	staan	
de	gegevens	van	alle	diabetespatiënten	in	het	UMCU,	die	de	vragenlijst	bij	binnenkomst	invullen.	
Hierdoor	is	bijvoorbeeld	de	variabele	‘rookgedrag’,	duidelijk	verwerkt	van	alle	patiënten	
waardoor	het	algoritme	gemakkelijk	kan	analyseren.	Bij	EDEN	wordt	de	kwaliteit	van	data	
daarom	als	een	vanzelfsprekendheid	gezien.	Dit	komt	ook	omdat	de	afdeling	relatief	ver	in	de	
dataontwikkeling	is,	omdat	er	al	langer	met	een	model	en	de	UCC-vragenlijsten	wordt	gewerkt.		

Bij	neonatologie	wordt	via	de	PDMS-monitoring	gewerkt,	waardoor	de	data	grotendeels	
automatisch	vergaard	wordt	en	daarmee	anders	van	aard	is;	maar	ook	hierin	zitten	
foutmeldingen.	Op	de	afdelingen	reumatologie	doen	specialisten	de	administratie	grotendeels	
zelf.	Maar	dit	wordt	hen	vanwege	een	niet-gebruikersvriendelijke	EPD	niet	altijd	even	makkelijk	
gemaakt.	Zo	moet	de	reumatoloog	tijdens	een	bezoek	van	de	patiënt	zijn/haar	verhaal	aan	te	
horen	en	tegelijkertijd	een	zorgvuldige	administratie	van	de	diagnose	te	doen	in	diverse	
tabbladen,	wat	ten	koste	gaat	van	de	kwaliteit.	Hierdoor	ontbreken	bijvoorbeeld	de	
ziekteactiviteit	scores	volgens	R3	en	E16.		
	
R3:	‘’Soms	staat	er	maar	een	keer	per	jaar	een	ziekteactiviteitscore,	terwijl	die	patiënt	wel	4	keer	
per	jaar	op	de	poli	is.’’	
	
Bij	reumatologie	wordt	door	een	van	de	specialisten	(R16)	wel	aangegeven	dat	een	groot	deel	
van	de	data	vanuit	het	laboratorium	of	van	scans	komen.	Dit	is	‘zwart-witte’	data,	die	altijd	
kwalitatief	is,	zolang	het	maar	goed	gestructureerd	is	en	gesorteerd	wordt.	Door	R1	werd	in	het	
kader	hiervan	benoemd	dat	er	in	het	ziekenhuis	voorbeelden	van	systemen	bestaan	waarbij	de	
administratieve	lasten	van	de	medisch	specialist	worden	verminderd.	In	dergelijke	systemen	
hebben	mensen	gewoonweg	weinig	keuzeopties,	waardoor	de	data	goed	wordt	ingevoerd.	Dit	
kan	bijvoorbeeld	gedaan	worden	met	een	heel	eenvoudig	Excel-bestand,	waarin	selectie	items	
worden	gebruikt.	Echter	zitten	daar	ook	haken	en	ogen	aan,	aldus	R1:	‘’de	dokter	heeft	maar	10	
minuten	de	tijd	–	per	patiënt	–	om	dat	‘eenvoudige’	blad	door	te	lopen	terwijl	hij	ook	nog	een	
fatsoenlijk	gesprek	moet	voeren.	Dus	wat	gebruikt	de	dokter	van	het	fantastische	vel:	die	tien	regels	
van	vrije	tekst,	die	onderaan	het	vel	stonden.	En	daar	gaat	het	fout’’.		
	
Bij	psychiatrie	is	het	bovenstaande	hetzelfde	geval.	Het	EPD	en	de	gebrekkige	administratie	
hierin	is	een	factor	die	meespeelt	in	het	niet	makkelijk	kunnen	verkrijgen	van	kwalitatief	goede	
data.	R13	geeft	aan	dat	er	veel	gedragsbeschrijving	plaatsvindt,	omdat	iemand	met	een	psychose	
niet	te	vatten	is	in	specifieke	velden	of	getallen.	Doordat	de	kwantificering	niet	makkelijk	is,	
ontstaat	er	veel	ongestructureerde	(zelfgeschreven)	data.	De	zaken	die	wel	te	kwantificeren	zijn	
(bv.	depressie)	schieten	erbij	in	omdat	het	te	veel	tijd	kost:	twee	verpleegkundigen	moeten	
anderhalf	uur	besteden	om	dergelijke	vragenlijsten	te	kunnen	afnemen.	De	werkdruk	is	daar	
volgens	R13	simpelweg	te	hoog	voor.	

Er	is	volgens	R11	bij	psychiatrie	ook	een	soort	‘vinkcultuur’	ontstaan,	waarin	
verpleegkundigen	vanwege	automatisme	en	tijdsdruk	niet	meer	goed	kijken	naar	wat	er	precies	
gevraagd	wordt	en	er	sommige	vragen	zelfs	worden	overgeslagen.	Door	de	grote	hoeveelheid	
aan	vragenlijsten	en	checklists,	lijken	verpleegkundigen	en	specialisten	door	de	bomen	het	bos	
niet	meer	te	zien,	wat	ten	koste	gaat	van	de	gestructureerde	dataverzameling.	De	afdeling	
psychiatrie	is	dit	aan	het	verbeteren	middels	een	visual	in	het	HiX,	waardoor	medisch	
specialisten	een	herinnering	krijgen	om	de	vragenlijst	af	te	nemen	(R4,	R13).	Maar,	ondanks	dit	
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uitzicht	op	verbetering	kan	de	kwaliteit	van	data,	ook	als	de	administratie	wél	is	ingevuld,	niet	
altijd	gegarandeerd	worden:	
	
R11:	‘’De	kwaliteit	van	de	input	van	de	data	is	niet	zo	gedetailleerd	als	de	uitspraken	die	erover	
gedaan	worden’’	(…)	‘’En	wat	je	ook	heel	veel	ziet	is	dat	mensen	gaan	copypasten.	Als	je	ergens	
intypt	een	overzicht	van	somatische	voorgeschiedenis,	dan	zie	je	dat	er	3	jaar	later	dingen	
gecopypasted	worden,	inclusief	typefouten	in	het	nieuwe	verslag.	Dus	op	het	moment	dat	er	ergens	
iets	verkeerd	staat,	dan	wordt	het	klakkeloos	gecopypasted.	Er	zijn	maar	weinig	mensen	die	iedere	
keer	weer	voor	zichzelf	nadenken	over	waar	bepaalde	diagnose	vandaan	komen.’’	
	
R4:	‘’We	registreren	nu	nog	niet	goed	genoeg,	waardoor	het	nog	niet	is	gelukt	om	het	model	
betrouwbaar	te	ontwikkelen.	En	omdat	het	heel	moeilijk	is	om	te	definiëren	wanneer	een	medicijn	
helpt	bij	iemand	met	een	psychose.’’	
	
Administratie	is	belangrijk,	maar	goede	administratie	die	ervoor	zorgt	dat	de	data	kwalitatief	en	
bruikbaar	is	in	het	uiteindelijke	model,	is	een	volgende	stap.	Copypaste	gedrag,	en	de	
complexiteit	rondom	het	definiëren	van	de	werking	van	een	bepaald	medicijn	bij	iemand	met	
een	psychose,	spelen	bij	medisch	specialisten	(en	hierin	psychiaters)	mee	in	het	vertrouwen	in	
de	werking	van	big	data.	
	

4.1.1.2.	Taalfouten	
Naast	de	algemeen	gebrekkige	input	worden	er	in	detail	bezien	regelmatig	taalfouten	gemaakt	in	
de	patiëntenadministratie	op	afdelingen.	Hierdoor	verslechtert	de	kwaliteit	van	de	data,	en	
kunnen	er	geen	goede	analyses	gemaakt	worden	met	het	algoritme;	ook	al	zou	deze	
ongestructureerde	data	(bijvoorbeeld	tekstvakken	die	niet	in	vaste	kolommen	zijn	gevat)	
kunnen	analyseren,	dan	wordt	dit	vanwege	taalfouten	alsnog	een	lastig	proces.	Zo	worden	er	op	
de	afdeling	psychiatrie	en	neonatologie	verschillende	termen	in	het	EPD	gebruikt	voor	eenzelfde	
ziektebeeld	of	medicament.		
	
R11:	‘’Soms	heeft	er	ineens	iemand	bedacht	dat	iemand	een	bepaalde	psychiatrische	aandoening	
zou	hebben,	gebaseerd	op	verkeerde	interpretatie	van	afkortingen:	BPS	is	een	borderline	
persoonlijkheidsstoornis,	maar	ook	voor	bipolaire	stoornis.	Dus	tja,	dat	zorgt	nog	weleens	voor	
verwarring	en	dan	gaan	er	dingen	mis.	Het	is	net	als	met	de	allergielijst.	En	dat	is	natuurlijk	wel	het	
doel	van	het	EPD,	dat	je	niet	meer	met	z’n	allen	dezelfde	vragen	hoeft	te	stellen.	Maar	het	klopt	niet	
altijd	wat	er	staat.’’	
	
Op	de	afdeling	neonatologie,	waar	de	IC	de	kern	vormt	in	de	behandeling	en	er	dus	nadrukkelijk	
wordt	gewerkt	met	een	PDMS-monitor,	is	de	administratiewijze	van	ietwat	andere	aard.	Maar	
ook	hier	is	te	zien	dat	de	kwaliteit	van	data,	die	gebruikt	moet	worden	in	de	algoritmes	van	
datamodellen,	niet	optimaal	is.	Ook	bij	neonatologie	moet	er	(door	voornamelijk	
verpleegkundigen)	administratief	bijgehouden	worden	welke	antibiotica	er	wordt	
voorgeschreven.	En	als	de	benaming	hiervan	niet	juist	is,	dan	ontstaat	hetzelfde	issue	als	bij	
psychiatrie.	Het	is	volgens	R1	heel	eenvoudig:	‘shit	in	is	shit	out’,	en	dat	gebeurt	regelmatig	
vanwege	taalfouten.		
	
R1:	‘’We	hebben	42	verschillende	manieren	waarop	‘augmentin’,	op	zich	niet	een	heel	moeilijk	
woord,	geschreven	werd	in	ons	systeem.	En	dan	heb	ik	het	nog	alleen	maar	over	‘augmentin’.	Maar	
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augmentin	bestaat	uit	amoxicilline	en	klaverlaanzuur,	en	dan	heb	je	nog	niet	eens	gezien	hoe	vaak	
die	twee	combinaties	verkeerd	geschreven	worden.	Maar	voordat	je	iets	kunt	vertellen	over	dit	
antibiotica,	moet	je	wel	weten	dat	er	42	verschillende	vormen	in	het	systeem	staan;	schriftelijk	
gezien	dan,	want	het	is	hetzelfde	antibiotica.’’	
	
Met	de	implementatie	van	big	data,	zullen	deze	administratieve	‘missers’	niet	veranderen,	aldus	
R9.	De	kwaliteitsinput	wordt	niet	anders	omdat	algoritmes	zich	(nog)	niet	focussen	op	de	
optimalisering	van	kwaliteit	van	de	data,	maar	alleen	op	de	koppeling	van	data.	Daarom	kunnen	
deze	aanhoudende	taalbarrières	kan	het	vertrouwen	schaden,	helemaal	wanneer	blijkt	dat	de	
beslissingsondersteunende	kennis	vanuit	het	dashboard	niet	gevoed	wordt	door	kwalitatief	
goede	data	en	er	daarom	verkeerde	conclusies	getrokken	worden.		
	

4.1.2.3.	Foutmeldingen	in	de	PDMS-monitoring	
Baby’s	op	de	afdeling	neonatologie	worden	continue	(lees:	per	seconde)	gemonitord,	omdat	het	
risico	van	ziekte	en	overlijden	groot	is.	De	informatie	die	uit	deze	monitoring	komt,	wordt	
regelrecht	verstuurd	naar	de	verpleegkundige	en	specialist.	Vrijwel	alle	respondenten	(R1,	R9,	
R10)	van	neonatologie	geven	aan	dat	het	systeem	dat	dit	doet,	het	Patiënt	Data	Management	
Systeem	(PDMS)	verkeerde	meldingen	geeft.	Hierdoor	vindt	er	soms	onduidelijke	en	onnodige	
registratie	van	data	plaats.		
	
R10:	‘’Er	zitten	daar	natuurlijk	artefacten	(foutmeldingen)	in.	Laat	ik	twee	simpele	voorbeelden	
geven.	Als	een	patiënt	met	z’n	been	beweegt	en	er	zit	een	sensor	aan	dat	been,	dan	kan	de	
zuurstofsaturatie	een	verkeerd	getal	geven.	Of	als	een	verpleegkundige	een	bloedmonster	afneemt	
uit	een	slangetje	in	de	slagader,	dan	gaat	het	kraantje	even	dicht.	Dan	geeft	het	systeem	een	hele	
hoge	bloeddruk	aan.	Het	lijkt	er	dan	op	dat	de	patiënt	vijf	keer	per	dag	een	hoge	bloeddruk	heeft,	
maar	dat	is	omdat	het	kraantje	dichtstaat	om	het	bloedmonster	af	te	nemen	en	naar	het	
laboratorium	te	sturen.	De	vraag	is	hoe	je	in	je	data-analyse	die	artefacten	eruit	kan	knippen	om	
een	zo	zorgvuldig	mogelijk	predictiemodel	te	geven.	Daar	moet	een	algoritme	rekening	mee	
houden.’’	
	
Door	de	automatische	verwerking	van	signalen	door	de	monitor,	kan	de	kwaliteit	van	data	
achteruitgaan.	Volgens	R9	moet	het	PDMS	zodanig	worden	ingericht	dat	dergelijke	voorvallen	
worden	gefilterd.	Alleen	zo	kan	big	data,	met	oog	op	de	kwaliteit	ervan,	een	doorslaggevende	rol	
spelen.	Kortom,	de	kwaliteit	van	de	data	kan	vanwege	de	(soms	niet	gebruikersvriendelijke)	
indeling	van	het	EPD	en	de	menselijke,	administratieve	factor	in	de	verwerking	van	data	niet	
altijd	gegarandeerd	worden.	Ook	wanneer	PDMS-monitoring	gebruikt	wordt	op	de	IC,	blijven	er	
foutmeldingen	bestaan	die	de	kwaliteit	van	de	data	én	het	vertrouwen	hierin	kunnen	aantasten.	
	
Kortom,	de	kwaliteit	van	data	is	vanwege	diverse	factoren	in	veel	gevallen	laag.	Het	is	lastig	om	
goede	kwaliteit	te	garanderen	als	er	geen	goede	input	in	het	systeem	wordt	geleverd:	
ziekteontwikkelingen	worden	gebrekkig	bijgehouden	en	er	worden	verschillende	namen	voor	
één	soort	medicatie	of	antibiotica	gebruikt.	Foutmeldingen	vanuit	het	PDMS	dragen	tevens	niet	
bij	aan	een	goede	weergave	van	de	werkelijkheid,	wat	ervoor	zorgt	dat	het	vertrouwen	in	de	
data	in	zijn	algeheel	niet	erg	hoog	is.		
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4.1.2.	Kwaliteit	van	de	analyse	
De	kwaliteit	van	de	data	is	niet	de	enige	factor	die	meespeelt	in	het	vertrouwen	van	medisch	
specialisten	in	big	data.	Ook	de	analyse	die	wordt	gedaan	met	deze	big	data,	namelijk	middels	
het	bouwen	van	een	algoritme,	dient	van	hoge	kwaliteit	te	zijn	om	goede	adviezen	te	kunnen	
geven.	Veel	medisch	specialisten	in	dit	onderzoek	hebben	ruime	ervaring	met	statistische	
modellen,	met	name	vanwege	het	onderzoekskarakter	van	het	Universitair	Medisch	Centrum.	
Echter,	algoritmes	brengen	een	andere	manier	van	analyseren	met	zich	mee.	Niet	een	lineaire	
regressie,	mixed	model	of	een	causale	gevolgrekking	maar	predictie	staat	hierin	centraal.	Het	
algoritme	wordt	gevoed	door	een	grote	dataset	van	patiëntgegevens,	en	koppelt	bepaalde	velden	
aan	elkaar	om	zo	voorspellingen	te	kunnen	doen	over	de	ontwikkeling	van	een	bepaald	
ziektebeeld	bij	de	patiënt:	tot	zover	kunnen	medisch	specialisten	meekomen	in	deze	nieuwe	
wijze	van	‘onderzoek’	doen.	Er	bestaan	dan	ook	misinterpretaties	van	specialisten	over	de	
functie	die	data	heeft:	
	
R15:	‘’En	als	je	meer	data	verzamelt	krijg	je	ook	meer	ruis,	stof	en	warrigheid	in	de	analyse.’’	
	
De	machine	learning	–	waarin	algoritmes	te	werk	gaan	–		is	echter	gebaseerd	op	het	principe	van	
‘meer	input,	betere	output’.	Hoe	meer	(kwalitatieve)	data	er	beschikbaar	is,	hoe	beter	de	analyse	
gedaan	kan	worden.	Uiteraard	zou	de	aanvulling	van	kwalitatief	lage	data	in	een	kleine	dataset	
waar	al	veel	data	ontbreekt	voor	meer	ruis	kunnen	zorgen.	Dit	is	dan	ook	hoogstwaarschijnlijk	
het	geval	bij	reumatologie.		
	

4.1.2.1.	Oordeel	afhankelijk	van	kennis	
De	misinterpretaties	laten	zien	dat	kennis	de	sleutel	is	tot	een	goed	oordeel	over	de	kwaliteit	
van	de	analyse.	Wat	wel	duidelijk	is	voor	de	meeste	specialisten	is	dat	het	verschil	tussen	
analyseren	middels	wetenschappelijk	onderzoek	en	data	analytics	een	verschil	in	aanvliegroute	
is	(R10):	‘’in	beide	gevallen	wordt	getracht	te	onderzoeken	waar	knelpunten	liggen,	alleen	het	
wordt	onderzoekstechnisch	anders	benaderd.	Waar	normaliter	een	ziektebeeld	of	een	event	wordt	
gekoppeld	aan	een	bepaald	patroon	in	bijvoorbeeld	de	MRI	van	de	hersenen,	kan	dat	nu	veel	
actueler	en	toekomstgerichter	gedaan	worden	waardoor	events	niet	gekoppeld	maar	voorspeld	
worden’’.	Bij	neonatologie	betekent	dit	bijvoorbeeld	dat	er	voorspeld	kan	worden	of	een	kind	
van	10	dagen	oud	een	infectie	kan	krijgen,	wat	totaal	anders	is	dan	de	voorspelling	of	het	kind	
over	5	jaar	mogelijk	een	handicap	oploopt	(R10).	Maar	ondanks	dat	de	verschillen	enigszins	
duidelijk	zijn,	vinden	medisch	specialisten	het	moeilijk	om	een	juiste	vergelijking	te	maken	
tussen	de	klassieke	statistische	onderzoeksanalyses	en	de	analyses	door	algoritmes.	Hierdoor	
vinden	zij	het	lastig	om	er	een	gedegen	waardeoordeel	over	te	geven.		
	
Het	in	detail	kunnen	geven	van	een	oordeel	over	de	kwaliteit	van	de	analyse	van	het	model	is	
sterk	afhankelijk	van	de	mate	waarin	specialisten	betrokken	zijn	geweest	bij	de	ontwikkeling	
van	een	algoritme.	Zo	is	bijvoorbeeld	te	zien	dat	de	klinische	trekkers	die	nauw	betrokken	
waren	bij	de	pilots	van	ADAM	een	beter	beeld	hebben	van	de	totstandkoming	van	modellen,	
waardoor	zij	beter	kunnen	uitleggen	of	de	analyse	wel	of	niet	kwalitatief	is	gemaakt	en	in	de	
toekomst	gemaakt	kan	worden.	Zij	kunnen	tevens	beter	overwogen	en	genuanceerder	
reflecteren	op	de	kansen	en	bedreigingen	van	deze	algoritmes.	Daarnaast	stellen	zij	ook	
gemakkelijker	dan	specialisten	die	minder	betrokken	waren,	dat	de	analyse	–	wanneer	er	goede	
data	aanwezig	is	–	betrouwbaar	is	(R5,	R2,	R3).	Medisch	specialisten	die	doorgaans	minder	
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betrokken	waren	zijn	daar	weinig	tot	niet	toe	in	staat,	wat	evenredig	is	aan	hun	vertrouwen	in	
de	kwaliteit	van	de	analyse.	Dit	lijkt	niet	gewijd	te	kunnen	worden	aan	het	oordeel	over	de	
kwaliteit	ervan,	maar	aan	het	feit	dat	deze	nieuwe	werkwijze	niet	overeenkomt	met	hetgeen	zij	
gewend	zijn.		
	

4.1.2.2.	Algoritmes:	uitzonderingen	uitgesloten		
Wat	veel	respondenten	(R10,	R11,	R2,	R3,	R14)	wel	als	een	van	de	kanttekeningen	van	de	
kwaliteit	van	de	analyse	kunnen	noemen,	is	dat	algoritmische	analyses	geen	rekening	houden	
met	uitzonderingen,	omdat	het	model	alleen	kijkt	naar	de	grote	aantallen.	Daarop	aansluitend	
geven	meerdere	respondenten	(R11,	R10,	R4,	R12,	R14)	aan	dat	zij	vanwege	de	complexiteit	van	
hun	vakgebied	grote	uitzonderingen	in	de	diagnostisering	van	het	ziektebeeld	kennen,	waardoor	
het	niet	door	een	model	gevat	zou	kunnen	worden.	
	 		
R10:	‘’Wij	hebben	af	en	toe	een	uitzondering.	Door	een	genetische	andere	achtergrond,	doordat	de	
patiënt	andere	complicaties	heeft	die	nergens	beschreven	zijn.	Kortom,	wij	hebben	zeldzaamheden.	
Een	software	die	met	grote	aantallen	werkt	zal	die	zeldzaamheden	negeren;	dat	is	inherent	aan	die	
software.	Dat	is	nog	het	voordeel	van	een	dokter,	die	die	ene	patiënt	heeft	van	10	jaar	geleden	en	
daar	ervaring	mee	heeft.	En	dat	is	natuurlijk	de	kracht	van	de	individuele	dokter	en	de	individuele	
patiënt	versus	de	grote	data	en	datasets	en	de	predictiemodellen’’	
	
R11:	‘’Alle	richtlijnen	die	wij	maken	over	medicatiegebruik	bij	psychiatrische	stoornissen	houden	
geen	rekening	met	het	feit	dat	de	patiënt	ook	lichamelijke	ziektes	kunnen	hebben.	Bijvoorbeeld	als	
jij	een	nierprobleem	hebt,	waardoor	ze	het	niet	goed	doen,	dan	moet	je	als	je	manisch	depressief	
wordt,	je	geen	lithium	geven.	Maar	lithium	is	wel	eerste	keus	bij	de	behandeling	(ook	als	dit	door	
big	data	wordt	voorgeschoteld).	Dus	dat	kan	wel	in	een	tool,	maar	dan	moet	je	ook	in	het	model	
aangeven	dat	er	een	afkapwaarde	is,	en	dat	is	complex	precisiewerk.’’		
	
De	uitzonderingen	in	de	behandeling	zorgen	er	volgens	deze	medisch	specialisten	voor	dat	er	
moeilijkheden	kunnen	ontstaan	in	het	opstellen	van	een	gedegen	model:	iedere	patiënt	is	
immers	zó	anders	dan	de	parameters	die	zijn	opgenomen	in	het	model.	Wat	volgens	R16	ook	
meegenomen	moet	worden	bij	de	beoordeling	van	kwaliteit	van	de	analyse	is	de	afwezigheid	
van	een	persoonlijke	band	met	de	patiënt.	R16	geeft	aan	dat	patiënten	bij	reumatologie	vaker	
terugkeren,	waardoor	de	specialist	bepaalde	kennis	heeft	van	de	patiënt	die	niet	gevat	kan	
worden	door	een	model.	Daarnaast	is	ook	de	medewerking	van	patiënten	een	van	de	factoren	
die	meespeelt	volgens	R2,	R4,	R11,	R13	en	R14	(psychiatrie	en	EDEN).	Zo	neemt	de	analyse	die	
wordt	gedaan	in	het	algoritme	aan	dat	de	voorgeschreven	medicatie	van	patiënten	
daadwerkelijk	altijd	wordt	ingenomen,	maar	dat	is	niet	het	geval.		
	
R14:	‘’Nou	in	werkelijkheid	is	het	opvolgen	van	wat	voorgeschreven	wordt	in	de	minderheid	van	de	
gevallen	zo.	Dat	gebeurt	gewoon	niet,	dat	weet	ik.	Er	is	geen	enkele	diabetespatiënt	die	altijd	
insuline	spuit.’’	
	
Door	R13	wordt	gesteld	dat	ook	deze	variabele	‘het	niet	nemen	van	medicatie’	kan	worden	
opgenomen	in	het	model.	Niet	als	compensatie,	maar	gewoon	door	te	stellen	dat	het	merendeel	
van	de	patiënten	met	een	psychose	hun	medicatie	structureel	niet	neemt.		
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R13:	‘’We	moeten	er	gewoon	vanuit	gaan	dat	de	patiënt	voor	90%	niet	doet	wat	je	vraagt:	dat	kan	
je	ook	opnemen	in	het	model.	Of	niet?	Er	zijn	publicaties	die	hard	maken	dat	psychiatrische	
patiënten	nooit	de	medicatie	nemen	als	hoe	jij	het	voorschrijft.	Dit	heeft	te	maken	met	identiteit,	en	
het	voortdurend	moeten	nemen	van	medicatie	om	je	identiteit	in	stand	te	houden	is	heel	zwaar.	En	
dan	komen	er	ook	nog	bijwerkingen	bij.’’	
	
Deze	factor	is	dus	lastig	voor	zowel	de	datawetenschapper	om	mee	te	nemen	in	de	analyse,	maar	
ook	een	reden	voor	de	specialist	om	het	model	vanwege	deze	barrière	in	de	analyse	niet	volledig	
te	vertrouwen.	De	individuele	uitzonderingen	en	het	afwijkende	medicatiegebruik	van	de	
patiënt	kunnen	ervoor	zorgen	dat	het	model	niet	optimale	adviezen	kan	weergeven,	wat	een	
barrière	voor	medisch	specialisten	vormt	om	te	vertrouwen	in	de	kwaliteit	van	de	analyse.	
Uitzonderingen,	in	elke	vorm,	dienen	op	een	bepaalde	manier	(in	bijvoorbeeld	de	vorm	van	een	
compenserende	factor)	meegenomen	te	worden	in	de	analyse,	óf	er	moet	erkend	worden	dat	
algoritmes	het	niet	altijd	bij	het	juiste	eind	hebben.	
	

4.1.2.3.	Ontwikkelingen	die	variabelen	veranderen		
Een	andere	barrière	die	zich	kan	voordoen	en	waardoor	het	vertrouwen	in	de	kwaliteit	van	de	
analyse	–	juist	bij	(niet-)	klinische	trekkers	die	relatief	veel	van	het	onderwerp	begrijpen	–	niet	
vanzelfsprekend	is,	is	dat	het	model	op	bijvoorbeeld	de	afdeling	neonatologie	niet	altijd	de	
nieuwst	gewijzigde	variabele	in	zich	kan	opnemen.		
	
R1:	‘’Wat	het	is,	ik	heb	een	lijst	met	variabelen	waaruit	het	risico	op	een	infectie	komt.	En	elk	van	
die	individuele,	zeg	maar	de	helft	van	de	variabele,	kan	ik	beïnvloeden.	Dus	ik	kan	ervoor	zorgen	
dat	een	kind	minder	lang	een	infuus	heeft.	Ik	kan	ervoor	zorgen	dat	een	kind	minder	lang	
antibiotica	krijgt.	Ik	kan	ervoor	zorgen	dat	de	hygiëne	op	de	afdeling	beter	wordt	waardoor	de	
kans	op	een	infectie	afneemt.	Al	die	variabele	gaan	dat	model	beïnvloeden;	het	is	nu	gemaakt	op	
basis	van	informatie	van	patiënten	uit	het	verleden,	en	je	weet	dat	veel	van	die	variabelen	
meegenomen	zijn	in	het	model	en	dat	het	model	daarom	een	risicoafweging	maakt.	Dus	de	kans	is	
groot	dat	het	model	valide	blijft,	maar	dat	weet	je	nooit	helemaal	zeker,	omdat	de	voorgenoemde	
variabelen	in	de	toekomst	ook	kunnen	aangepast	worden.	Het	model	moet	blijven	leren.’’		
	
Hierbij	rijst	ook	de	onbeantwoorde	vraag	waarom	bepaalde	factoren	–	en	niet	andere	–	leiden	
tot	een	bepaalde	uitkomst.	Want	door	met	algoritmes	te	werken	focust	de	analyse	zich	op	
bepaalde	groep	factoren	die	een	verhoogd	risico	met	zich	meebrengen	voor	een	bepaalde	
uitkomst,	maar	vaak	is	niet	duidelijk	waarom	(R1).	Om	deze	vraag	te	beantwoorden	dienen	
medisch	specialisten	én	datawetenschappers	volgens	R1	en	R6	continue	te	reflecteren	op	de	
validiteit	van	het	model.	Door	altijd	kritisch	te	blijven	op	de	vraag	of	het	algoritme	wel	de	juiste	
antwoorden	geeft,	met	oog	op	de	veranderende	variabele	die	continue	kunnen	veranderen	in	de	
behandelkamer,	kan	vertrouwen	in	deze	analyses	behouden	worden.		
	

4.1.2.4.	Aanpassing	analyse	door	data-opvulling	vanuit	andere	velden	
Er	zijn	een	aantal	afdelingen	waar	wordt	gewerkt	met	het	afnemen	van	een	gestructureerde,	
eenzelfde	vragenlijst	voor	patiënten.	Door	deze	vaste,	eenduidige	wijze	van	dataverzameling	is	
bij	de	respondenten	op	de	afdeling	waar	deze	vragenlijst	goed	werkt,	een	hoog	vertrouwen	in	de	
kwaliteit	van	de	analyse	te	zien.	Dit	betreft	voornamelijk	EDEN,	waar	gewerkt	wordt	met	een	
gestructureerde	vragenlijst	die	is	te	vergelijken	met	de	vragen	in	de	richtlijn	van	het	
cardiovasculair	risicomanagement	(CVRM).	Hierin	vindt	de	diagnostisering	van	patiënten	met	
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een	verhoogd	risico	op	ziekte	door	hart-	en	vaatproblematiek	plaats.	Tevens	wordt	bij	
Psychiatrie	getracht	om	een	soortgelijke	vragenlijst	af	te	nemen,	maar	daar	wordt	nog	niet	
systematisch	en	gestructureerd	invulling	aan	gegeven,	waardoor	het	vertrouwen	in	de	kwaliteit	
van	de	patiëntdata	en	de	analyse	hiermee	achterwege	blijft.	Bij	psychiatrie	en	EDEN,	maar	ook	
bij	andere	pilots,	mist	er	soms	data	uit	een	bepaald	veld,	waardoor	analyses	niet	goed	gedaan	
kunnen	worden.	Om	de	kwaliteit	van	de	data-analyse	in	het	model	toch	te	kunnen	waarborgen	
bij	deze	afdelingen,	wordt	de	volgende	suggestie	door	R5	gedaan.	
	
R5:	‘’Als	de	data	er	niet	is,	kan	het	algoritme	ook	niks	berekenen.	Dus	wat	er	veranderd	moet	
worden	is	dat	dit	soort	gaten	dynamischer	gevuld	kunnen	worden,	middels	bijvoorbeeld	
datamining	vanuit	andere	data’’.	
	
Door	de	gaten	die	zijn	ontstaan	in	databases,	welke	veelal	te	wijten	zijn	aan	het	niet	volledig	
invullen	van	vragenlijsten	door	patiënten,	verpleegkundigen	of	specialisten,	zouden	de	gebreken	
in	bepaalde	velden	in	de	database	aangevuld	kunnen	worden	vanuit	andere	velden.	Het	
ontbreken	van	informatie	kan	namelijk	leiden	tot	niet	optimaal	werken	van	het	model,	wat	
invloed	heeft	op	de	het	vertrouwen	van	de	specialist.	Maar,	aan	de	andere	kant	kan	dit	in	de	
perceptie	van	specialisten	ook	gezien	worden	als	manipulatie	van	de	data,	wat	ook	weer	van	
invloed	kan	zijn	op	het	vertrouwen.	Wanneer	deze	wijze	van	opvulling	van	missende	data	
toegepast	wordt,	is	het	dus	wel	van	belang	dat	de	specialist	weert	wat	de	‘missing	data’	zijn	
(R11,	R16).	R2	vindt	deze	manier	van	werken	echter	niet	erg,	zolang	er	maar	transparantie	is	
vanuit	de	datawetenschapper	en	de	medisch	specialist	betrokken	wordt.	Deze	discussie	is	nog	
niet	veelbesproken	onder	medisch	specialisten,	maar	in	het	kader	van	het	vertrouwen	dient	
hierin	in	overleg	met	hen	een	zorgvuldige	afweging	gemaakt	te	worden.		
	

4.1.3.	Algoritmische	transparantie	
Het	vertrouwen	van	het	algoritme,	de	interpretatie	van	het	algoritme	en	het	vertrouwen	in	de	
kwaliteiten	van	datawetenschappers	zijn	enkele	overwegingen	van	medisch	specialisten	
aangaande	dit	onderwerp.	De	discussie	omtrent	het	wel	of	niet	willen/kunnen	weten	waar	
bepaalde	algoritmes	en	de	adviezen	die	hieruit	voortvloeien	vandaan	komen,	is	veelvoudig.	De	
meerderheid	(R1,	R8,	R3,	R9,	R11,	R5,	R6,	R14,	R15,	R16)	van	de	specialisten	wil	zowel	in	de	
ontwikkelfase	als	achteraf	kunnen	beredeneren	waar	bepaalde	adviezen	vandaan	komen.	Om	
verschillende	redenen,	waaronder	deze:		
	
R14:	‘’Algoritmen	heb	ik	altijd	wel	wat	huiver	voor,	omdat	een	algoritme	een	soort	extractie	van	de	
werkelijkheid	is’’.		
	
R16:	‘’Ik	gebruik	geen	black	boxes.	Ik	moet	grip	hebben’’.	
	
Deze	groep	geeft	dan	ook	nadrukkelijk	aan	dat	hun	betrokkenheid	in	het	ontwikkelproces	van	
het	algoritme	bevorderend	is	voor	het	vertrouwen	in	de	algoritmische	modellen.	Er	zijn	ook	nog	
een	tweetal	klinische	trekkers	(R4,	R2)	die	de	algoritmische	modellen	niet	per	se	zien	als	een	
advies	maar	als	structurering	en	geheugensteun	voor	hun	werk,	waardoor	het	voor	hen	minder	
uitmaakt	om	100%	transparantie	van	het	model	te	hebben,	omdat	er	ook	andere	manieren	zijn	
om	te	testen	of	het	model	klopt:	
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R4:	‘’Je	kan	het	niet	zelf	in	SPSS	narekenen.	Ik	heb	er	zelf	niet	zoveel	moeite	mee.	Er	zijn	ook	
manieren	om	het	te	checken.	Zo’n	model	moet	zichzelf	bewijzen	in	een	andere	groep	dan	waarin	
diegene	het	hebben	ontwikkeld.	Er	zijn	dus	andere	manieren	om	te	checken	of	het	jou	inderdaad	
helpt.’’	
		
Deze	twee	respondenten	behoren	tot	de	klinische	trekkers	en	zijn	daarmee	meer	bekend	met	de	
mogelijkheden	van	data.	Zij	vertrouwen	hierdoor	mogelijk	meer	op	de	capaciteiten	van	het	
model	(en	de	datawetenschapper)	waardoor	zij	transparantie	niet	als	een	vereiste	zien.		
Echter,	de	meerderheid	(R1,	R8,	R3,	R9,	R11,	R5,	R6,	R14,	R15,	R16)	van	de	specialisten	vraagt	
toch	om	transparantie	van	het	model.	Het	frappante	in	de	sterk	aanwezige	roep	om	
transparantie,	betrokkenheid	en	het	uitpluizen	van	de	‘waaromvraag’	door	medisch	specialisten	
wordt	door	respondent	R1	omschreven	aan	de	hand	van	de	welbekende	paracetamol.		
	
R1:	‘’Niemand	weet	eigenlijk	precies	waarom	een	paracetamol	zo	goed	werkt.	Er	zijn	wel	
suggesties,	maar	het	werkt	gewoon	hartstikke	goed	als	pijnstiller.	Als	je	het	nu	zou	introduceren	als	
medicament,	dan	zou	het	niet	geaccepteerd	worden	omdat	we	niet	weten	waarom	het	werkt.’’	
	
Het	lijkt	bloot	te	leggen	dat	de	medisch	specialisten	niet	zomaar	ontwikkelingen	kunnen	
accepteren	waar	zij	zelf	geen	onderdeel	van	hebben	uitgemaakt.	Deze	houding	is	over	het	
algemeen	ook	terug	te	zien	bij	de	het	vertrouwen	in	algoritmes:	als	medisch	specialisten	niet	
weten	welke	data	en	analyses	er	in	het	algoritme	zijn	gebruikt,	dan	is	er	weinig	vertrouwen	in	de	
adviezen	ervan.	Er	bestaat	ondanks	dit	wel	begrip	voor	de	verbetering	van	zorg	middels	deze	
modellen.	Het	blijft	echter	lastig	voor	medisch	specialisten	om	te	kunnen	begrijpen	en	
interpreteren	hoe	bepaalde	adviezen	tot	stand	komen,	helemaal	wanneer	zij	zich	in	mindere	
mate	bezighouden	met	data.	Zo	is	te	zien	dat	twee	klinische	trekkers	een	ruim	vertrouwen	
hebben	en	de	‘gewone’	medisch	specialist	daar	al	meer	moeite	mee	heeft.	Bij	neonatologie	ligt	
om	deze	reden	een	grote	nadruk	op	het	versimpelen	van	dergelijke	modellen,	zodat	clinici	
begrijpen	welke	stappen	er	worden	gemaakt	door	het	systeem	(R9).		
	

4.1.3.1.	Kwaliteit	van	datawetenschappers	
Dergelijke	vertrouwensproblemen	kunnen	zich	ook	voordoen	door	de	omgang	van	
datawetenschappers	met	het	model.	Als	het	algoritme	transparant	wordt	weergegeven	door	
datawetenschappers	die	hieraan	gewerkt	hebben,	dan	kan	dit	zorgen	voor	vertrouwen	bij	de	
medisch	specialist.	Maar	dit	is	niet	altijd	makkelijk.	Ter	illustratie	hiervan	zet	R2	de	
datawetenschapper	tegenover	de	laboratoriummedewerker	om	aan	te	duiden	waar	het	verschil	
in	vertrouwen	voor	deze	specialist	zit.		
	
R2:	‘’kijk,	een	labmedewerker	die	weet	dat	sommige	waardes	niet	kloppen.	Maar	als	een	
datascientists	iets	uit	een	algoritme	krijgt,	dan	kan	hij	dit	niet	goed	interpreteren.	Dus	er	zouden	
ook	wel	foutjes	in	kunnen	sluipen,	die	wij	ook	niet	zien.	Een	laboratoriummedewerker	weet	wat	
voor	uitkomsten	normaal	zijn	en	hoe	de	resultaten	tot	stand	komen.	Dan	weet	ik	wel	dat	een	
datascientist	daar	ook	goed	voor	opgeleid,	alleen	die	kan	niet	checken	van	‘he	dat	risico	is	80%,	dat	
is	wel	heel	hoog’	of	‘he	er	klopt	iets	niet	in	mijn	algoritme’.	Die	zeggen	dan:	nou	oké	dat	risico	is	dus	
80%,	dat	zal	wel	zo	zijn.	Maar	dan	denk	ik	als	specialist	‘huh	dat	is	wel	heel	hoog’.	Dat	gevoel	vind	
ik	lastig.	
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Dit	laat	zien	dat	het	vertrouwen	van	bepaalde	medisch	specialisten	in	algoritmes	relatief	laag	is,	
enerzijds	vanwege	de	reden	dat	zij	nog	niet	kunnen	duiden	hoe	deze	modellen	in	werking	treden	
en	anderzijds	omdat	de	datawetenschapper	volgens	R2	ook	voor	zichzelf	(nog)	niet	duidelijk	
heeft	wat	een	‘normale’	en	betrouwbare	uitkomst	van	het	model	inhoudt.	Iedere	medisch	
specialist	begrijpt	echter	wel	dat	er	een	wisselwerking	moet	bestaan	tussen	diegene	die	de	big	
datamodellen	ontwikkelt,	en	henzelf	als	gebruikers	hiervan.		
	
R2:	‘’Het	is	net	als	een	architect,	die	de	metingen	van	een	huis	afgeeft	en	die	dat	doorgeeft	aan	
iemand	die	het	uitvoert.	Dat	moet	hand	in	hand	werken.’’	
	
R5:	‘Alle	tools	die	effectief	zijn,	zijn	(mede)	ontwikkeld	door	de	clinici	zelf.	En	dat	is	ook	gewoon	
omdat	zij	met	de	voeten	in	de	klei	staan.’’	
	
Zij	begrijpen	ook	dat	het	voor	hen	vrijwel	onmogelijk	is	zichzelf	naast	het	dagelijks	werk	te	
scholen	in	datawetenschap.	Zo	geeft	R4	aan	ervaring	te	hebben	met	data,	maar	dat	de	data-
ontwikkeling	zo	snel	gaat	dat	het	voor	een	clinicus	niet	bij	te	houden	is.	En	wanneer	specialisten	
zich	dit	beseffen,	komt	het	aan	op	de	vertrouwensvraag.	7	specialisten	(R1,	R2,	R4,	R8,	R12,	R13,	
R16)	geven	aan	dat	zij	vertrouwen	op	de	capaciteiten	van	datawetenschappers,	en	5	specialisten	
(R10,	R11,	R12,	R14,	R15)	geven	aan	dat	zij	dat	moeilijk	vinden.		

Het	soms	hebben	van	een	(semi)	black	box	van	bepaalde	modellen	dwingt	specialisten	
echter	om	in	bepaalde	mate	wel	te	geloven	wat	het	model	voorschrijft,	maar	dat	is	niet	
makkelijk.	Het	is	volgens	R13	belangrijk	om	te	vertrouwen	op	de	kennis	van	
datawetenschappers,	maar	daarbij	altijd	kritisch	te	blijven	op	de	interpretaties	die	uit	het	model	
worden	gehaald.		Bij	de	specialisten	die	aangeven	het	lastig	te	vinden	om	het	vertrouwen	‘weg	te	
geven’	aan	datawetenschappers,	is	een	bepaalde	onverschilligheid	en	terughoudendheid	te	
merken.	Zo	stelt	R10:	‘’ik	denk	dat,	als	ze	een	goed	model	hebben	gebouwd,	dan	is	dat	goed	genoeg.	
Het	zal	niet	een	dokter	vervangen,	snap	je’’.	Hieruit	blijkt	dat	het	vertrouwen	in	de	capaciteiten	
van	datawetenschappers	enkele	specialisten	niet	heel	veel	uitmaakt,	omdat	zij	uiteindelijk	toch	
het	laatste	oordeel	zullen	vellen.	Het	model	is	hierin	slechts	een	aanvulling.		
	
Niet-klinische	trekker	R7	geeft	aan	dat	(om	specialisten	volledig	te	includeren	en	dergelijke	
terughoudendheid	te	voorkomen)	de	uitdaging	ligt	in	het	aan	de	voorkant	betrekken	van	
specialisten,	wat	door	menig	respondent	wordt	beaamd.	Specialisten	moeten	meegenomen	
worden	in	de	keuzes	die	datawetenschappers	maken	in	het	model,	en	dit	verhaal	kunnen	zij	
vervolgens	bij	hun	collega’s	delen.		
	
R7:	‘’Dat	vind	ik	per	definitie	de	interessantste	ontwikkeling	in	dit	vakgebied.	Ik	denk	dat	het	gaat	
over	elkaars	kennis	aanvullen.’’	
	
Bij	de	uitwisseling	van	informatie	over	het	model	moeten	datawetenschappers	volgens	R7	wel	
een	heel	helder	verhaal	hebben	om	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	te	verkrijgen.	Het	
stellen	van	het	vertrouwen	in	iemand	anders	dan	een	collega-specialist	is	dan	ook	niet	
gemakkelijk	en	kan	gezien	de	kloof	tussen	de	theoretische	ontwikkeling	en	de	praktische	
toepassing	van	de	modellen	volgens	R4,	R14	tot	onenigheid	leiden.		
	
Het	moeten	afstaan	van	bepaalde	controle	(over	het	model)	en	de	soms	fragiele	band	tussen	
datawetenschappers	en	specialisten	zorgt	dus	voor	een	aantal	drempels.	Een	deel	vertrouwd	op	
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de	architectuurkunsten	van	de	datawetenschapper,	maar	een	veel	groter	deel	zal	niet	zomaar	tot	
actie	overgaan	zonder	te	weten	waar	de	grondslag	van	het	advies	in	ligt	besloten.	R9,	R11	en	R6	
geven	aan	dat	de	noodzaak	ligt	in	het	uitleggen	van	de	validatie	van	het	model.	Daarbij	is	het	
belangrijk	dat	de	specialist	ten	minste	een	goed	begrip	heeft	van	de	variabelen	en	klinische	
overwegingen	die	in	het	model	gebruikt	worden,	en	meestal	is	dit	vanwege	de	specialisatie	van	
de	specialist	geen	barrière.	Mocht	de	specialist	tevens	willen	weten	hoe	de	voorspelling	van	het	
algoritme	vervolgens	tot	stand	komt,	dan	kunnen	zich	problemen	voordoen.		
	

4.1.3.2.	PDMS	leidt	tot	alarmmoeheid		
Als	het	model	niet	geheel	transparant	is,	maar	medisch	specialisten	vertrouwen	er	wel	op	dat	
het	goede	adviezen	naar	voren	brengt,	dan	moet	er	vervolgens	ook	een	goede	interpretatie	
plaatsvinden.	Het	vertrouwen	zonder	volledige	transparantie	kan	ontstaan	wanneer	medisch	
specialisten	vertrouwen	hebben	in	de	kwaliteiten	van	datawetenschappers	of	het	
kwaliteitskeurmerk	van	een	bepaald	systeem	(zoals	het	Patient	Data	Monitoring	System	
(PDMS)).	De	interpretatie	van	adviezen	die	worden	gegeven	middels	het	gebruik	van	het	PDMS	
is	in	de	ogen	van	vrijwel	alle	geïnterviewde	medisch	specialisten	op	de	afdeling	neonatologie	
echter	een	lastige	praktijk.	Dit	komt	door	de	negatieve	ervaring	met	de	honderden	loze	alarmen	
die	dagelijks	afgaan	op	de	IC,	wat	bij	medisch	specialisten	leidt	tot	alarmmoeheid.		
	
R9:	‘’Wat	je	wil	doen	is	dat	je	zorgt	dat	je	die	data	bekijkt	en	zinnig	weergeeft.	Op	dit	moment	is	dat	
chaotisch.	We	zien	nu	veel	te	veel	informatie.	Dus	bijvoorbeeld	als	jij	een	hartafwijking	hebt	
waarbij	er	een	mengcirculatie	ontstaat	(dat	is	wanneer	het	bloed	van	de	linkerkamer	en	de	
rechterkamer	met	elkaar	mengen,	dan	heb	je	geen	100%	saturatie	maar	80%),	dan	gaat	het	alarm	
af.	Maar	als	je	dat	weet	vanuit	de	data	van	een	patiënt,	dan	weet	je	toch	wat	de	normaalwaarde	
voor	deze	patiënt	moeten	zijn?	Dan	kan	je	dat	toch	in	het	systeem	zetten?’’	
	
Door	de	grote	hoeveelheid	aan	monitoring	(lees:	elke	seconde)	van	baby’s	op	de	IC,	zorgt	het	
systeem	ervoor	dat	er	bij	het	minste	of	geringste	risico	een	alarm	afgaat.	Dit	is	in	eerste	opzicht	
goed,	want	deze	alarmering	kan	levensbedreigende	situaties	voorkomen.	Maar	wanneer	er	door	
foutmeldingen	in	het	systeem	onnodige	alarmering	plaatsvindt,	dan	neemt	de	urgentie	van	een	
alarm	af	en	verlaagt	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	het	systeem	en	het	algoritme	
dat	hierachter	zit.	
	
R10:	‘’Dus	bijvoorbeeld,	je	zit	half	4	‘s	nachts	op	zaal,	en	het	alarm	dat	afgaat	zegt	dat	er	
nagedacht	moet	worden	of	over	dit	kind	een	ernstige	infectie	heeft,	dan	moet	je	wel	redelijke	
robuuste	software	hebben	die	jou	wakker	schudt.	Je	wilt	niet	te	veel	foute	alarmen	hebben,	fout	
positief;	in	de	zin	van	de	software	zegt	dat	er	een	infectie	is	terwijl	het	er	niet	is	en	je	wil	helemaal	
niet	hebben	dat	het	systeem	zegt	dat	er	niks	aan	de	hand	is	en	de	patiënt	later	in	een	
levensbedreigende	situatie	zit.’’	
	
Zoals	ook	in	de	bespreking	van	de	kwaliteit	van	de	analyse	naar	voren	kwam,	blijkt	dat	er	in	de	
huidige	PDMS	op	de	IC	veel	foutmeldingen	zitten.	Dit	komt	bijvoorbeeld	voor	in	de	data-
weergave	van	de	elektronische	weergave	van	de	hartspier	(ECG),	de	saturatie-meting	en	de	
pompen.	Hierdoor	zijn	medisch	specialisten	minder	snel	geneigd	de	alarmering	van	het	huidige	
systeem	serieus	te	nemen.	Het	is	dan	ook	niet	opvallend	dat	de	eerste	ervaringen	met	big	data	
op	de	afdeling,	en	de	verwachting	over	de	implementatie	van	big	data	in	de	toekomst,	worden	
bekeken	vanuit	de	bril	van	alarmmoeheid,	waardoor	het	vertrouwen	in	(nog	meer)	het	
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algoritme	op	voorhand	al	minder	hoog	is.	Neonatologen	geven	nadrukkelijk	aan	dat	de	big	data,	
ongeacht	hoe	het	ingevoerd	is	in	het	model,	daarom	compact	weergegeven	dient	te	worden.	Er	
moeten	slimme	koppelingen	gemaakt	worden	tussen	nieuwe	datatoepassingen	en	alarmering	
omtrent	risico’s,	anders	bezwijkt	het	vertrouwen	onder	wederom	de	alarmmoeheid.	
	
Het	is	gebleken	dat	de	meerderheid	van	medisch	specialisten	(R1,	R8,	R3,	R9,	R11,	R5,	R6,	R14,	
R15,	R16)	het	in	veel	gevallen	lastig	vindt	om	zonder	transparantie	te	kunnen	vertrouwen	op	
een	algoritme.	Hierin	is	een	verschil	te	zien	in	de	kennis:	(niet-)	klinische	trekkers	weten	beter	
waar	zij	het	over	hebben	dan	de	doorsnee	medisch	specialist,	waardoor	hun	vertrouwen	in	het	
algoritme	en	de	ontwikkelaars	daarvan	hoger	is.	Medisch	specialisten	weten	veel	van	de	
variabelen	die	verwerkt	zijn	in	het	model,	maar	niet	hoe	deze	in	relatie	tot	elkaar	voorspellingen	
doen.	Ook	als	het	dashboard	duidelijk	en	compact	en	een	goede	uitstraling	heeft,	blijft	het	
noodzakelijk	om	vertrouwen	te	winnen	door	het	aan	de	voor-	én	achterkant	medisch	
specialisten	te	betrekken	bij	de	ontwikkeling	van	het	model	en	daarnaast	kritisch	te	blijven	op	
de	validatie	van	het	model.	De	uitdaging	hierin	ligt	in	de	uitwisseling	van	kennis	tussen	
datawetenschapper	en	medisch	specialist.		
	

4.1.4	Concluderend:	de	technologische	factoren	en	vertrouwen	
In	welke	mate	het	vertrouwen	afhankelijk	is	van	de	technologische	factor	verschilt	per	pilot:	hoe	
beter	de	data	geregistreerd,	opgeslagen	en	beheerd	wordt,	hoe	meer	vertrouwen	er	is	in	big	
data.	In	het	onderstaande	tabel	worden	de	vier	afdelingen	die	hebben	meegedaan	aan	de	ADAM-
pilot	en	de	drie	technologische	factoren	beschreven	om	de	verschillen	te	duiden.	Hierin	staat	een	
‘-’voor	factoren/omstandigheden	die	te	maken	hebben	met	wantrouwen	en	een	‘+’	voor	
factoren/omstandigheden	die	te	maken	hebben	met	vertrouwen.	+/-	betekent	logischerwijs	dat	
het	afhankelijk	van	de	ontwikkelingen	beide	kanten	kan	opgaan.	
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Tabel	2	–	4	pilots	en	3	technologische	factoren		

	

	
Verschillende	bronnen	van	data	zorgen	ervoor	dat	het	zicht	op	de	kwaliteit	data	ontbreekt	
(Janssen,	Charalabidis	&	Zuiderwijk,	2012).	Dit	blijkt	ook	werkelijkheid	te	zijn	op	de	werkvloer	
in	het	UMCU.	Er	zijn	veel	verschillende	soorten	data,	en	deze	zijn	vaak	van	slechte	kwaliteit.	
Hierdoor	kunnen	algoritmes	niet	consistent	‘gevuld’	en	analyses	niet	altijd	volwaardig	‘gemaakt’	
worden.	Ondanks	dat	er	met	de	pilots	niet	is	ingestoken	op	grote	datasets	en	grote	
vraagstukken,	maar	juist	op	kleine	deelgebieden	van	de	behandeling,	blijkt	ook	hierin	dat	de	
kwaliteit	van	data	niet	altijd	even	goed	is.	Janssen	et	al	(2012)	stelt	dat	wanneer	data	‘niet	
precies’	is,	dit	ten	koste	kan	gaan	van	de	kwaliteit,	wat	ook	blijkt	uit	de	gebreken	bij	diverse	

Pilots	 1.	Kwaliteit	van	data	 2.	Kwaliteit	van	analyse	 3.	Algoritmische	transparantie	

Reumatologie	 -	Data	(bijvoorbeeld	de	
ziekteactiviteitscore)	is	niet	van	hoge	
kwaliteit	door	onoverzichtelijk	en	niet-
gebruikersvriendelijk	EPD.		
-	Nog	geen	mogelijkheid	tot	opnemen	
van	alle	(kleine)	gezwollen	gewrichten		

-	(Nog)	niet	genoeg	‘big’	data	aanwezig	om	
breed	gevalideerde	conclusies	te	trekken.		
-	Vertrouwen	onder	specialisten	niet	hoog	
en	bij	een	van	de	specialisten	sterk	
afhankelijk	van	het	bewijs	dat	geleverd	
kan	worden.		
-	Vanwege	de	consistente	terugkeer	van	
patiënten	is	er	een	relatie	tussen	arts	en	
patiënt	die	verdergaat	dan	de	analyse	die	
modellen	kunnen	doen.		

+/-	Transparantie	van	model	belangrijk	
geen	grote	vereiste.	
+/-	Model	moet	doen	waar	hij	voor	dient.		
+	Samenwerking	met	datawetenschappers	
is	goed	en	essentieel	voor	goede	
afstemming.		

Psychiatrie	 -	Gebrekkige	administratie	door	het	
niet	gestructureerd	afnemen	van	
vragenlijsten.	
-	Tendens	van	‘vinkcultuur’,	taalfouten	
en	copypaste	gedrag.		
-	Complexiteit	ziektes	en	niet	kunnen	
kwantificeren	van	ziektebeelden	
spelen	mee	in	gemis	van	goede	data.		

-	Grote	uitzonderingen	in	het	ziektebeeld:	
onduidelijkheid	over	aandoeningen,	
onduidelijkheid	over	de	werking	van	
medicatie	en	daarbij	het	afwijkende	
medicatiegebruik	van	patiënten.		
-	Sceptische	blik	op	de	werking	van	
algoritmes		

+	Duidelijkheid	over	de	functie.		
+/-	Transparantie	blijkt	voor	de	een	
noodzakelijker	dan	voor	de	ander,	
wederom	kennisverschil	klinische	trekker	
en	doorsnee	specialist.		
-	Transparantie	wel	belangrijk	vanwege	
lastige	ziektebeelden.				

EDEN	 +	Hoge	kwaliteit	van	data	vanwege	het	
relatief	verre	ontwikkelingsstadium.	
+	Gebruik	van	een	gestructureerde	
vragenlijst	van	het	UCC	een	van	de	
hoofdfactoren	voor	kwalitatieve	data.		

+	Hoge	kwaliteit	vanwege	structurele	
dataverzameling,	(wereldwijd)	
gevalideerde	scores,	en	(langere)	ervaring	
met	het	model.		
+/-	Vraag	naar	datamining	uit	andere	
velden	om	tekortkomingen	te	vullen.		
-	Verlaging	kwaliteit	analyse	vanwege	
weerbarstige	praktijk:	patiënt	neemt	bv.	
niet	altijd	zijn	medicatie.	

+	Begrip	voor	modellen		
-	Transparantie	belangrijk	voor	patiënt,	
maar	bovenal	noodzakelijk	voor	specialist,	
want	vertrouwen	hierin	is	laag.		
-	Datawetenschapper	heeft	waarheid	niet	
in	pacht,	dus	clinici	moeten	betrokken	
worden	in	de	ontwikkeling.		

Neonatologie	 +	Actuele	en	betrouwbare	data	door	
PDMS-monitoring.		
-	Foutmeldingen	PDMS.	
-	Taalfouten	in	de	administratie	
(verschillende	termen	voor	één	
antibioticum).		

-	Analyse	van	het	algoritme	houdt	geen	
rekening	met	zeldzaamheden,	waardoor	
deze	niet	volwaardig	toegepast	kan	
worden	in	de	praktijk.		
-	Variabelen	in	de	behandelkamer	(zeker	
op	een	IC)	kunnen	door	de	tijd	heen	
veranderen,	wat	van	negatieve	invloed	is	
op	de	kwaliteit	van	de	analyse.	

+	Transparantie	aanwezig,	voornamelijk	
vanwege	hoge	mate	van	monitoring.		
-	Door	hoeveelheid	van	onjuiste	
monitoring	neemt	de	urgentie	van	een	
alarm	af	en	bestaat	het	gevaar	van	
verkeerde	interpretaties.	Er	ligt	(daarom)	
grote	nadruk	op	het	versimpelen	van	
modellen.		
+	Datawetenschappers	zijn	belangrijk	en	
worden	over	het	algemeen	goed	
betrokken	en	vertrouwd.		

Concluderende	
overeenkomsten	

Datakwaliteit	is	een	vereiste	voor	
vertrouwen	in	big	data.	Kwaliteit	
afhankelijk	van	goede	(handmatige	én	
automatische	(PDMS))	administratie	
en	hierin	een	gestructureerde	
verzameling	van	relevante	data.	
Afstemming	in	taal	is	belangrijk	om	
een	goede,	gestandaardiseerde	
weergave	van	de	te	kunnen	geven.		

Ondanks	dat	de	verschillen	enigszins	
duidelijk	zijn,	vinden	medisch	specialisten	
het	moeilijk	om	een	juiste	vergelijking	te	
maken	tussen	de	klassieke	statistische	
onderzoek	analyses	en	de	analyses	door	
algoritmes.	Hierdoor	vinden	zij	het	lastig	
om	er	een	gedegen	waardeoordeel	over	te	
geven.	Ook	zijn	er	uitzonderingen	in	
behandelingen	die	het	model	volgens	
specialisten	niet	vat,	onder	andere	
patiënten	die	niet	altijd	doen	wat	van	hen	
gevraagd	wordt.	Dit	zorgt	voor	foutieve	
analyses.		
	

Vertrouwen	hoger	bij	transparantie.	
Hierin	is	een	verschil	te	zien	in	de	kennis	
over	algoritmische	modellen:	(niet-)	
klinische	trekkers	weten	beter	waar	zij	
het	over	hebben	dan	de	doorsnee	medisch	
specialist.	Medisch	specialisten	weten	veel	
van	de	variabelen	die	verwerkt	zijn	in	het	
model,	maar	vaak	niet	hoe	deze	in	relatie	
tot	elkaar	voorspellingen	doen.	Daarom	
willen	zij	nauw	betrokken	worden	in	de	
ontwikkeling	van	het	algoritme.	
Samenwerking	met	datawetenschapper	is	
cruciaal.		
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pilots.	Deze	‘fragmentatie’	van	data,	die	ook	door	Cáseres	(2013)	en	Schneeweis	(2014)	werd	
genoemd,	is	funest	voor	de	aanname	dat	big	data	kan	bijdragen	aan	een	betere	beoordeling	van	
het	ziektebeeld.		
	
Goodchild	(2013)	stelt	dat	wanneer	big	data	wél	van	hoge	kwaliteit	is,	wat	in	de	datasets	van	
EDEN	en	neonatologie	zo	goed	als	het	geval	is,	er	alsnog	problemen	kunnen	optreden:	de	data	
kan	bijvoorbeeld	niet	te	vervangen	zijn	door	andere	datasets	en	er	zou	mogelijk	geen	goede	
steekproef	mee	uitgevoerd	kunnen	worden	(in	andere	datasets	uit	andere	ziekenhuizen).	Als	
data	niet	voldoet	aan	deze	wetenschappelijke	standaarden	waarmee	in	het	ziekenhuis	gewerkt	
wordt	(en	in	de	interviews	ook	vaak	naar	gerefereerd	wordt)	dan	kan	dat	leiden	tot	
wantrouwen.		

De	‘wetenschappelijke’	kwaliteit	van	de	data	komt	veelal	terug	in	de	analyse	die	er	
vervolgens	mee	gedaan	moet	worden.	Aangaande	de	kwaliteit	van	de	analyse	van	big	data	geven	
Murdoch	&	Detsky	(2013),	Bates	(2014)	en	Schneeweiss	(2014)	aan	dat	de	verbanden	die	door	
algoritmes	worden	gelegd	niet	altijd	een	relevante	betekenis	hebben,	omdat	onder	andere	de	
causaliteit	hierin	ontbreekt;	want	predictie	staat	centraal.	Echter	is	predictie	niet	geheel	in	lijn	
met	de	wetenschappelijke	standaarden	waar	specialisten	aan	gewend	zijn.	Dit	leidt	bij	
specialisten	soms	tot	verwarring,	maar	ook	tot	een	lerende	houding.	Ondanks	dit	lijken	zij	wel	
geneigd	om	big	data-analyses	te	willen	verwetenschappelijken.		
	
Het	verwetenschappelijken	is	niet	altijd	makkelijk,	omdat	de	modellen	(nu	én	in	de	toekomst)	
niet	altijd	geheel	transparant	kunnen	zijn.	Dit	brengt	ons	bij	het	laatste	thema	binnen	de	
technologische	factor:	algoritmische	transparantie.	De	meerderheid	van	de	medisch	specialisten	
vertrouwt	enkel	op	de	adviezen	van	algoritmes	(big	datamodellen)	wanneer	deze	transparant	
zijn.	Hierin	is	wederom	een	verschil	in	vertrouwen	te	zien	in	de	kennis	tussen	(niet-)	klinische	
trekkers	en	doorsnee	medisch	specialisten:	de	kennis	van	de	(niet-)	klinische	trekkers	over	van	
de	werking	van	het	algoritme	zorgt	voor	een	hoger	vertrouwen.		

Dit	is	dus	in	tegenstelling	tot	Albu	en	Flyverbom	(2016)	die	stellen	dat	transparantie	niet	
altijd	vertrouwen	in	systemen	creëert.	Wat	wel	te	zien	is,	is	dat	er	bij	doorsnee	medisch	
specialisten	in	bepaalde	gevallen	een	nadruk	ligt	op	de	competitie	tussen	het	oordeel	van	het	
algoritme	en	het	oordeel	van	hen	als	specialist.	Dit	komt	overeen	met	de	ideeën	van	Steiner	
(2012)	hierover,	die	aangeeft	dat	algoritmes	daarom	als	bedreiging	worden	gezien.	Uit	de	
resultaten	bleek	dit	regelmatig,	doordat	een	aantal	van	de	medisch	specialisten	het	gesprek	over	
transparantie	van	algoritmes	ombogen	tot	een	gesprek	over	waarheden	en	werkelijkheden:	zij	
als	medisch	specialist	zouden	het	net	zo	goed	als	een	algoritme	kunnen	voorspellen,	temeer	ook	
omdat	algoritmes	een	extractie	van	de	werkelijkheid	zouden	weergeven.	De	insteek	van	deze	
medisch	specialisten	heeft	dan	ook	duidelijke	raakvlakken	met	de	karakteristieken	van	
professionele	autonomie	en	laat	tevens	zien	dat	medisch	specialisten	niet	zomaar	
ontwikkelingen	kunnen	accepteren	waar	zij	zelf	geen	onderdeel	van	hebben	uitgemaakt.	

De	meeste	medisch	specialisten	zien	echter	geen	competitie,	maar	zochten	in	de	
gesprekken	naar	de	mogelijkheden	waarin	algoritmes	hen	tot	dienst	kunnen	zijn.	Wat	daarbij	
van	belang	is	om	te	benoemen,	is	dat	naarmate	modellen	van	machine	learning	doordringen	tot	
‘kritieke’	gebieden	zoals	de	geneeskunde,	het	onvermogen	van	medici	om	deze	modellen	te	
begrijpen	problematisch	is	(Caruana	et	al.,	2015;	Kim,	2015).	Ondanks	de	welwillendheid	van	de	
meeste	specialisten	om	het	model	te	begrijpen	en	toe	te	passen,	is	de	vraag	is	deze	überhaupt	uit	
te	leggen	zijn.	Zelfs	voor	de	ontwerpers	hiervan	is	het	soms	zo	complex	dat	het	ontwerp	en	de	
logica	van	het	algoritme	erachter	zelfs	voor	hen	niet	te	duiden	is	en	(Crain,	2018),	wat	in	
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overeenstemming	is	met	een	uitspraak	van	een	de	specialisten.	Deze	specialist	stelt	dat	het	
vertrouwen	in	algoritmes	laag	is,	omdat	datawetenschappers	vanwege	het	niet	hebben	van	
klinische	ervaring	niet	kunnen	bepalen	of	het	advies	van	het	model	de	(enige)	juiste	is.	Er	ligt	
hier	dus	een	opdracht	om	nader	tot	elkaar	te	komen.	Hierbij	moeten	de	overwegingen	van	
Bagozzi	en	Dholakia	(2002),	Bagozzi,	Dholakia,	&	Pearo	(2007)	en	Dholakia	et	al	(2004)	
meegenomen	worden,	namelijk	dat	sociale	identiteit	de	besluitvorming	van	individuen	in	
samenwerkingen	kan	beïnvloeden.	Medisch	specialisten	en	datawetenschappers	moeten	er	
samen	uitkomen,	en	dat	vergt	nieuwe	soort	verbanden	en	uitdagingen	in	het	ziekenhuis.	

	
Het	is	kortom	complex	gebleken	om	op	big	data	te	vertrouwen	als	er	niet	met	zekerheid	gesteld	
kan	worden	dat	de	data	en	de	analyse	van	goede	kwaliteit	zijn	en	het	algoritme	begrijpelijk	
gemaakt	kan	worden.	De	technologische	factor	is	daarmee	een	wezenlijke	factor	in	het	
verkrijgen	van	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data.	Het	is	voor	het	vertrouwen	
daarom	onvermijdelijk	om	de	technologische	barrières	van	big	data	bij	het	ontwikkelen	van	het	
datamodel	te	verhelpen.	
	

4.2. Professionele	autonomie	
Naast	de	technologische	factor	van	big	data,	is	ook	de	professionele	autonomie	van	medisch	
specialisten	een	belangrijke	factor	gebleken	in	het	vertrouwen	in	big	data.	Er	is	over	het	
algemeen	gezien	een	goed	begrip	van	de	invloeden	die	big	data	heeft	en	welke	verandering	dit	in	
de	dagelijkse	werkpraktijk	van	medisch	specialisten	kan	meebrengen.	Vanwege	de	pilotfase	
waarin	de	vier	afdelingen	zich	bevinden,	worden	de	invloeden	van	big	data	steeds	zichtbaarder,	
maar	voor	de	meeste	specialisten	nog	niet	tastbaar.	Tevens	blijkt,	in	lijn	met	de	technologische	
factor,	dat	medisch	specialisten	die	niet	fungeerden	als	‘klinische	trekker’	van	de	pilot	minder	
kennis	hebben	van	de	rol	en	invloed	van	data.	Zij	zijn	echter	niet	minder	sceptisch	dan	klinische	
trekkers,	en	geven	op	bepaalde	fronten	soortgelijke	kanttekeningen	bij	de	data-ontwikkeling.	In	
dit	hoofdstuk	staat	de	bespreking	van	de	tweede	deelvraag	centraal	die	luidt:	‘’Op	welke	manier	
beïnvloed	de	professionele	autonomie	van	medisch	specialisten	het	vertrouwen	in	big	data?’’.			
	
De	professionele	autonomie	zal	in	dit	hoofdstuk	uitgebreid	worden	besproken	en	de	
belangrijkste	overeenkomsten	en	verschillen	tussen	respondenten	zullen	worden	geduid.	Aan	de	
hand	van	citaten	zal	worden	weergegeven	op	welke	manier	de	professionele	autonomie	van	
invloed	is	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data.	Aan	het	eind	van	het	
hoofdstuk	wordt	er	afgesloten	met	een	samenvattend	schema	waarin	de	verschillen	en	
overeenkomsten	tussen	de	vier	pilots	worden	uitgelicht.		
	
R14:	‘’Als	het	model	hetzelfde	zegt	als	ik,	waarom	heb	ik	het	dan	nodig?’’	(…)	‘’En	als	het	iets	
anders	zeg	wat	niet	overeenkomt	met	mijn	idee	van	het	ziektebeeld,	dan	ga	ik	daar	ook	niet	in	
mee.’’	
	
Professionele	autonomie	betreft	de	ruimte	van	een	professional	om	autonoom	te	kunnen	
oordelen	over	de	gezondheidssituatie	en	de	behandeling	van	de	patiënt.	Data	moet	hen	gaan	
helpen	bij	het	nog	beter	maken	van	deze	oordelen,	en	de	vraag	is	of,	en	zo	ja	op	welke	manier,	of	
zij	hierop	vertrouwen.	Te	verwachten	was	dat	medisch	specialisten	de	implementatie	van	big	
datamodellen	enkel	zouden	vertrouwen	als	de	adviezen	van	het	model	in	overeenkomst	zijn	met	
hun	eigen	oordeel	en	als	er	bewijs	is	dat	het	model	het	welzijn	van	de	patiënten	verbeterd.	Dit	is	
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omdat	medisch	specialisten	autonome	karakteristieken	hebben	en	niet	zomaar	meegaan	in	
verandering.	Gebleken	is	dat	medisch	specialisten	inderdaad	niet	zomaar	vertrouwen	op	big	
datamodellen	boven	hun	eigen	kennis	en	ervaring,	maar	er	wel	voor	openstaan	om	deze	
modellen	in	de	behandeling	te	gebruiken.	Hierbij	is	wel	de	voorwaarde,	zoals	reeds	genoemd,	
dat	specialisten	erop	kunnen	vertrouwen	dat	het	model	kwalitatieve	data	gebruikt	en	
transparant	is	over	hoe	de	analyse	gedaan	is.	Uiteraard	verschilt	de	mate	waarin	dit	als	
noodzakelijk	wordt	gezien	per	specialist.	De	een	is	zeer	gesteld	op	de	autonomie,	waar	de	ander	
vrijheid	laat	voor	dergelijke	ontwikkelingen	die	de	‘controle’	van	de	specialist	ietwat	inperken.		
	
In	tabel	3	zijn	een	viertal	onderwerpen	te	zien,	met	daarbij	de	antwoorden	van	respondenten.	
De	onderwerpen	in	de	twee	eerste	kolommen	zijn	vanuit	de	interviews	bewust	naar	voren	
gebracht,	en	de	andere	twee	onderwerpen	(3	en	4)	kwamen	bij	het	merendeel	van	de	medisch	
specialisten	uit	henzelf	aan	bod	bij	de	bespreking	van	de	professionele	autonomie	en	
keuzevrijheid.		
	
Aan	de	hand	van	deze	vier	onderwerpen	zal	professionele	autonomie	in	dit	hoofdstuk	dan	ook	
worden	geduid:	(1)	eigen	oordeel	boven	advies	van	het	model,	(2)	verantwoording,	(3)	bewijs	
en	(4)	te	complex	werk.	Bij	de	niet-klinische	trekkers	(R5,	R6	en	R7)	zijn	deze	onderwerpen	niet	
in	deze	hoedanigheid	naar	voren	gekomen,	waardoor	zij	ook	niet	uitgelicht	zullen	worden	in	dit	
hoofdstuk.	Dit	betekent	dat	deze	resultaten	gaan	over	in	totaal	13	specialisten.		
	
Tabel	3	-	Onderwerpen	rondom	professionele	autonomie	in	interviews	

	
4.2.1.	Eigen	oordeel	boven	advies	model	

Medisch	specialisten	voelen	veel	ruimte	om	hun	eigen	klinische	oordeel	boven	het	advies	van	
een	model	te	plaatsen	(tabel	3	kolom	1).	Zij	gaan	er	dan	ook	vanuit	dat	het	model	dat	ontwikkeld	
wordt	een	Clinical	Desicion	Support	(CDS)	systeem	betreft,	dat	dient	als	tool	om	te	helpen	bij	het	
maken	van	keuzes.	Alle	specialisten,	inclusief	de	klinische	trekkers,	zien	geen	heil	in	het	volledig	
vertrouwen	op	de	keuzes	die	door	big	data-analyses	in	het	model	gedaan	worden:	het	is	een	
wisselwerking	tussen	adviezen	van	big	datamodellen	en	de	eigen	kennis	en	ervaring	van	het	vak.		
	
R11:	‘’Ik	zou	mijn	autonomie	niet	afstaan,	zeker	niet	aan	het	apparaat.	Het	zou	me	ook	niet	
versterken.	Het	is	een	ondersteuning.’’	
	
R3:	‘’Het	is	niet	wenselijk	als	de	arts	zijn	autonomie	verliest.	Als	het	model	A	zegt	en	ik	mag	
daardoor	medicijn	B	niet	voorschrijven,	dan	gaat	er	iets	fout.	Het	moet	dergelijke	beperkingen	niet	
opleveren.’’	

	 1.	Eigen	
oordeel	
boven	
advies	
model:	het	is	
enkel	CDS	

2.	Wantrouwen	
vanwege	mogelijke	
andere	(juridische)	
verantwoording		

3.	Wil	voor	volledig	
vertrouwen	bewijs	
(trials)	van	werking		

4.	Te	complex	werk	
voor	model	om	te	
begrijpen	

R1	t/m	
R16	
m.u.v.	R5,		
R6,	R7	
	
Totaal		

13	x	ja	
0	x	nee	
	

6	x	ja	
6	x	nee	
1	x	niet	beantwoord	

11	x	ja	
0	x	nee	
2	x	niet	benoemd	
	

6	x	ja	
1	x	nee	
6	x	niet	benoemd	
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Dit	is	in	tegenstelling	tot	niet-klinische	trekker	R5,	die	stelt	dat	medisch	specialisten	op	den	duur	
volledig	zullen	vertrouwen	op	het	model.	Maar	het	is	echter	niet	zwart-wit.	Er	kan	in	de	
afweging	van	de	medisch	specialist	namelijk	ruis	en	twijfel	ontstaan,	zo	blijkt	in	ieder	geval	op	
de	afdeling	neonatologie.	Bij	de	toediening	van	antibiotica,	of	het	niet	toedienen	hiervan,	kunnen	
volgens	een	van	de	neonatologen	daardoor	onderstaande	overwegingen	(tabel	4)	gemaakt	
worden.		
	
Tabel	4	-	Keuzes	bij	toediening	antibiotica	bij	(mogelijke)	infectie	neonaat	

Advies	model	 Oordeel	medisch	
specialist		

Resultaat	

Ja	 Ja	 Overeenstemming:	ja	
Nee	 Nee	 Overeenstemming:	nee	
Ja	 Nee	 Geen	overeenstemming,	maar	keuze	naar	advies	

model:	ja.		
Nee	 Ja	 Enkele	uren	afwachten	en	het	model	vervolgens	

opnieuw	draaien;	anders	onnodig	antibiotica.		
	
R1:	‘’de	kans	dat	als	het	model	zegt	dat	er	een	infectie	is	en	je	zelf	denkt	‘het	zal	wel	meevallen’	dat	
dat	een	groter	gebruik	van	antibiotica	met	zich	meeneemt	dan	de	andere	kant	op.	Dus	als	jij	zegt	
van	nou,	ik	wil	met	antibiotica	starten	en	het	model	zegt	nee,	dat	je	dan	eerder	geneigd	bent	om	af	
te	wachten	dan	dat	het	model	de	andere	kant	op	gaat.’’	
	
Hier	op	doorgaande	stelt	R10	in	het	kader	van	vertrouwen	dat	de	discussie	gaat	over	de	
betrouwbaarheidskans	dat	het	model	bij	een	bepaald	advies	geeft.	Het	oordeel	van	de	medisch	
specialist	is	hier	volgens	R10	van	afhankelijk,	en	ook	daardoor	is	het	lastig	om	een	goede	
overweging	te	maken.	Als	medisch	specialisten	antibiotica	geven,	terwijl	het	model	zegt	dat	er	
geen	infectie	is,	dan	neemt	de	medisch	specialist	wellicht	een	risico	op	onnodig	behandelen.	En	
andersom	is	dit	nog	veel	risicovoller:	het	niet	geven	van	antibiotica	terwijl	dat	wel	nodig	is	
volgens	het	model,	kan	dodelijk	zijn.	Het	behoud	van	eigen	autonomie	in	de	beslissing	is	daarom	
afhankelijk	van	de	betrouwbaarheidskans	dat	het	model	geeft.		
	
R10:	‘’Is	de	kans	van	het	advies	90%,	70%	of	60%?	En	dan	is	de	vraag	weer,	hoeveel	wil	je	missen	
om	te	zeggen:	daar	ga	ik	in	mee?	Wil	je	5	van	de	100	kinderen	missen,	wil	je	1	van	de	100	kinderen	
missen?	Ja,	daar	moet	je	voor	jezelf	een	uitspraak	in	doen.	Dus	4	van	de	10	kinderen	missen	zou	ik	
onacceptabel	vinden.	1	van	de	10	kinderen	zou	ik	zelf	ook	nog	onacceptabel	vinden.	5	van	de	100?	
Dat	zou	interessant	worden,	want	dan	geef	je	veel	kinderen	niet	onnodig	antibiotica.	Of	het	nou	
90%	of	95%	is,	daar	kun	je	met	elkaar	van	over	gedachten	wisselen.	En	als	de	software	met	95%	
betrouwbaarheid	kan	zeggen	dat	er	geen	kans	is	op	die	infectie,	dan	durf	ik	die	antibiotica	
misschien	wel	achterwege	te	laten.	En	de	andere	kant	uit,	wanneer	er	wel	een	infectie	dreigt	te	zijn,	
dan	is	het:	hoeveel	kinderen	wil	je	onnodig	met	antibiotica	te	behandelen	door	met	de	software	mee	
te	gaan?	Ook	daar	moeten	we	dus	over	nadenken:	wil	je	er	1	of	3	onnodig	behandelen?’’	
	
Overwegingen	zijn	dus	niet	zo	zwart-wit.	Het	is	dan	ook	niet	raar	dat	er	meerdere	respondenten	
zijn	die	aangeven	dat	het	model	dan	wel	niet	doorslaggevend	is,	maar	dat	er	wel	objectieve	
parameters,	zoals	big	data,	nodig	zijn	om	de	oordeelsvorming	van	de	specialist	steeds	beter	te	
kunnen	stroomlijnen.	Een	van	de	argumenten	hiervoor	is	dat	medisch	specialisten	hun	
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oordeelsvorming	op	basis	van	hun	eigen	ervaringen	maken,	en	die	zijn	niet	altijd	objectief	(R1,	
R4,	R13).		
	
R1:	‘’Ik	zeg	vaak	tegen	mijn	collega’s	als	we	het	hebben	over	zon	systeem	dat	de	kennis	van	een	arts	
beïnvloed	wordt	door	de	laatste	patiënt	waar	je	tegenaan	bent	gelopen	en	niet	die	150	patiënten	
die	je	daarvoor	hebt	gezien.	En	ook	kinderen	waar	het	slecht	mee	afloopt	beïnvloeden	je	historie	
enorm.	Het	hoeft	niet	reëel	te	zijn,	maar	het	is	gewoon	hoe	het	gaat.	Daarom	hebben	we	meer	
objectieve	parameters	nodig	die	ons	artsen	ondersteunen,	zoals	een	dashboard’’.	
	
Deze	objectieve	parameters	zijn	ook	voor	patiënten	fijn	om	te	hebben	(R2,	R4,	R6,	R7,	R16).	Zij	
hebben	meer	dan	vroeger	kritische	houding	op	de	behandeling,	waardoor	een	schematische	
weergave	van	het	ziektebeeld	in	een	tool	invloed	heeft	op	hun	vertrouwen	in	de	behandeling,	
maar	dat	kan	wel	ten	koste	gaan	van	de	autoriteit	en	autonomie	van	de	specialist.	R16:	‘’Ik	kan	
me	daardoor	wel	een	beetje	ondermijnd	voelen,	omdat	ik	diegene	ben	die	kritisch	moet	kijken	naar	
deze	systemen	en	het	in	een	menselijke	maat	moet	stoppen,	niet	de	patiënt.’’	R13	denkt	hier	anders	
over,	en	brengt	zelfreflectie	aan	in	de	discussie	rondom	autonomie:	‘’We	vinden	het	leuk	om	
autonoom	te	zijn,	onder	de	vlag	van	patiënt	centraal,	maar	dat	is	niet	zo.	Vinden	het	ook	gewoon	
leuk	om	diagnose	te	stellen.	Als	het	model	beter	is	gebleken,	dan	moet	je	het	gewoon	gebruiken’’.	
	
Kortom,	als	de	specialist	A,	B	of	C	zegt,	maar	het	model	komt	met	D,	dan	is	dat	een	overweging	
waard,	omdat	de	klinische	blik	van	medisch	specialisten	namelijk	niet	altijd	objectief	is.	Maar,	
het	is	ook	gebleken	dat	vertrouwen	in	een	big	datamodel	zeer	zeker	niet	vanzelfsprekend	bij	
medisch	specialisten.	Zij	voelen,	ondanks	de	belofte	van	big	data,	nog	steeds	veel	ruimte	om	hun	
eigen	klinische	oordeel	boven	het	advies	van	een	model	te	plaatsen,	ook	al	heeft	de	patiënt	
hierbij	wellicht	een	ander	idee.	Wel	blijkt	dat	de	keuze	van	specialisten,	zoals	in	het	voorbeeld	
van	de	toediening	van	antibiotica	bij	baby’s,	gestuurd	kan	worden	door	data	wanneer	het	model	
een	andere	redenatie	heeft	dan	de	specialist	zelf.	Het	vertrouwen	en	daarmee	het	opvolgen	van	
het	advies	van	het	model	blijft	echter	wel	afhankelijk	betrouwbaarheidskans	van	het	advies.		
	

4.2.3.	Verantwoording	en	verantwoordelijkheid	
R13:	‘’Dit	is	in	potentie	het	meest	ingewikkelde	vraagstuk’’.	
	
Volgens	R8	denkt	de	specialist	niet	per	definitie	dat	hij/zij	het	beter	kan	dan	een	algoritme,	maar	
dat	de	verantwoordelijkheid	die	de	medisch	specialist	draagt	voor	de	patiënt	zorgt	voor	een	
harde	scheidslijn.	Verantwoordelijkheid	voor	het	leven	van	een	patiënt	maakt	dat	medisch	
specialisten	voorzichtig	en	zorgvuldig	handelen	en	niet	zomaar	het	vertrouwen	in	big	data	
stellen.	Een	van	de	onderwerpen	die	zijn	besproken	betreft	daarom	ook	de	(juridische)	
verantwoording	van	de	specialist	naar	zijn/haar	omgeving	toe.	Wanneer	big	datamodellen	meer	
dienst	zullen	uitmaken	in	het	ziekenhuis,	zal	de	specialist	zich	mogelijk	ook	naar	mede-
specialisten	en	patiënten	(en	mogelijk	de	tuchtrechter)	moeten	kunnen	verantwoorden	waarom	
er	is	gekozen	voor	het	niet	gebruiken	van	de	juiste	adviezen	in	het	model	of	het	wél	gebruiken	
van	een	onjuist	model.	Door	R16	wordt	wel	aangegeven	dat	dit	niet	op	korte	termijn	het	geval	
zal	zijn:	het	model	moet	eerst	meervoudig	gevalideerd	worden,	geaccepteerd	zijn	door	de	
beroepsgroep	en	ziekenhuis	en	vervolgens	geïmplementeerd	worden	als	richtlijn.	Pas	dan	kan	er	
verantwoording	van	de	specialist	‘geëist’	worden.		
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Ondanks	dat	dit	nog	ver	weg	is	laten	sommige	medisch	specialisten	nu	al	een	lichte	
wantrouwigheid	jegens	een	mogelijk	andere	wijze	van	verantwoording	zien	(R2,	R8,	R9,	R10,	
R13,	R16).	Uit	de	interviews	blijkt	dat	dit	voornamelijk	komt	omdat	nog	niet	duidelijk	is	wat	
deze	verantwoording	zal	inhouden.	Hierbij	wordt	de	(juridische)	verantwoordelijkheid	van	de	
specialist	voor	het	welzijn	van	de	patiënt	genoemd	(R10,	R13)	en	zorgt	de	komst	van	de	nieuwe	
privacywet	(ingang	per	25	mei	2018)	en	de	Medical	Device	Registration	(MDR,	ingang	per	2020)	
uit	Europa	ook	voor	vraagtekens	(R2,	R3,	R9).	
	
R10:	‘’De	software	je	kan	het	CE	certificeren	of	niet,	dat	is	meer	hoe	de	industrie	ermee	om	zal	
gaan,	maar	uiteindelijk	blijft	de	dokter	(juridisch)	verantwoordelijk.	Als	ik	een	infectie	mis	of	niet	
behandel,	dan	sta	ik	voor	het	tuchtcollege.	En	als	ik	overdoseer,	dan	sta	ik	ook	voor	het	
tuchtcollege.’’	(…)	‘’	Alles	hier	op	de	IC	werkt	met	alarmen	en	dat	wordt	gestuurd	door	een	
algoritme.	We	werken	elke	dag	met	deze	toepassingen,	dus	algoritmes	zijn	niet	nieuw.	Maar	deze	
software	is	CE	gecertificeerd.	De	technische	dienst	heeft	hiernaar	gekeken	en	er	een	stempel	op	
gezet.	Als	je	iets	nieuws	bedenkt	is	dat	nog	wel	even	een	andere	tak	van	sport.’’	
	
Wanneer	de	medisch	specialist	gebruik	maakt	van	gecertificeerde	tools,	kan	hij/zij	hier	ook	
juridisch	op	terugvallen	wanneer	er	een	onjuiste	handeling	plaatsvindt.	Met	de	big	datamodellen	
is	daar	nog	geen	ervaring	mee,	waardoor	(juridische)	verantwoording	afleggen	over	dergelijke	
modellen	iets	is	waarover	een	deel	van	de	medisch	specialisten	licht	wantrouwend	is.	Tevens	
kan	er	discussie	staan	over	wie	de	verantwoordelijkheid	op	zich	moet	nemen.	R11	vindt	dat	de	
specialist	bij	gebruik	van	het	model	zelf	verantwoordelijkheid	heeft	over	de	uitwerking	ervan,	
maar	R16	stelt	i.t.t.	R11	dat	de	‘uitvoerder’	van	het	model	niet	verantwoordelijk	is	voor	de	
updates	die	door	datawetenschappers	in	het	model	gemaakt	worden.	De	uitvoerder	-		de	
specialist	–	dient	daar	enkel	kritisch	op	te	zijn.		
	
De	verantwoordelijkheid	die	de	specialist	heeft	voor	zijn	patiënten	zorgt	ervoor	dat	zij	
voorzichtig	en	verantwoord	te	werk	gaan.	Medisch	specialisten	lijken	zich	beter	op	hun	gemak	te	
voelen	wanneer	zij	verantwoording	af	kunnen	leggen	op	basis	van	eigen	kennis	en	ervaring,	en	
zijn	dan	ook	soms	licht	wantrouwend	jegens	de	invloeden	van	nieuwe	modellen	en	wat	dit	gaat	
betekenen	voor	de	manier	waarop	zij	verantwoording	moeten	afleggen.			
	

4.2.4.	Bewijs	
De	fase	waarin	het	ADAM-project	zich	bevindt	zorgt	ervoor	dat	medisch	specialisten	nog	niet	
een	volwaardige	ervaring	hebben	opgebouwd	met	big	data.	Het	is	dan	ook	niet	gek	dat	11	van	de	
13	medisch	specialisten	vanuit	zichzelf	aangeeft	dat	het	bewijs	van	de	goede	werking	van	de	big	
datamodellen	een	belangrijke	factor	is	in	het	verkrijgen	van	vertrouwen,	en	dit	moet	gedaan	
worden	door	klinische	trials.	Ook	de	niet-klinische	trekkers	(R5,	R6,	R7)	geven	aan	dat	medisch	
specialisten	eerst	een	bewijs	willen	hebben	voordat	zij	ergens	waarde	aan	hechten.		
	
R3:	‘’Je	kan	het	vergelijken	met	het	uittesten	van	een	nieuw	medicijn,	dat	gaat	ook	niet	in	een	keer.	
En	net	zoals	daar	zijn	er	met	voorspelmodellen	trials	nodig,	met	en	zonder	model.	Je	moet	kunnen	
aantonen	dat	het	betekenis	heeft.’’	
	
R9:	‘’Maar	als	er	dan	een	patiënt	dood	gaat,	waar	bepaalde	voorspellingen	door	data	niet	zijn	
gedaan	waardoor	er	geen	alarmen	optreden,	dan	heb	je	een	probleem.	Het	lastige	is	dat	je	in	
meerdere	centra	moet	kunnen	bewijzen	dat	het	werkt.’’	
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Specialisten	hebben	zeer	veel	minder	vertrouwen	in	modellen	als	het	niet	bij	hen	op	de	afdeling	
bewezen	is.	Dit	is	volgens	niet-klinische	trekker	R6	nog	te	weinig	gebeurd:	‘’Om	er	echt	mee	aan	
de	gang	te	gaan	moet	je	die	impact	laten	zien,	en	dat	moeten	we	nog	doen.	Nu	is	het	nog	redelijk	
theoretisch,	waar	we	wel	wat	predictiewaarden	hebben.	Dat	zijn	natuurlijk	niet	de	getallen	die	een	
clinicus	wil	zien.	Die	wil	zien	hoeveel	patiënten	heb	je	nou	waarbij	we	een	flair	voorkomen?’’		
	

4.2.5.	Té	complex	werk	
De	complexiteit	is	reeds	aan	bod	gekomen	bij	het	vertrouwen	in	de	kwaliteit	van	analyse,	maar	
in	het	kader	van	autonomie	blijkt	dat	de	complexiteit	van	het	werk	op	de	afdeling	er	tevens	voor	
zorgt	dat	een	vijftal	medisch	specialisten	(R4,	R10,	R11,	R12,	R14)	die	uit	zichzelf	aangeven	dat	
het	model	in	veel	gevallen	niet	van	toepassing	is	op	sommige	aspecten	van	hun	vakgebied;	ook	al	
zou	de	analyse	van	het	model	theoretisch	kloppen.	Het	vertrouwen	van	deze	clinici	in	het	model	
lijkt	vanuit	dit	perspectief	laag	te	zijn.		
	
R11:	‘’En	nogmaals,	dit	is	een	UMC,	derdelijns	zorg,	waar	ik	ziektebeelden	zie	waarvan	je	zegt	
‘wat!?’.	Waar	je	nog	nooit	van	gehoord	hebt,	maar	waarbij	voortdurend	de	vraag	is,	is	er	iets	
lichamelijks	wat	dit	ziektebeeld	kan	verklaren;	je	hebt	mensen	met	vervelende	ontstekingen	in	de	
hersenen	of	aan	het	hersenvlies	waar	je	aan	de	buitenkant	niks	aan	ziet	maar	ze	toch	heel	raar	
doen.	Waarvan	men	dan	denkt	‘dit	is	psychiatrie,	die	is	gek’,	terwijl	ze	hier	niet	horen,	want	het	is	
enkel	een	ontsteking.	Dan	heb	je	een	dokter	nodig	die	weet	dat	dit	mogelijk	is,	en	iemand	die	kan	
differentiëren	tussen	hele	subtiele	symptomen.	Zo	van:	dit	hoort	bij	een	psychose,	en	dit	hoort	er	
niet	bij.	En	ik	kan	het	de	neurologen	niet	eens	uitleggen,	dus	ik	weet	niet	hoe	ik	dit	in	de	computer	
moet	stoppen.’’	
	
Het	is	niet	dat	deze	clinici	geen	waarde	zien	in	de	objectiviteit	van	het	model,	of	de	hulp	die	het	
model	kan	bieden	in	het	oplossen	van	bepaalde	vraagstukken,	maar	er	wordt	vanwege	de	
complexiteit	van	de	patiënten	in	bepaalde	gevallen	geen	hoge	waarde	aan	toegekend.	Dit	is	
vooral	het	geval	bij	psychiatrie,	maar	komt	ook	naar	voren	bij	de	cardiovasculaire	en	
neonatologie.			
	
Medisch	specialisten	zijn	veelal	eensgezind	over	hoe	zij	het	model	gebruiken	in	de	praktijk:	als	
hulpmiddel,	als	het	zich	bewezen	heeft,	als	er	een	goede	afstemming	is	gemaakt	met	de	
datawetenschapper,	als	het	(complexe)	klinische	vraagstuk	zich	leent	voor	de	adviezen	van	het	
model	en	als	er	duidelijkheid	komt	over	de	(juridische)	verantwoording	die	bij	het	gebruik	van	
het	model	komt	kijken.	

	
4.2.6.	Concluderend:	vertrouwen	en	professionele	autonomie		

De	professionele	autonomie	heeft	grote	invloed	op	het	vertrouwen	in	big	data.	Sommige	
medisch	specialisten	wantrouwen	big	data	vanwege	de	onduidelijkheid	rondom	de	
verantwoording	die	afgelegd	moet	worden	over	het	gebruik	van	big	data:	een	verkeerd	advies	
kan	zowel	henzelf	als	de	patient	schaden.	Medisch	specialisten	voelen	dan	ook	de	vrijheid	en	
autonomie	om	zich	te	verzetten	tegen	big	data.	Anderen	zijn	zeer	gesteld	op	hun	eigen	oordeel	
waardoor	er	geen	onzekerheid	bestaat	over	de	mogelijk	veranderende	verantwoording,	en	
waardoor	er	professionele	autonomie	op	een	hele	andere	manier	invulling	krijgt.		
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Zo	zijn	er	tevens	verschillen	te	zien	tussen	de	eisen	die	neonatologen	en	reumatologen	
stellen	aan	het	model	en	bestaan	er	verschillen	tussen	specialisten	over	hoe	zij	de	complexiteit	
van	hun	werk	zien,	en	daarmee	de	invloed	die	modellen	überhaupt	kunnen	hebben	op	hun	
oordeel.	Uiteraard	zijn	er	ook	overeenkomsten	te	vinden	tussen	de	pilots.	In	het	onderstaande	
tabel	worden	de	vier	afdelingen	die	hebben	meegedaan	aan	de	ADAM-pilot	en	de	professionele	
autonomie	beschreven	om	de	verschillen	te	duiden.	Hierin	staat	een	‘-’voor	
factoren/omstandigheden	die	te	maken	hebben	met	wantrouwen	en	een	‘+’	voor	
factoren/omstandigheden	die	te	maken	hebben	met	vertrouwen.	+/-	betekent	logischerwijs	dat	
het	afhankelijk	van	de	ontwikkelingen	beide	kanten	kan	opgaan.	

	
Tabel	5	-	4	pilots	en	professionele	autonomie		

	
Gebleken	is	dat	de	professionele	autonomie	een	van	de	factoren	is	die	het	vertrouwen	in	big	data	
een	lastige	opgave	maakt.	Specialisten	zien	de	waarde	van	voorspelmodellen	over	het	algemeen	
wel	in,	maar	zouden	als	het	klinische	oordeel	erom	spant	veeleer	vertrouwen	op	hun	eigen	
kennis	en	oordeel.	Dit	wordt	ook	gesteld	door	Montague	et	al	(2010):	wanneer	het	oordeel	van	
het	model	niet	in	overeenstemming	is	met	het	eigen	klinische	oordeel	dan	is	het	vertrouwen	in	
de	technologie	lager.	Ook	Chau	&	Hu	(2001)	stellen	dat	de	introductie	van	nieuwe	technologieën	
vanwege	deze	reden	op	weerstand	kunnen	rekenen,	wat	tevens	overeenkomt	met	de	zorgen	die	
Ackroyd	et	al.	(2008)	uit	over	de	bereidheid	van	medisch	specialisten	om	te	veranderen.	
Daaropvolgend	blijken	specialisten	in	het	kader	van	big	data	tevens	veel	zelfregulering	toe	te	
passen:	er	wordt	(nog)	niet	automatisch	waarde	gehecht	aan	de	adviezen	van	modellen,	omdat	
de	specialist	zich	nog	bewust	afvraagt	of	deze	handeling	in	het	belang	van	de	patiënt	is	(Bagozzi,	
2007).	Kortom,	zij	stellen	big	datamodellen	vanuit	eigen	ervaring	en	kennis,	weerstand	en	
zelfregulering	ter	discussie.		

Ondanks	dit	vertrouwen	in	eigen	capaciteiten	weten	specialisten	van	zichzelf	dat	zij	ook	
‘gekleurd’	zijn,	bijvoorbeeld	door	de	behandeling	van	hun	laatste	patiënt.	Onder	meer	vanwege	
deze	reden	bestaat	er	wel	enig	vertrouwen	modellen,	omdat	die	de	objectiviteit	in	de	
behandeling	meer	centraal	kunnen	stellen.	Om	het	vertrouwen	te	verhogen	zal	er	in	het	kader	
van	de	professionele	autonomie	aandacht	moeten	uitgaan	naar	een	tweetal	hoofdzaken:	er	moet	
duidelijkheid	geboden	worden	over	de	(juridische)	verantwoording	van	het	gebruik	van	big	
datamodellen	en	er	dient	grondig	bewijs	te	komen	van	de	effecten	van	big	data	op	het	welzijn	
van	patiënten.	

Pilots	 Factor	2.		Professionele	autonomie	

Reumatologie	 -	Eigen	oordeel	boven	advies	model.		
-	Eerst	validatie	nodig		
-	Verantwoording	heikel	issue		
-	Van	te	complex	werk	wordt	niet	gesproken:	modellen	zijn	toepasbaar	op	de	praktijk.	

Psychiatrie	 -	Eigen	oordeel	boven	advies	model	
+/-	Geen	wantrouwen	in	dataontwikkeling	om	mogelijk	veranderende	verantwoording,	want	werk	te	complex	
is	voor	een	model	om	te	vatten.	
+/-	Bewijs	nodig	om	vertrouwen	te	krijgen.		

EDEN	 -	Werk	complex.	Oordeel	van	de	specialist	leidend.	
+	Geen	angst	voor	veranderende	verantwoording.		
+/-	Bewijs	nodig	voordat	er	vertrouwen	in	het	model	gesteld	wordt.		

Neonatologie	 -	Eigen	oordeel	boven	advies	model	
-	Angst/wantrouwen	vanwege	veranderende	verantwoording.		
+	Objectiviteit	en	validatie	zijn	belangrijk	voor	specialist		
+/-	Betrouwbaarheidskans	is	belangrijk	voor	uiteindelijke	oordeel		

Concluderende	
overeenkomsten	

Elke	specialist	ziet	zijn	of	haar	oordeel	als	leidend	in	de	behandeling.	Verantwoording	over	behandelkeuzes	
zorgt	voor	een	licht	wantrouwen	en	de	complexiteit	van	het	werk	zorgt	voor	terughoudendheid	in	het	gebruik	
van	modellen.	Bewijs	blijft	het	belangrijkste	voor	het	vertrouwen	specialisten.		
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De	verantwoordelijkheid	die	medisch	specialisten	hebben	voor	het	welzijn	van	de	
patiënt	wordt	zeer	serieus	genomen.	Immers,	zij	hebben	hier	de	eed	voor	afgelegd	en	zijn	ervan	
bewust	dat	de	kwaliteit	van	leven	van	patiënten	in	hun	handen	ligt.	Zij	handelen	voorzichtig	en	
zorgvuldig	en	vertrouwen	daarom	niet	zomaar	op	nieuwe	tools.	Big	datamodellen	zijn	echter	
een	bijzondere	tool:	deze	voorspellen	ziektebeelden	mogelijk	beter	dan	de	specialist.	Dus	als	
deze	tools	meer	dienst	zullen	uitmaken	in	het	ziekenhuis,	zal	de	specialist	zich	mogelijk	ook	naar	
mede-specialisten	en	patiënten	(en	mogelijk	de	tuchtrechter)	moeten	kunnen	verantwoorden	
waarom	er	is	gekozen	voor	de	afwijking	van	de	adviezen	in	het	model.	Dit	lijkt	voor	de	meeste	
specialisten	de	omgekeerde	wereld,	en	enkelen	benoemen	dat	zij	hierdoor	argwanend	en	
daarmee	wantrouwend	tegenover	big	data	staan.	Dit	is	voornamelijk	omdat	nog	niet	duidelijk	is	
hoe	de	verantwoording	zal	zijn:	net	zoals	met	de	afwijking	van	richtlijnen,	of	intensiever?	En	wie	
krijgt	de	‘schuld’	als	het	model	niet	goed	werkt	en/of	toegepast	wordt,	de	specialist	of	de	
datawetenschapper?	Vertrouwen	berust	daarmee	op	duidelijkheid,	en	vergt	zoals	Kassavetis	
(2017)	stelt	snel	verdere	uitwerking	in	het	ziekenhuiswezen.	Deze	constatering	is	nieuw	ten	
opzichte	van	de	huidige	literatuur	over	professionals:	de	technologische	innovatie	van	big	data	
stelt	de	wijze	van	verantwoording	en	de	verantwoordelijkheid	van	specialisten	én	
datawetenschappers	in	het	ziekenhuis	ter	sprake.		

Het	tweede	punt	waar	het	vertrouwen	van	de	medisch	specialist	big	data	door	wordt	
beïnvloed	betreft	het	bewijs	achter	de	behandeladviezen	door	big	data.	Zoals	in	de	literatuur	
besproken	(Murdoch	&	Detsky,	2013;	Janssen	et	al.,	2012)	berust	de	belofte	van	big	data	en	de	
verbeterslag	die	het	met	zich	zou	meenemen	namelijk	niet	altijd	op	bewijsbare	gronden.	Het	is	
dan	ook	een	van	de	hoofdzakelijke	argumenten	van	specialisten	om	de	gedane	pilots	af	te	
wimpelen	als	‘voorwerk’	met	vergezichten,	in	plaats	van	bruikbare	doorbraak	in	het	vakgebied.	
Het	model	dient	hier	eerst	voor	gevalideerd	te	worden	en	er	is	evidence	based	klinisch	
onderzoek	nodig	op	de	éigen	afdeling	van	de	specialist	voordat	vertrouwen	een	
vanzelfsprekendheid	zal	worden.	Er	zijn	nu	slechts	enkele	predicitiewaarden,	die	nogmaals,	een	
hoopvolle	toekomst	bieden,	maar	nog	niet	gelden	als	voldoende	bewijs	voor	de	gemiddelde	
specialist	om	erop	te	vertrouwen.		

	

4.3. Implementatie	van	big	data		
Het	vertrouwen	in	big	data	is	niet	een	garantie	voor	het	daadwerkelijke	gebruik	van	big	data	in	
de	behandelpraktijk.	Gebleken	is	dat	de	drie	onderstaande	vooropgestelde	factoren	van	invloed	
zijn	op	de	implementatie	van	big	data	in	de	praktijk.	
	

1. De	organisatiecontext	van	het	ziekenhuis:	op	welke	manier	beïnvloedt	de	
ziekenhuiscontext	–	hoofdzakelijk	de	visie	van	het	ziekenhuis	op	data	analytics	–	het	
gebruik	van	big	data	door	de	medisch	specialist?	

2. Compatibility:	als	het	big	datamodel	aansluit	op	de	dagelijkse	werkzaamheden	van	
medisch	specialisten,	bestaat	er	dan	ook	meer	bereidheid	om	big	data	te	gebruiken?		

3. Lastenverhoging:	in	welke	mate	speelt	de	mogelijk	verhogende	administratieve	
lastendruk	die	met	big	data	gepaard	gaat,	een	rol	in	het	gebruik	van	big	data?	

	
In	de	drie	factoren	zullen	de	belangrijkste	overeenkomsten	en	verschillen	tussen	respondenten	
worden	geduid.	Aan	de	hand	van	citaten	zal	worden	besproken	in	hoeverre	een	bepaalde	factor	
van	invloed	is	op	het	gebruik	van	big	data	door	medisch	specialisten.	Ook	zal	worden	afgesloten	
met	een	samenvattend	schema	waarin	de	vier	pilots	en	de	die	factoren	worden	uitgelicht.		
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4.3.1.	Organisatiecontext	ziekenhuis	
Het	is	onder	alle	respondenten	een	breed	gedeeld	idee	dat	data-ontwikkelingen	relevant	en	
noodzakelijk	zijn	in	de	tijd	waarin	we	leven.	Er	dient	aansluiting	te	zijn	op	de	mogelijkheden	die	
technologie	de	zorg	biedt,	en	daarvoor	moet	door	het	ziekenhuis	ruimte	geboden	worden.	Er	is	
een	grote	groep	specialisten	die	aangeeft	dat	de	potentie	–	gezien	de	grote	hoeveelheid	
ziekenhuisdata	–	nog	niet	volledig	benut	wordt,	wat	voor	hen	betekend	dat	er	vanuit	de	
organisatie	nog	meer	moet	ingezet	worden	op	deze	trend	(R8,	R4,	R9,	R5,	R6,	R3).	Er	dienen	dus	
meer	capaciteiten	vrijgemaakt	te	worden.	
	
R9:	‘’De	next	level	geneeskunde	gaat	over	data.	We	hebben	ontzettend	veel	data	op	dit	moment,	op	
bijvoorbeeld	de	IC,	maar	we	zien	nog	geen	5	procent	hiervan’’.		
	
R3:	‘’Daarnaast	moet	er	ook	mankracht	voor	vrijgemaakt	worden,	anders	gaat	er	niks	gebeuren.	
Als	je	het	belangrijk	vindt,	dan	moet	je	er	ook	prioriteit	aan	geven,	in	de	vorm	van	ondersteuning	of	
mankracht’’.	
	
Ondanks	dat	alle	potentie	nog	niet	volledig	kan	worden	benut,	vooral	omdat	het	ADAM-project	
een	pilot	betreft	en	de	Raad	van	Bestuur	moet	besluiten	of	hiermee	doorgegaan	wordt,	heeft	de	
organisatiecontext	en	de	omgang	van	het	UMCU	met	big	data	een	positieve	invloed	op	de	
bereidheid	om	data	te	gaan	gebruiken.	Dit	is	volgens	enkele	respondenten	(R1,	R4,	R5,	R6)	
grotendeels	te	danken	aan	het	initiatief	dat	met	de	ADAM-pilots	is	genomen.	
	
R1:	Lang	geleden	hebben	we	ook	data-onderzoek	naar	gedaan,	maar	we	hadden	toen	niet	de	
resources	om	hier	dingen	uit	te	halen.	Geen	data-managers	en	dergelijke.	Dus	daarom	was	ADAM	
echt	een	interessante.	Ook	in	de	samenwerking	met	andere	partijen.	Met	de	kennis	en	ervaring	van	
de	zaken	die	we	daarvoor	hadden	gedaan	heeft	ons	geholpen	om	gericht	te	starten.’’	
	
R13:	‘’De	oorspronkelijke	scepsis	is	minder	geworden	bij	ons	op	de	afdeling,	er	is	minder	weerstand	
bij	collega’s	dan	eerder.’’	
	

4.3.1.1.	Procesmatige	barrières		
Betrokken	worden	in	de	pilots	van	ADAM	betekent	ook	dat	er	problemen	zichtbaar	werden.	Er	
worden	door	meer	dan	de	helft	van	de	respondenten	(R5,	R10,	R7,	R9,	R11,	R2,	R6,	R3,	R15)	
procesmatige	kanttekeningen	aangehaald	die	vanuit	het	ziekenhuis	geoptimaliseerd	dienen	te	
worden,	en	waardoor	er	naar	eigen	zeggen	meer	bereidheid	kan	komen	om	big	data	te	
gebruiken.	Ook	inhoudelijk	bezien	wordt	er	door	één	specialist	serieuze	vraagtekens	gezet	bij	
het	doel	van	de	pilots.	R10	geeft	aan	dat	de	pilot	was	gericht	op	de	korte	termijn	in	plaats	van	de	
lange	termijn,	en	dat	is	niet	conform	de	hoofdzakelijke	bezigheden	van	de	afdeling.		
	
R10:	‘’De	big	data-analyses	die	nu	lopen	zijn	allemaal	voor	korte	termijn	uitkomsten.	En	in	mijn	
vak	–	IC	van	pasgeboren	baby’s	–	is	de	lange	termijn	veel	belangrijker	dan	de	korte	termijn.	Dat	is	
waar	een	kind	levenslang	mee	doormoet.	Het	gaat	er	niet	om	of	het	kind	morgen	een	infectie	krijgt	
–	ook	wel	natuurlijk	–	maar	nog	belangrijker	is	of	het	kind	over	10	jaar	gehandicapt	is.	Ik	denk	dat	
er	binnen	de	kindergeneeskunde	ruimte	moet	zijn	om	ook	die	analyses	te	doen.’’	(..)	‘’En	daar	heb	ik	
wel	ideeën	over’’.	
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Ook	R13	ziet	het	risico	in	van	een	project	dat	zich	mogelijk	op	een	te	korte	termijn	zal	gaan	
afspelen.	Juist	een	investering	op	de	lange	termijn	is	wat	ervoor	zorgt	dat	er	waarde	gecreëerd	
wordt.	Hiermee	komen	we	dan	ook	op	de	procesmatige	kant,	want	op	de	inhoud	van	de	
projecten	valt	relatief	verder	niet	veel	verkeerds	te	zeggen;	de	pilots	zijn	immers	door	de	
afdelingen	zelf	zijn	opgezet.	Er	ligt	bij	de	respondenten	meer	nadruk	op	het	proces	van	het	
ADAM-project,	waarin	respondenten	een	aantal	haken	en	ogen	kunnen	noemen.		
	
R15:	‘’Ik	denk	dat	het	is	zoals	het	altijd	gaat:	dat	is	dat	mensen	achter	mode	aanlopen	en	iedereen	
daar	een	positief	gevoel	over	heeft	maar	uiteindelijk	niet	weet	wat	het	is.	En	dan	wil	men	
exploreren,	prima.	We	laten	ons	verassen.	Maar,	het	is	niet	eens	duidelijk	wat	het	is’’.	
	
R4:	‘’Accenture	heeft	het	proces	vormgegeven.	Op	zich	was	dat	prettig,	maar	er	ligt	altijd	op	de	loer	
dat	het	proces	belangrijker	wordt	dan	de	inhoud’’.		
	
Ook	kwamen	er	vanuit	EDEN	kanttekeningen	omtrent	de	gebrekkige	informatievoorziening	en	
de	onduidelijkheid	vanuit	het	ziekenhuis/ADAM	omtrent	regelgeving	en	privacy	die	bij	werken	
met	data	komt	kijken.	Ook	het	werken	met	bedrijven	van	buitenaf	en	hetgeen	dat	hierbij	
belangrijk	is,	is	niet	altijd	even	duidelijk	geweest.	Dat	heeft	een	van	de	specialisten	op	een	
afstand	van	het	project	gezet.	

De	kritieken	lijken	niet	af	te	doen	aan	de	potentie	die	specialisten	zien	in	big	data,	maar	
wel	aan	idee	dat	de	ontwikkeling	ten	goede	van	de	patiënt	wordt	ingezet.	De	bereidheid	om	
gebruik	te	maken	van	big	data	lijkt	her	en	der	aanwezig	te	zijn,	maar	de	gebreken	in	de	
capaciteiten	en	de	kortetermijnvisie	maken	een	volwaardige	implementatie	van	big	data	lastig.	
R4	benoemt	indirect	dat	wanneer	er	meer	tijd	was	voor	het	‘klinische’	in	plaats	van	de	fasen	
waarmee	gewerkt	door	Accenture,	er	misschien	(nog)	meer	waarde	toekenning	vanuit	de	medici	
gekomen	was.	Zo	ook	geven	R2	en	R7	aan	dat	de	focus	soms	teveel	lag	op	de	buitenkant	en	de	
grootsheid	van	het	project,	en	niet	op	de	binnenkant	en	de	zorgverlening	van	de	medisch	
specialist.	Hierdoor	leek	het	voor	hen	soms	als	een	publiciteitsstunt,	terwijl	de	aandacht	moet	
liggen	op	het	klinische	aspect	van	big	data	en	de	medisch	specialisten	die	hierin	een	grote	rol	
spelen.	Hierop	doorgaande	geeft	R7	aan	dat	medisch	specialisten	zich	door	de	‘exposure’	
rondom	het	thema	in	een	hoekje	gezet	voelen,	omdat	lijkt	alsof	de	rest	van	het	werk	dat	gedaan	
wordt	niet	goed	genoeg	is.	Daarmee	kan	er	een	negatieve	connotatie	over	big	data	komen,	wat	
niet	bevorderend	werkt	voor	het	gebruik	ervan.	R13	kan	zich	hierin	vinden,	maar	geeft	aan	dat	
niet	vergeten	moet	worden	dat	de	insteek	van	het	ADAM-project	was	en	is	gericht	op	het	
creëren	van	betrokkenheid	van	de	werkvloer.		

Tevens	bleek	dat	het	gebruik	van	big	data	niet	enkel	afhankelijk	is	van	de	
organisatiecontext	en	de	manier	waarop	het	ADAM-project	is	ingezet.	Dit	komt	omdat	de	
afdelingen	stuk	voor	stuk	een	eigen	EHealth	of	data-afdeling	hebben,	waar	diverse	projecten	
lopen.	Het	IT-platform	van	het	UMCU	faciliteert	daarin	niet	goed	genoeg,	dus	doen	afdelingen	
het	zelf	(R7).		
	
R4:	‘’Ik	voel	me	nu	dus	niet	zo	afhankelijk	van	het	ADAM-project	en	wat	daar	uitkomt,	omdat	we	
hier	ook	al	andere	zaken	hebben	lopen.’’	
	
De	voornamelijk	procesmatige	kanttekeningen	die	worden	gemaakt	laten	duidelijk	zien	dat	er	
naast	vertrouwen	in	big	data,	ook	gefocust	dient	te	worden	op	de	praktische	toepassing	en	de	
bruikbaarheid	ervan.	De	omgeving	waarin	medisch	specialisten	werken	wordt	gekenmerkt	door	
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klinische	relevante	zaken	ten	behoeve	van	de	patiënt.	Het	integreren	van	een	‘trend’	als	big	data	
hierin	is	niet	gemakkelijk	gebleken.	De	bereidheid	om	big	data	te	gebruiken	is	enerzijds	hoog	
vanwege	het	initiatief	en	de	betrokkenheid	van	het	UMCU	met	de	ADAM-pilots,	maar	wordt	
anderzijds	afgezwakt	door	de	soms	klinische	irrelevantie	en	de	nadruk	op	de	profilering	van	de	
pilots	naar	buiten	toe.	Ondanks	dat	de	kritieken	die	zijn	gegeven	een	belangrijke	graadmeter	
vormen	voor	het	gebruik	van	big	data,	hebben	medisch	specialisten	–	en	vooral	de	klinische	
trekkers	–	ook	aangegeven	hoe	bepaalde	zaken	verbeterd	kunnen	worden.	Een	nog	bredere	
bekendheid	van	datatoepassingen	in	het	ziekenhuis	is	hierin	het	antwoord.		
	

4.3.1.2.	Creëren	van	brede	bekendheid	
Gebleken	is	dat	de	(niet-)	klinische	trekkers	(R1,	R5,	R6,	R3)	gerichter	en	beter	kunnen	
weergeven	welke	pijnpunten	er	in	de	pilots	zitten,	wat	door	hun	relatief	grote	betrokkenheid	
logisch	is.	Zij	zijn	eensgezind	in	het	advies	dat	zij	meegeven	aan	de	raad	van	bestuur:	de	
bekendheid	van	data	in	het	ziekenhuis	is	tot	nog	toe	ontoereikend	voor	de	data-uitdagingen	die	
de	zorg	te	wachten	staat	en	de	bereidheid	van	specialisten	om	het	toe	te	passen.	Het	ziekenhuis	
moet	inzetten	op	het	verspreiden	van	de	voordelen	die	data-gedreven	zorg	met	zich	meebrengt.		
	
R1:	‘’Als	het	UMCU	beter	en	meer	zou	inzetten	op	data	dan	veranderd	mijn	beeld	van	data	
natuurlijk	ook.	Als	je	ziet	dat	het	overal	is,	dan	heeft	het	een	enorme	impact.	Als	de	lampen	in	het	
toilet	gewoon	werken,	en	als	je	niet	10	keer	hoeft	te	bellen	voor	de	reparatie,	dat	helpt	in	het	
vertrouwen	in	bepaalde	systematieken.	Zo	is	het	ook	met	data.’’	
	
Het	idee	dat	er	meer	bekendheid	gecreëerd	mag	worden	over	de	pilots	wordt	beaamd	door	een	
aantal	medisch	specialisten	(R8,	R11,	R12),	maar	er	zijn	ook	tegenstanders	van	deze	insteek	(R9	
en	R6).	Het	van	bovenaf	inzetten	op	brede	bekendheid	middels	grote	data-projecten	is	volgens	
de	tegenstanders	funest	voor	het	goed	implementeren	van	deze	ontwikkelingen.	Het	is	volgens	
R9	en	R6	juist	belangrijk	dat	er	een	visie	is	waarin	centraal	staat	dat	big	datamodellen	zich	
moeten	focussen	op	kleine	componenten	van	het	werk,	waarmee	concrete	resultaten	laten	zien	
kunnen	worden	en	waar	vervolgens	stapsgewijs	bereidheid	gecreëerd	kan	worden.		
	
R9:	‘’Als	jij	denkt	dat	we	acuut	op	deze	manier	invulling	kunnen	geven,	dan	is	dat	een	waanidee.	Dit	
is	een	invulling	die	we	pas	over	10-15	jaar	kunnen	geven.	Morgen	gaat	meer	over:	‘mijn	
beademingsmachine	gaat	los	en	zeg	‘ik	ben	‘gedisconnect’,	ik	heb	geen	tegendruk	meer.	En	dan	zegt	
mijn	monitor	dat	‘ie	geen	CO2	meer	ziet,	de	zuurstof	wordt	dan	niet	meer	in	de	longen	gepompt,	
dus	de	zuurstofmeting	gaat	naar	beneden’	Op	dit	moment	krijg	je	van	alle	drie	de	zaken	een	rood	
alarm.	Een	model	die	jou	zou	zeggen:	‘de	patiënt	is	de	gedeconnecteerd,	reconnecteer’,	dat	is	
sensible	informatie	gebruiken	en	op	een	andere	manier	displayen.	Begin	klein!		
	
Brede	bekendheid	is	belangrijk,	maar	dat	kan	ook	door	klein	en	concreet	bewijs	van	de	
toepassing	te	laten	zien.	Hierbij	kan	het	bevorderend	zijn	voor	de	implementatie	als	de	Raad	van	
Bestuur	van	het	UMCU	middels	het	vergroten	van	de	investering,	actief	waarde	toekent	aan	
initiatieven	die	door	ADAM	gedaan	worden.	Daar	horen	volgens	medisch	specialisten	(R7,	R5,	R6	
en	R3)	investeringen	bij.	Het	is	niet	een	hobby,	maar	het	dient	centraler	te	komen	staan.	Dit	kan	
gedaan	worden	door	een	investering	in	grote	studies	en	meer	fte	voor	datawetenschappers.	
Dergelijke	investeringen	zorgen	voor	een	positief	beeld	van	de	werking	die	data	kan	hebben	in	
de	zorgpraktijk,	en	verhoogt	de	bereidheid	van	medisch	specialisten	om	er	zelf	ook	actief	mee	
aan	de	slag	te	gaan.		
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4.2.3.	Compatibility:	aansluiting	op	dagelijkse	werkzaamheden	
Als	het	big	datamodel	aansluit	op	de	dagelijkse	werkzaamheden	van	medisch	specialisten,	dan	is	
er	een	grotere	kans	dat	zij	gebruik	gaan	maken	van	de	technologische	innovatie.	Medisch	
specialisten	zien	geen	heil	in	big	data	als	het	nieuwe	vaardigheden	vereist.	Aansluiting	betekent	
dat	het	model	ten	dienste	van	de	specialist	staat,	helpt	bij	de	behandeling	en	deze	zo	mogelijk	
makkelijker	maakt.	De	meeste	specialisten	zijn	het	eens	dat	de	modellen	door	ADAM	ontwikkeld	
(mits	diverse	vereisten)	een	goede	aansluiting	(kunnen)	zijn	op	de	werkzaamheden.		
	
R4:	‘’Ze	zijn	nu	een	visual	aan	het	ontwikkelen	die	in	HiX	ons	EPD	kan	aanklikken	waarop	je	ziet	
wat	voor	medicatie	iemand	gebruikt	en	wat	er	ondertussen	gebeurt.	Of	iemand	is	opgenomen,	
wanneer	de	vragenlijsten	zijn	afgenomen	of	iemand	agressief	is	geweest	of	niet.	Dat	is	iets	wat	heel	
direct	bruikbaar	is,	waar	niemand	last	van	heeft,	maar	alleen	maar	profijt	van	heeft.’’	
	
Het	moet	specialisten	volgens	R9	naast	de	aansluiting	ook	iets	opleveren;	het	moet	het	werk	
makkelijker	maken.	Dat	kan	bijvoorbeeld	doordat	het	model	op	basis	van	de	patiëntgegevens	
uitrekent	hoeveel	milliliter	per	kilo	per	uur	aan	antibiotica	nodig	is,	zodat	dat	niet	meer	door	de	
specialist	zelf	gedaan	hoeft	te	worden.	Maar,	er	kan	ook	nog	sceptisch	over	gedaan	worden.	Zo	
geeft	R11	aan	het	helemaal	zelf	te	kunnen.	Een	model	‘zou	niet	nodig	zijn	en	verbeterd	het	werk	
ook	niet’.	Onder	meer	door	deze	respondent	te	vragen	‘’maar	wat	nou	als	een	tool	je	kan	vertellen	
dat	er	over	een	paar	dagen	of	weken	iets	met	het	ziektebeeld	kan	veranderen,	waardoor	je	er	
rekening	mee	kan	houden.	Zou	je	dat	fijn	vinden?’’	kwam	er	een	milder	antwoord,	dat	ook	laat	
zien	dat	specialisten	nog	niet	goed	genoeg	weten	welke	verbeteringen	het	model	kan	opleveren:	
	
R11:	‘’Ja,	op	zich	wel	prima.	Bij	gebruik	van	het	middel	clozapine	(een	middel	tegen	psychose)	
krijgen	een	aantal	mensen	hele	erge	bloedbeeldafwijkingen.	Daarom	moeten	ze	de	eerste	18	weken	
iedere	week	bloedprikken,	maar	veel	mensen	zijn	achterdochtig	en	willen	weten	wat	er	met	het	
bloed	gedaan	wordt	of	willen	gewoon	niet	geprikt	worden.	Dus	die	krijg	je	niet	aan	dit	spul.	Dus	als	
er	een	algoritme	zou	zijn	dat	mij	voorspelt	dat	er	een	grote	kans	is	dat	een	bepaalde	patiënt	die	
bloedbeeldafwijking	krijgt,	dan	is	dat	prima!	Scheelt	een	hoop	gedoe.’’	
	
Ook	sceptische	specialisten	kunnen	voorbeelden	bedenken	waarbij	modellen	van	grote	waarde	
zijn	in	de	behandeling.	De	waarde	van	het	model	in	de	aansluiting	op	de	werkzaamheden	van	
specialisten	blijkt	ook	uit	de	mogelijkheid	die	zij	zien	in	het	krijgen	van	een	herinnering	of	
feitelijkheid	die	zij	zelf	vergeten	waren.		
	
R9:	‘Ik	vind	dat	ik	geen	antibiotica	kan	voorschrijven	aan	een	kind	waar	hij	allergisch	voor	is.	Dat	
staat	in	zijn	dossier,	en	daar	moet	ik	een	‘warning’	voor	krijgen	van	het	model,	in	plaats	dat	ik	dat	
uit	mijn	hoofd	weet.’’	
	
Deze	feitelijkheden	kunnen	opgenomen	worden	in	het	model,	zodat	deze	afwegingen	niet	meer	
door	de	specialist	gemaakt	hoeven	worden.	Dit	sluit	ook	aan	bij	de	tekortkomingen	van	de	
professionele	autonomie	van	specialisten:	niet	alles	kan	onthouden	worden.	Juist	een	model	kan	
hier	van	toegevoegde	waarde	zijn.	Bijvoorbeeld	ook	in	het	bepalen	van	de	cholesterolwaarden	
op	de	afdeling	cardiologie.	Als	iemand	90	jaar	oud	is	en	de	cholesterolwaarde	moet	onder	de	1.8	
zitten,	maar	de	patiënt	kan	door	de	spierpijn	niet	meer	rondlopen	dan	kan	besloten	worden	om	
de	grens	van	de	cholesterolwaarde	naar	2.5	te	verhogen.	Dit	kan	tevens	door	een	model	gedaan	
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worden,	maar	hiervoor	moet	het	algoritme	het	dossier	van	de	patiënt	wel	volledig	kunnen	
integreren.	Het	model	en	dashboard	dat	gebruikt	zal	worden	bij	cardiologie	functioneert	volgens	
de	specialisten	daarom	ook	als	een	herinnering	voor	de	specialist,	omdat	zij	niet	altijd	rekening	
kunnen	houden	met	alle	waarden.		
	

4.3.2.1. Functionaliteiten	van	dashboard		
De	manier	waarop	data	fysiek	wordt	weergegeven	aan	de	medisch	
specialist	is	tevens	een	onderdeel	van	‘compatibility’.	Over	dit	
onderwerp	zijn	medisch	specialisten	zeer	eensgezind:	de	nieuwe	
dataontwikkelingen	(lees:	het	dashboard)	moet	geïntegreerd	worden	
in	het	huidige	systeem	waarmee	gewerkt	wordt	en	moet	daarnaast	
overzichtelijk	weergegeven	worden.	Zo	kan	er	gewerkt	worden	met	
de	kleuren	rood	(negatief),	groen	(positief),	oranje	(twijfel),	die	
weergeven	wat	de	status	van	de	patiënt	is.	Dit	zo	mogelijk	per	
lichaamsonderdeel	worden	gedaan	(zie	afbeelding	1).	Het	hangt	er	bij	
de	weergave	sterk	vanaf	welk	doel	het	dashboard	dient.	Werken	met	
kleuren	kan	zoals	gezegd	de	gezondheidsstatus	of	het	risico	aangeven,	
maar	er	kan	ook	gewerkt	worden	met	een	drie	of	viertal	
gerangschikte	behandeladviezen.	Het	mag	daarnaast	volgens	een	
tweetal	niet-klinische	trekkers	(R7,	R5)	ook	een	mooie	uitstraling	
hebben,	want	dat	is	nou	eenmaal	wat	medisch		
specialisten	wel	willen.	En	dat	blijkt.	In	de	meeste	gevallen	geven		
medisch	specialisten	aan	dat	het	simpel	en	duidelijk	en	een	goede		
uitstraling	moet	hebben.	
	
R3:	‘’Wat	voor	mij	ideaal	zou	zijn	is	dat	wanneer	ik	een	patiënt	zie	met	een	bepaald	ziektebeeld	dat	
ik	zo	een	venster	kan	openen	–	dat	ik	niet	nog	6	keer	hoef	te	klikken	–	waar	ik	de	juiste	gewrichten	
kan	aanklikken,	waar	de	medicatie	in	hetzelfde	schermpje	zie	staan	enzovoorts.	Het	tabje	
medicatie,	het	tabje	lab	uitslagen,	naar	het	tabje	vervolgafspraak.	En	als	je	daar	een	mooi	
overzichtelijk	scherm	van	zou	krijgen	waar	dit	meteen	duidelijk	in	wordt,	dan	is	dat	geweldig.	En	
dan	moet	je	uiteindelijk	in	een	grafiekje,	thermometer,	een	kans	of	een	stoplicht	op	groen	of	oranje	
hebben.’’	
	
R7	geeft	aan	dat	er	in	het	kader	van	de	toepassing	van	de	specialist	overwogen	moet	worden	hoe	
de	informatie	aan	de	specialist	wordt	toegereikt.	De	hamvraag	is	hierin	of	het	model	moet	
komen	met	een	advies,	of	dat	het	een	aantal	informatiepunten	meegeeft.	R7:	‘’Ik	denk	dat	
informatieverstrekking	gevoelsmatig	beter	is,	omdat	het	de	gespreksvoering	opener	maakt	tussen	
professional	en	patiënt’’.	R2	beaamt	de	zorgvuldigheid	waarmee	deze	overweging	gemaakt	moet	
worden:	‘’Het	is	bij	specialisten	not	done	om	te	vertellen	wat	ze	moeten	doen.	Je	moet	ze	meenemen	
en	hier	is	strategisch	over	nagedacht	in	het	model	door	te	zeggen	‘overweeg	om’	in	plaats	van	‘je	
moet’.		
	
Er	wordt	door	R7	tevens	gespeculeerd	over	de	uitbreiding	van	toepassingen	in	het	dashboard.	
Zo	wordt	aangegeven	dat	de	patiënt	zelf	ook	kan	aangeven	wat	hij/zij	het	belangrijkst	vindt	in	
de	behandeling,	en	dat	het	model	het	advies	daar	dan	op	aanpast.	Dit	kan	te	maken	hebben	met	
medicatie,	of	bijvoorbeeld	wel	of	niet	willen	afvallen.	Daarnaast	geeft	R7	aan	dat	het	advies/de	
informatie	uit	het	model	wellicht	ook	vooraf	beschikbaar	en	duidelijk	moet	kunnen	zijn	voor	de	

Afbeelding 6 – voorbeeld van 
functionaliteiten dashboard	
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patiënt:	‘’Dat	je	het	dus	op	zo’n	manier	presenteert	dat	een	patiënt	het	mee	naar	huis	kan	nemen	en	
het	bijvoorbeeld	ook	kan	laten	zien	als	hij	bij	z’n	huisarts	zit.	Zo	van	kijk,	ik	gebruik	dit’,	dat	heb	ik	
met	de	psychiater	besproken,	dit	is	de	basis	waarom	ik	dat	ben	gaan	gebruiken’’.	
	
R9	geeft	aan	dat	de	transparantie	van	datamodellen	door	het	gebruik	van	dit	soort	grafieken	
bevorderend	werken	voor	het	vertrouwen	in	data	en	daarmee	ook	de	bruikbaarheid	ervan.	
Althans,	als	het	model	zijn	werk	goed	doet.		
	
R9:	‘’Maar	als	er	dan	een	patiënt	dood	gaat,	waar	bepaalde	voorspellingen	door	data	niet	zijn	
gedaan	waardoor	er	geen	alarmen	(in	de	grafiek)	optreden,	dan	heb	je	een	probleem’’.		
	
De	mate	waarin	big	data	door	medisch	specialisten	geïmplementeerd	wordt	is	dus	indirect	
hoger	wanneer	het	big	datamodel/dashboard	niet	in	de	weg	staat,	en	kan	verhoogd	worden	
wanneer	het	de	werkzaamheden	makkelijker	maakt.		
	

4.3.2.2.	Lastenverhoging		
De	lastenverhoging	onderscheid	zich	van	de	‘compatibility’	door	te	focussen	op	de	
administratieve	lasten,	dat	voor	menig	specialisten	volgens	de	literatuur	een	heikel	punt	is.	Het	
moet	dus	niet	tot	hogere	lasten	leiden,	maar	dat	is	volgens	niet-klinische	trekker	R5	en	klinische	
trekker	R4	ook	niet	het	geval:	de	dashboards	die	straks	in	werking	moeten	gaan,	hebben	o.a.	als	
doel	om	de	administratieve	lasten	te	verminderen.	Maar	diverse	specialisten	zijn	hier	vanwege	
verschillende	redenen	(die	per	afdeling	ander	zijn)	echter	nog	niet	over	uit.		
	
Door	het	zelf	moeten	invoeren	van	bepaalde	gegevens,	wat	door	tijdsdruk	in	het	gesprek	met	de	
patiënt	en	onduidelijkheden	in	het	systeem	vanwege	het	grote	aantal	‘kliks’	dat	gedaan	moeten	
worden	ervaren	enkele	specialisten	een	hoge	lastendruk;	wanneer	big	data	zou	zorgen	voor	nóg	
meer	variabelen	en	invulschermen,	dan	zijn	medisch	specialisten	daar	niet	blij	mee.		
	
R3:	‘’Het	kost	me	veel	tijd	in	de	spreekkamer	om	alles	op	een	goede	manier	in	te	voeren	en	daarom	
zou	ik	wel	voorstander	zijn	van	een	soort	invulscherm,	waar	automatisch	essentiële	gegevens	
zichtbaar	worden	en	waar	ik	gemakkelijk	dingen	kan	invoeren.	Per	variabele	of	parameter.	Ik	moet	
nu	zoveel	klikken	doen	om	dat	via	een	bepaald	blad	te	doen.’’	
	
R11:	‘’Ik	vraag	me	af	of	de	tijdsinvestering	voor	het	perfectioneren	van	het	algoritme,	in	
verhouding	staat	tot	de	wijziging	in	het	advies	dat	je	zou	willen	aanbrengen.’’	
	
Als	het	model	extra	administratie	vraagt	maar	wel	bijdraagt	aan	de	verbetering	van	zorg,	dan	
lijkt	de	lastenverhoging	in	de	ogen	van	een	aantal	specialisten	(R1	en	R4)	minder	belemmerend	
te	zijn.	Niet-klinische	trekker	R6:	‘’Als	je	die	informatie	heel	beperkt	gebruikt;	dan	is	het	invullen	
alleen	maar	extra	tijd.	Als	het	invullen	ook	een	doel	dient,	anders	dan	‘zo	ziet	m’n	systeem	er	netjes	
uit’,	dan	heeft	het	waarde.’’	Dit	is	in	de	ogen	van	R4	reeds	het	geval	geweest.	
	
R4:	‘’Een	ander	voorbeeld	is	namelijk	dat	er	onderzoek	is	geweest	naar	agressie	op	de	afdeling	en	
op	basis	van	de	rapportage	van	verpleging	kan	het	model	op	basis	van	de	tekst	–	wat	en	hoeveel	
woorden	zitten	er	in	–	voorspellen	of	iemand	agressief	wordt.	Dat	betekent	dat	ze	niet	meer	al	die	
lijsten	hoeven	in	te	vullen.	Dat	is	een	direct	effect	voor	de	verpleging,	waardoor	het	animo	heel	snel	
enorm	zal	toenemen.’’	
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Waar	enkele	respondenten	(R6,	R9,	R11)	het	over	eens	zijn	is	dat	wanneer	het	algoritme	
eenmaal	draait,	de	administratieve	lasten	zullen	afnemen.	Juist	de	beginfase	is	kost	het	
perfectioneren	tijd,	maar	daarna	kan	het	alleen	maar	tot	goede	dienst	zijn.	R7	voegt	hieraan	toe	
dat	specialisten	veel	minder	discussietijd	nodig	hebben	met	een	collega	over	een	bepaalde	
beslissing,	wat	ook	weer	tijd	zal	schelen.	Echter,	de	crux	zit	hem	uiteindelijk	in	de	
verantwoording	die	over	een	bepaalde	keuze	die,	gemaakt	op	basis	van	het	model,	wel/niet	door	
de	specialist	gedaan	wordt.	Bij	de	afwijking	van	het	advies	van	het	model	moet	er	mogelijk	ook	
een	goede	argumentatie	bij	gegeven	worden,	net	zoals	dat	bij	de	afwijking	van	protocollering	het	
geval	is.	En	dat	is	iets	wat	veel	specialisten,	behalve	R10,	niet	zien	aankomen.		
	
R10:	‘’Het	hangt	ervan	af	wat	de	overheid	ons	oplegt.	Als	de	overheid	ons	oplegt	dat	wij	
documenteren	over	elk	alarm	dat	door	het	model	afgaat,	dan	is	dat	een	grote	administratieve	last.	
Als	dat	niet	zo	is,	dan	kan	het	alleen	maar	helpen.	Maar	als	we	verplicht	worden	om	te	
beargumenteren	waarom	we	wel	of	niet	op	adviezen	reageren,	dan	gaat	het	fout.’’	(…)	‘’Dan	maak	
je	de	zorg	dood.	Dus,	je	moet	de	mensen	wel	de	vrijheid	blijven	geven	om	een	alarm	te	negeren	
zonder	dat	je	dit	altijd	moet	motiveren.’’	
	
Hierin	wordt	door	specialisten	R2	en	R8	tegenin	gebracht	dat	dergelijke	rapportering	en	
beargumentering	van	afwijking	van	de	richtlijn	nu	ook	al	gebeurd,	waardoor	de	
administratiedruk	niet	hoger	zal	worden.	Er	zijn	dus	enkele	zorgen	en	belemmeringen,	maar	
niet	iedere	specialist	kampt	hiermee.	De	mogelijke	lastenverhoging	beïnvloedt	wel	de	
bereidheid	om	big	data	te	gaan	gebruiken.	Het	is	in	ieder	geval	ook	duidelijk	geworden	dat	dit	
onderwerp	raakvlakken	heeft	met	de	onwetendheid	rondom	de	mogelijk	veranderende	
(juridische)	verantwoording	van	keuzes.		
	

4.3.3. Concluderend:	implementatie	van	big	data		
In	de	derde	deelvraag	is	naar	voren	gekomen	dat	de	drie	besproken	factoren,	elk	in	
verschillende	mate,	van	invloed	zijn	op	het	gebruik	van	big	data	in	de	praktijk.	Er	kan	gesteld	
worden	dat	vertrouwen	in	big	data	op	basis	van	de	technologische	factoren	en	de	professionele	
autonomie	daarom	geen	garantie	is	voor	een	goede	implementatie	en	gebruik	van	big	data	in	de	
behandelpraktijk.	Wel	is	uit	de	gesprekken	met	specialisten	gebleken	dat	vertrouwen	positieve	
invloed	kan	hebben	op	het	gebruik	van	big	data.	Zo	zorgt	de	transparantie	van	datamodellen	
voor	het	vertrouwen	in	big	data,	maar	zorgt	het	er	ook	voor	dat	specialisten	het	begrijpen	en	
daarom	gaan	gebruiken.	In	welke	mate	dit	het	geval	is	verschild	per	pilot.	Uiteraard	zijn	er	ook	
overeenkomsten	te	vinden	tussen	de	pilots.	In	het	onderstaande	tabel	worden	de	vier	afdelingen	
die	hebben	meegedaan	aan	de	ADAM-pilot	en	de	drie	factoren	omtrent	de	implementatie	van	big	
data	beschreven	om	de	verschillen	en	overeenkomsten	te	duiden.	Hierin	staat	een	‘-’voor	
factoren/omstandigheden	die	te	maken	hebben	met	wantrouwen	en	een	‘+’	voor	
factoren/omstandigheden	die	te	maken	hebben	met	vertrouwen.	+/-	betekent	logischerwijs	dat	
het	afhankelijk	van	de	ontwikkelingen	beide	kanten	kan	opgaan.	
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Tabel	6	–	4	pilots	en	3	factoren	omtrent	de	implementatie	van	big	data	

	
Er	een	verschil	in	het	vertrouwen	dat	medisch	specialisten	hebben	in	technologie	en	het	
daadwerkelijk	gebruiken	van	technologie	(Egea	&	Gonzales,	2010).	Dit	bleek	ook	uit	de	
resultaten.	Een	groot	deel	van	de	specialisten	spreekt	hun	lof	uit	voor	de	initiatieven	en	de	
hoopvolle	vergezichten	die	big	data	biedt,	maar	het	daadwerkelijk	gebruiken	van	het	model	en	
het	volgen	van	de	adviezen	lijkt	een	grotere	stap.	Dit	is	onder	meer	afhankelijk	van	de	
betrouwbaarheidskans	van	het	advies.	Hiermee	impliceren	medisch	specialisten	dat	zij	enkel	
zullen	handelen	conform	de	adviezen	van	modellen	als	zij	ervan	op	aankunnen	dat	de	kans	op	
verbetering	van	de	situatie	hoger	is	dan	wanneer	zij	zelf	behandelen.	Er	zijn	dus	nog	een	paar	
stappen	te	nemen	voordat	vertrouwen	ook	daadwerkelijk	overgaat	in	structureel	gebruik	van	
big	datamodellen.	
	
Het	ziekenhuis	heeft	met	het	ADAM-project	wel	een	positieve	invloed	gehad	op	de	bereidheid	
van	medisch	specialisten	om	big	data	te	implementeren	in	de	behandelpraktijk.		Door	de	
aantoning	dat	er	met	behulp	van	modellen	adviezen	met	een	voorspellende	waarde	ontwikkeld	
kunnen	worden,	is	het	initiatief	dat	met	het	project	is	genomen	van	grote	waarde	geweest	voor	
de	bewustwording	van	big	data	en	wat	heeft	gezorgd	voor	een	intentie	om	met	big	data	aan	de	
slag	te	gaan.	De	organisatiecontext	van	het	ziekenhuis	en	de	invloeden	hieruit	zijn	dus	van	
waarde	gebleken	voor	de	beslissingen	die	gebruikers	van	nieuwe	technieken	uiteindelijk	zullen	
nemen	(Kelman,	1974;	Bagozzi,	2007).	Uiteraard	zijn	er	genoeg	verschillen	te	benoemen	in	hoe	

Pilots	 1.	Organisatiecontext	
ziekenhuis	

3.	Compatibility	 3.	Lastenverhoging	

Reumatologie	 -	Onbekendheid	bij	specialisten.	
Extra	investeringen	nodig.	
-	Weinig	inzet	en	stimulans	op	data	
vanuit	het	ziekenhuis.	Een	
specialist	vindt	het	een	
ongefundeerde	modetrend.	

+	Aansluiting	is	belangrijk	
+	Het	is	uitsluitend	bruikbaar	als	het	
kennis	oplevert	boven	de	kennis	van	
de	specialist.		
-	Het	maakt	het	werk	alleen	
makkelijker	als	blijkt	dat	het	model	
beter	kan	voorspellen	dan	de	
specialist.	

+/-	Implementeren	zorgt	voor	een	
verhoogde	administratiedruk,	maar	ook	
profijt	voor	patiënt.	
+	Duidelijk	en	gestructureerd	invulscherm	
nodig.		

Psychiatrie	 -	Autonoom	in	dataontwikkeling	
vanwege	eigen	initiatieven.	
-	Minder	beïnvloedt	door	
ziekenhuiscontext	big	data.		
-	In	het	ADAM-project	lag	er	veel	
nadruk	op	het	proces.		

-	Aansluiting	moeilijk	vanwege	
complexiteit	ziektebeelden	en	
medicatie-toediening.		
+	Integratie	met	de	visual	in	het	HiX,	
geldt	tevens	als	herinnering	
vragenlijst.	
	

+	Model	gaat	administratie	verminderen.	
Mocht	dat	niet	zo	zijn,	maar	het	leidt	wel	
tot	beter	welzijn	voor	de	patiënt,	dan	heeft	
een	van	de	specialisten	de	extra	druk	
hiervoor	over.		
-	Tijdsinvestering	is	het	misschien	niet	
waard.		

EDEN	 -	De	uitwerking	van	het	project	lag	
soms	teveel	op	de	buitenkant	in	
plaats	van	op	het	klinische.		
-	Onduidelijkheid	omtrent	
regelgeving	en	privacy.		

+	Patiënten	vragen	om	visualisering	
van	gegevens,	dus	een	
model/dashboard	dat	reeds	is	
gemaakt	is	een	goede	ontwikkeling.	
+/-	Model	(slechts)	geheugensteun,	
omdat	bepaalde	waarden	nog	weleens	
over	het	hoofd	gezien	worden.		

+	Administratieve	verantwoording	bij	
afwijking	van	richtlijnen	gebeurd	nu	ook	
al,	en	dat	zal	in	de	toekomst	hetzelfde	
blijven.	+/-	Het	model	dient	als	support	en	
is	niet	leidend.		

Neonatologie	 +	big	data	heeft	veel	voordelen	-	-	
Te	groots	en	niet	gericht	op	de	
lange	termijn.		

-	Onnodige	alarmen		
+/-	Dashboard/adviezen	moeten	
compact	interactief	met	arts	zijn.		

-	Extra	verantwoordingsdruk	(door	meer	
alarmen)			

Concluderende	
overeenkomsten	

Het	ziekenhuis	heeft	met	het	
ADAM-project	positieve	invloed	
gehad	op	het	vertrouwen	én	de	
bereidheid	tot	gebruik	van	big	data.	
De	nadruk	moet	echter	blijven	
liggen	op	concrete	resultaten	en	
meer	bekendheid	waarbij	de	
klinische	relevantie	en	
betrokkenheid	van	clinici	centraal	
staat.		

Integratie	in	huidige	systemen	is	
belangrijk	voor	gebruik.	Het	moet	
duidelijk	en	compact	zijn	en	soms	
enkel	dienen	als	geheugensteun.	
Daarbij	moet	de	patiënt	wellicht	ook	
een	rol	krijgen,	zodat	het	werk	niet	
alleen	makkelijker	maar	ook	(nog)	
patiënt-gerichter	wordt.		

Hogere	administratielasten	zijn	in	de	
beginfase	geaccepteerd,	en	kunnen	
aanhouden	als	het	de	kwaliteit	van	zorg	
verder	verbeterd.	Verantwoording	kan	
hierin	een	grote	rol	spelen,	maar	niet	veel	
specialisten	zien	dit	aankomen.		
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specialisten	big	data	ervaren,	en	hoe	zij	beïnvloed	worden	door	hun	omgeving.	Maar,	
specialisten	zijn	in	lijn	met	wat	Higgins	(1991)	en	Kochanska	(1994)	stellen,	vanwege	de	
gesocialiseerde	groep	waarin	zij	zich	bevinden,	over	het	algemeen	eensgezind	in	hun	visie	op	big	
data:	kwaliteit	staat	voorop,	met	daarin	een	(klinische)	relevantie	voor	de	specialist	en	patiënt.		

Er	worden	daarnaast	op	procesmatig	niveau	kanttekeningen	gezet	bij	het	project.	Deze	
tonen	ergernissen	die	ondanks	het	hier	en	daar	aanwezige	vertrouwen	in	big	data,	van	invloed	
kunnen	zijn	op	het	uiteindelijke	gebruik	ervan.	Zo	leek	het	ADAM-project	soms	een	
publiciteitsstunt,	terwijl	de	aandacht	volgens	de	specialisten	dient	te	liggen	op	het	klinische	
aspect	van	big	data.	Er	dreigt	daarmee	enigszins	het	gevaar	dat	de	waarde	van	de	individuele	
specialist	onder	de	trend	van	big	data	gezet	wordt.	Kortom:	er	zijn	genoeg	strategische	keuzes	te	
maken.	Het	is	in	ieder	geval	belangrijk	om	daarbij	te	beseffen	dat	kleine	accenten	(indirect)	van	
invloed	zijn	op	het	gebruik	van	big	data	in	de	behandelpraktijk.		

	
De	tweede	factor	betreft	de	compatibility,	ofwel	de	aansluiting	van	nieuwe	technologieën	op	het	
dagelijkse	werk	van	medisch	specialisten.	Hieruit	bleek	dat	er	weerstand	is	om	nieuwe	
vaardigheden	te	moeten	opdoen,	wat	gelinkt	kan	worden	aan	de	invloed	die	het	heeft	op	het	
gebruik	van	big	data.	Big	data	wordt	gebruikt	als	het	het	handelen	van	de	medisch	specialist	niet	
in	de	weg	staat,	en	het	kan	kan	verhoogd	worden	wanneer	het	de	werkzaamheden	makkelijker	
maakt.	Waar	volgens	een	aantal	respondenten	wel	frictie	in	zit	is	de	onduidelijkheid	over	
privacyregels	die	komen	kijken	bij	het	werken	met	big	data,	wat	aansluit	bij	Janssen	et	al	(2012),	
die	stelt	dat	wanneer	er	onduidelijkheid	is	over	de	afweging	tussen	privacy	en	transparantie	van	
data,	er	ongenoegen	over	big	data	gebruik	kan	ontstaan.		

Aansluiting	betekent	ook	dat	het	dashboard	geïntegreerd	moet	worden	in	het	huidige	
EPD/HiX.	Het	moet	vervolgens	in	elke	pilot	ook	inzichtelijk,	compact	en	duidelijk	weergegeven	
worden,	bijvoorbeeld	door	het	gebruik	van	kleuren,	grafieken	en	ontwikkelingen	van	
ziektebeelden	in	lichaamsonderdelen.	Kortom:	compatibility	heeft	een	link	met	het	gebruik	van	
big	data.		
	
Doorgaande	op	aansluiting	op	de	werkzaamheden	speelt	ook	lastenverhoging	mee.	Dit	heeft	
invloed	op	het	gebruik	van	big	data.	Het	model	en	het	bijbehorende	dashboard	heeft	namelijk	
o.a.	als	doel	om	de	administratieve	lasten	van	specialisten	te	verminderen:	zo	zouden	zij	
bijvoorbeeld	de	hoeveelheid	medicatie	per	patiënt	niet	zelf	meer	hoeven	te	berekenen.	Maar,	
diverse	specialisten	zijn	hier	nog	niet	van	overtuigd.	Wat	zij	wel	begrijpen	én	temeer	nog	
aanvaarden	is	de	verhoogde	lastendruk	in	de	beginfase	van	de	implementatie	van	big	
datamodellen.	Een	groot	aantal	specialisten	stelt	hierbij	dat	de	verhoging	van	de	lastendruk	
gelegitimeerd	wordt	door	de	verhoging	van	de	kwaliteit	van	zorg.		

De	verhoogde	lastendruk	komt	dus	gedeeltelijk	overeen	met	Neff	(2013),	die	stelt	dat	
medisch	specialisten	denken	dat	met	big	data	innovaties	er	ook	meer	administratief	werk	zal	
komen.	Maar	zoals	gezegd	brengen	specialisten	hierin	een	nuancering	aan	die	aansluit	bij	de	
stelling	van	Chau	&	Hu	(2001),	namelijk	dat	administratie	in	het	belang	van	de	patiënt	wordt	
gelegitimeerd	en	daarmee	geaccepteerd.	Dit	gegeven	gaat	daarmee	wel	enigszins	in	tegen	de	
stelling	van	Skipr	(2015),	die	aangeeft	dat	actuele	transities	in	de	Nederlandse	gezondheidszorg	
vaak	worden	geassocieerd	met	verhoging	van	de	administratieve	lastendruk.	Specialisten	zien	
deze	verhoogde	druk	wel,	maar	geven	daarbij	dus	twee	dingen	aan:	(1)	de	druk	neemt	af	
wanneer	er	in	de	beginfase	gestructureerd	en	goed	geadministreerd	wordt	en	(2)	deze	
verhoogde	druk	gelegitimeerd	in	het	belang	van	de	patiënt.	Dit	laat	enigszins	zien	dat	big	data	
een	andersoortige,	wellicht	meer	waardevolle	innovatie	is	in	het	Nederlandse	zorglandschap.	



 74 

5. Conclusie:	grote	belofte,	maar	neem	kleine	stappen	
	
Het	gebruik	van	big	data	in	organisaties	is	de	afgelopen	jaren	steeds	meer	in	opkomst,	zo	ook	in	
de	medische	wereld.	Big	data	wordt	neergezet	als	een	grote	belofte	voor	het	verbeteren	van	de	
kwaliteit	van	zorg:	het	zou	de	effectiviteit	en	de	kwaliteit	van	behandelingen	verhogen	omdat	
men	meer	kan	meten	en	weten,	wat	leidt	tot	betere	prestaties	en	een	hogere	productiviteit	
(Raghupathi	&	Raghupathi,	2014;	Koumpouros,	2015).	De	vraag	is	echter	of	deze	belofte	wel	
terecht	is,	en	of	dit	op	de	werkvloer	ook	daadwerkelijk	zo	ervaren	wordt.	Big	data	is	namelijk	
een	nieuw	concept	dat	veranderingen	teweegbrengt	die	het	handelen	van	de	medisch	specialist	
beïnvloeden:	de	nadruk	zal	steeds	meer	komen	liggen	op	hetgeen	er	vanuit	de	data	bekend	is,	in	
plaats	van	op	de	kennis	en	ervaring	van	de	individuele	specialist	(McAfee	&	Brynjolfsson,	2012).		

Vanwege	enerzijds	de	belofte	van	big	data	en	anderzijds	de	robuustheid	van	de	praktijk,	
waarin	onder	meer	big	data	niet	altijd	goede	kwaliteit	heeft,	autonome	professionals	het	werk	
verrichten,	en	algoritmes	niet	gemakkelijk	te	begrijpen	zijn,	is	dit	onderzoek	naar	het	
vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data	gestart.	Immers,	big	data	moet	voldoende	
vertrouwen	genieten	van	de	‘hoofdgebruikers’,	en	de	vraag	is	of	dat	het	geval	is.	Daarom	staat	in	
dit	onderzoek	volgende	hoofdvraag	centraal:	

	
‘’In	hoeverre	hebben	technologische	factoren	van	big	data	en	de	professionele	autonomie	van	
medisch	specialisten	invloed	op	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data,	en	in	hoeverre	
leidt	dit	tot	het	gebruik	van	big	data?’’	
		
Op	de	hoofdvraag	zal	in	dit	hoofdstuk	een	antwoord	gegeven	worden,	waarna	op	hoofdlijnen	
wordt	gereflecteerd	op	de	betekenis	van	de	conclusie	voor	de	toekomst	van	big	data	in	het	
UMCU.		
	

5.1. De	belofte	van	big	data	vergt	nuance	
Medisch	specialisten	zijn	niet	zomaar	mee	te	krijgen	in	organisatieveranderingen,	omdat	de	
professionele	context	van	medisch	specialisten	erg	gesteld	is	op	haar	autonomie	en	de	eigenheid	
van	werken.	Ontwikkelingen	als	die	van	big	data	vragen	dan	ook	om	een	verandering	in	het	
denken	van	specialisten	(Kayyali	et	al.,	2013),	wat	tevens	bleek	uit	dit	onderzoek.	Specialisten	
hebben	een	basisidee	over	de	werking	van	big	data,	maar	het	is	hen	niet	altijd	helder	wat	big	
data	nu	werkelijk	omhelst	en	wat	het	zou	moeten	inhouden	voor	de	behandelpraktijk.	Er	is	
daarbij	logischerwijs	een	duidelijk	verschil	te	zien	tussen	specialisten	die	fungeerden	als	
‘klinische	trekkers’	van	het	project,	en	de	andere	medisch	specialist	op	de	afdeling	die	minder	
betrokken	waren	bij	het	project.	Het	ontbreken	van	kennis	omtrent	big	data	bij	de	specialist	
draagt	dan	ook	niet	bij	aan	het	vertrouwen	in	big	data	en	het	uiteindelijke	gebruik	ervan.		
	 Echter,	los	van	de	kennis	en	interpretaties	rondom	big	data	behoeft	de	belofte	van	big	
data	voornamelijk	meer	nuance	op	inhoudelijke	gronden.	Dit	is	omdat	er	door	medisch	
specialisten	een	substantieel	aantal	haken	en	ogen	zijn	genoemd	bij	vrijwel	alle	besproken	
factoren	van	vertrouwen	in	big	data.	Dit	onderzoek	laat	daarmee	dan	ook	als	eerste	binnen	de	
literatuur	zien	dat	de	verandering	richting	big	data-gedreven	zorg	nog	niet	zo	dichtbij	is	als	vaak	
wordt	gesuggereerd.	Medisch	specialisten	ervaren	over	het	algemeen	een	tweetal	hindernissen	
bij	het	vertrouwen	op	big	data:	zij	kúnnen	het	niet	vanwege	de	vaak	technologisch	slechte	
condities	van	big	data	en	bieden	weerstand	omdat	er	onduidelijkheden	zijn	over	de	invloeden	
van	big	data	op	de	professionele	sfeer.	Specialisten	hebben	ruimte	nodig	om	de	innovatie	op	hun	
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eigen	wijze	en	tempo	te	incorporeren	in	hun	medische	koffer.	Daarvoor	is	nodig	dat	data	niet	
gezien	wordt	als	een	ontwikkeling	die	tot	competitie	moet	leiden,	maar	een	aanvulling	op	het	
oordeel	van	de	specialist	(Logg,	2017).	
	

5.2. Kunnen	vertrouwen	op	big	data	
Het	kunnen	vertrouwen	op	big	data	slaat	op	de	condities	van	big	data:	de	data	is	vanwege	
diverse	omstandigheden	niet	altijd	van	goede	kwaliteit,	medisch	specialisten	stellen	de	analyses	
die	met	algoritmes	worden	gedaan	ter	discussie	en	zijn	daarnaast	gebaat	bij	transparantie	van	
modellen,	wat	soms	lastiger	blijkt	dan	gehoopt.	Deze	drie	factoren	zijn	van	invloed	gebleken	op	
het	vertrouwen:	zij	zijn	een	vruchtbare	basis	voor	het	verkrijgen	van	vertrouwen,	maar	kunnen	
ook	een	grote	barrière	vormen.		
	
Het	is	gebleken	dat	medisch	specialisten	in	het	UMCU	de	behoefte	hebben	om	een	kritische	blik	
te	werpen	op	medisch	wetenschappelijke	ontwikkelingen,	zoals	ook	door	Haitjema	(2018)	
gesteld	wordt.	Medisch	specialisten	focussen	zich	in	het	kader	van	big	data	dan	ook	
voornamelijk	op	de	gebreken	van	de	kwaliteit	van	data.	En	dat	is	niet	ten	onrechte.	De	data	die	
geleverd	moet	worden	om	tot	een	goede	analyse	te	kunnen	komen	is	namelijk	vaak	van	lage	
kwaliteit.	Daarnaast	zien	zij	de	tekortkomingen	van	big	datamodellen	in	het	analyseren	van	de	
‘uitzondering’,	zoals	ook	wordt	gesteld	door	Marcus	&	Davis	(2014):	’big	data	werkt	optimaal	bij	
voorvallen	die	frequent	voorkomen,	maar	werkt	minder	goed	in	situaties	die	zeldzaam	zijn’.	Big	
data	heeft	daarom	een	positieve	werking	bij	vaker	voorkomende	ziektebeelden	als	diabetes	en	
hart-	en	vaatziekten	en	is	minder	effectief	in	het	behandelen	van	zeldzame	ziekten	(Marcus	&	
Davis,	2014).	Voornamelijk	bij	neonatologie	en	psychiatrie	wordt	het	belang	van	de	uitzondering	
genoemd,	en	big	data	kan	hierin	niet	altijd	goed	voorzien.	Zo	zijn	psychische	stoornissen	
bijvoorbeeld	erg	complex	om	te	definiëren	en	zijn	de	effecten	van	medicatie	–	die	vaak	niet	
volgens	voorschrift	ingenomen	worden	–	in	veel	gevallen	onduidelijk.		

Er	wordt	echter	ook	bij	EDEN,	waarin	volgens	Marcus	&	Davis	(2014)	juist	de	
‘gemakkelijke’	ziektebeelden	als	hart-	en	vaatziekten	centraal	staan,	soms	getwijfeld	aan	de	
kwaliteitsanalyse.	Dit	is	eveneens	vanwege	individuele	uitzonderingen	en	het	gegeven	dat	
patiënten	vaak	niet	conform	de	voorschriften	medicatie	(zoals	insuline)	innemen.	Het	is	in	het	
perspectief	hiervan	dan	ook	te	verklaren	dat	Keeffe	et	al	(2005)	in	zijn	onderzoek	uitwees	dat	
cardiologen	de	adviezen	van	het	algoritme	(gebaseerd	op	eerdere	aanbevelingen	van	artsen)	
negeerden	in	meer	dan	de	helft	van	de	gevallen,	bijvoorbeeld	in	de	voorschrijving	van	medicatie.	
Het	idee	dat	big	data	niet	toereikend	is	voor	de	individuele	problematieken	van	patiënten	is	een	
van	de	factoren	die	ervoor	zorgt	dat	medici	vandaag	de	dag	nog	steeds	meer	op	zichzelf	dan	op	
een	algoritme	vertrouwen,	zoals	ook	door	Dietvorst,	Simmons,	&	Massey	(2015)	gesteld	wordt.		
	
Een	lichtpunt	aan	de	horizon	is	te	vinden	in	de	start	van	een	nieuwe	samenwerking	tussen	
datawetenschappers	en	medisch	specialisten.	Deze	is	nog	pril,	maar	de	kennisuitwisseling	
tussen	deze	twee	heeft	potentie	voor	de	toekomst:	door	goede	samenwerking	kunnen	de	
technologische	condities	van	big	data	bevorderd	worden.	Er	zijn	alleen	nog	barrières	in	de	
kennisuitwisseling	en	samenwerking	te	zien.	Zo	kan	het	voorkomen	dat	wanneer	het	algoritme	
een	advies	geeft,	datawetenschappers	dit	vanwege	hun	gebrekkige	klinische	ervaring	aannemen	
als	waarheid.	Vervolgens	kunnen	specialisten	om	hun	kennisgebrek	over	algoritmes	minder	
gemakkelijk	een	overwogen	en	verklaarbaar	tegenadvies	geven.	Er	zit	momenteel	dus	aan	beide	
kanten	een	gebrek	aan	kennis	die	bij	medisch	specialisten	in	ieder	geval	leidt	tot	enig	
wantrouwen	in	big	data.	Het	is	dan	ook	gebleken	dat	de	kennisuitwisseling	tussen	specialist	en	
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datawetenschapper	verder	gestructureerd	moet	worden,	zodat	de	modellen	vanuit	beide	
perspectieven	een	gelijkwaardige	invulling	kunnen	krijgen.	Hierdoor	zou	ook	tegemoet	
gekomen	kunnen	worden	aan	de	wens	van	specialisten	om	meer	algoritmische	transparantie	
van	modellen	te	hebben.	De	intensievere	samenwerking	tussen	datawetenschapper	en	specialist	
is	onderbelicht	in	bestaande	wetenschappelijke	theorie,	waarmee	deze	conclusie	een	toevoeging	
is	aan	de	literatuur	en	het	debat	over	samenwerking	in	de	zorg	in	het	‘tijdperk’	van	big	data.		

	

5.3. Professionals	vragen	om	ruimte		
Medisch	specialisten	zijn	eensgezind	over	wat	het	vanuit	hun	professie	vraagt	om	te	vertrouwen	
op	big	data.	Het	is	daarin	duidelijk	dat	adviezen	die	voortkomen	uit	big	data	ondergeschikt	zijn	
aan	de	ruimte	die	medisch	specialisten	willen	behouden	voor	hun	eigen	professionele	
vaardigheden	en	autonomie:	zij	baseren	hun	oordeel	niet	zomaar	op	big	data.	Dit	is	conform	de	
stellingen	van	Lipsky	(1980),	Chau	&	Hu	(2001),	Ackroyd	et	al	(2008)	en	Montague	et	al	(2010).		

Ondanks	de	positieve	geluiden	over	het	initiatief	van	ADAM	verzetten	medisch	
specialisten	zich	tegen	de	exclusiviteit	van	datamodellen.	Als	het	erop	aankomt	is	hun	eigen	
oordeel	leidend.	Het	lijkt	het	gevolg	te	zijn	van	enerzijds	de	professionele	autonomie	van	
medisch	specialisten,	waarin	onder	meer	de	afbakening	van	het	eigen	werkgebied	en	autonomie	
centraal	staan	(De	Bruijn,	2010.,	Trappenburg,	2011)	en	anderzijds	van	hun	grote	toewijding	en	
verantwoordelijkheid	voor	de	kwaliteit	van	zorg	en	daarmee	de	veiligheid	van	de	patiënt.		

Omdat	specialisten	de	ontwikkeling	van	big	data	(nog)	niet	geheel	kunnen	vatten	
ontstaat	er	afkeer.	Dit	is	gezien	het	professionele	karakter	van	medisch	specialisten	begrijpelijk,	
en	gezien	de	beperkingen	van	big	data	ook	niet	altijd	erg.	Om	de	veranderingen	in	het	ziekenhuis	
op	een	slimme	manier	invulling	te	geven,	zonder	af	te	doen	aan	de	professionaliteit	en	de	
waarde	van	medisch	specialisten,	is	gebleken	dat	er	allereerst	gefocust	moet	worden	op	het	
laten	zien	van	het	bewijs	dat	big	data	in	de	praktijk	kan	leveren.		

Tevens	moet	er	inzicht	geboden	worden	in	de	mogelijk	veranderende	verantwoording	
die	met	de	implementatie	van	datamodellen	gepaard	gaat.	Vanuit	het	perspectief	van	menig	
specialist	is	het	namelijk	de	omgekeerde	wereld	wanneer	er	verantwoording	afgelegd	zou	
moeten	worden	over	het	‘niet	opvolgen’	van	de	adviezen	van	big	datamodellen.	Hierin	zou	
namelijk	wantrouwen	jegens	de	professionele	vaardigheden	van	specialisten	besloten	liggen.	
Daarmee	rijst	de	tot	nog	toe	onbeantwoorde	vraag:	wie	heeft	het	uiteindelijke	gezag,	de	medisch	
specialist	of	het	model?		
	
Het	vertrouwen	in	big	data	heeft	een	licht	positieve	invloed	op	het	gebruik	van	big	data,	maar	de	
implementatie	in	de	behandelpraktijk	is	ook	afhankelijk	van	andere,	meer	praktische	
overwegingen.	Medisch	specialisten	willen	een	goede	aansluiting	van	big	data	op	hun	dagelijkse	
werk,	waardoor	zij	eisen	hebben	voor	de	functionaliteiten	van	het	dashboard.	Zij	laten	extra	
administratieve	druk	daarnaast	alleen	toe	wanneer	het	ten	behoeve	van	het	welzijn	van	de	
patiënt	is.		

Het	is	wel	gebleken	dat	de	medisch	specialisten	hierin	beïnvloedbaar	zijn:	de	
ziekenhuiscontext	en	daarbij	de	toewijding	van	mensen	aan	het	ADAM-project,	heeft	een	
positieve	invloed	gehad	op	de	bereidwilligheid	om	met	big	data	te	werken.	Specialisten	zien	het	
nut	van	big	data	in,	zijn	nieuwsgierig	naar	de	toekomstige	uitkomsten	en	zijn	zeer	te	spreken	
over	het	initiatief	dat	door	het	ziekenhuis	is	genomen.	Dit	blijkt	ook	uit	de	roep	van	meerdere	
specialisten	om	middels	de	investering	in	meer	mankracht	een	nog	grotere	nadruk	te	leggen	op	
de	innovatie,	zodat	algoritmes	verbeterd	en	vervolgens	op	grotere	schaal	toegepast	kunnen	
worden	in	de	praktijk.	Het	is	voor	medisch	specialisten	wel	een	must	om	bij	deze	innovatie	
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betrokken	te	zijn:	zij	willen	zelf	ervaren	dat	de	adviezen	van	het	datamodel	tot	verbeteringen	
van	de	behandelingen	leidt.		
	
Enerzijds	de	noodzaak	van	het	hebben	van	‘ruimte’	voor	het	‘eigen	oordeel’	en	anderzijds	de	
nieuwsgierigheid	van	specialisten	naar	de	voordelen	van	big	datamodellen	in	de	praktijk	is	
tekenend	voor	de	spagaat	waarin	de	professie	van	medisch	specialisten	momenteel	verkeert.	
Specialisten	zijn	autonoom	vanwege	hun	kennismonopolie	en	hoge	mate	van	zelfstandigheid	(De	
Bruijn,	2010)	maar	zijn	ook	afhankelijk	van	‘externe’	ontwikkelingen	als	big	data,	die	ervoor	
zorgen	dat	besluiten	van	medisch	specialisten	–	die	op	basis	van	de	best	aanwezige	informatie	
genomen	moeten	worden	(Kayyali,	2013)	–	mogelijk	een	andere	insteek	kunnen	krijgen.	Deze	
ontwikkelingen	lijken	voortekenen	van	een	verandering	in	de	professie	van	medisch	
specialisten.	Zij	zullen	in	bepaalde	mate	moeten	toegeven	aan	data	gedreven	zorg,	en	daardoor	
een	intensieve	samenwerking	met	datawetenschappers	moeten	opzoeken.	De	technical	base	
(Wilensky,	1969),	ofwel	de	vakinhoudelijke	en	specialistische	kennis	(Trappenburg,	2011),	van	
medisch	specialisten	is	daarmee	dus	ook	aan	het	veranderen.	Specialisten	behouden	een	
monopolie,	maar	zijn	niet	meer	de	enige	met	doorslaggevende	kennis	in	het	ziekenhuis	van	de	
toekomst.	De	aanwezigheid	van	een	nieuwe	speler,	namelijk	de	datawetenschapper	(en	zijn	
model),	krijgt	steeds	meer	podium.		
	

5.4. De	toekomst	van	data	analytics	in	het	UMCU		
Big	data	is	in	dit	onderzoek	succesvol	gebleken	in	kleine	deelgebieden	binnen	de	zorg,	maar	de	
waarde	van	big	data	staat	op	gespannen	voet	met	diverse	factoren.	Het	is	te	concluderen	dat	er	
cruciale	aandachtspunten	zijn	die	de	waarde	van	big	data	(in	de	context	van	het	UMCU)	in	haar	
huidige	staat	degraderen.	De	grote	belofte	van	big	data	kan	ook	in	het	ziekenhuis	realiteit	
worden,	maar	alleen	wanneer	dit	met	kleine	stappen	gedaan	wordt.	Hierin	dient	centraal	te	
staan	dat	de	condities	van	big	data	goed	zijn	en	de	implicaties	van	de	veranderende	
professionele	context	door	specialisten	zelf	worden	omarmd.		

Technologisch	gezien	betekent	dit	dat	er	meer	zicht	en	aandacht	moet	komen	voor	de	
kwaliteit	van	de	input	van	data	en	de	analyse	ervan.	Tevens	zal	er	in	samenspraak	met	de	
medisch	specialist	gekeken	moeten	worden	naar	hoe	de	condities	van	big	data	en	transparantie	
van	algoritmes	verbeterd	kunnen	worden.	Vanuit	de	professionele	autonomie	bezien	is	het	
belangrijk	om	de	veranderingen	die	big	data	met	zich	meeneemt	in	relatie	tot	de	status	en	
karakteristieken	van	de	medisch	specialisten	te	bekijken.	Hun	grote	toewijding	en	
verantwoordelijkheid	voor	de	kwaliteit	van	zorg	en	de	veiligheid	van	de	patiënt	maakt	dat	zij	big	
data	niet	zomaar	toevoegen	aan	hun	medische	koffer.	Daarnaast	staat	ook	centraal	dat	
specialisten	ruimte	nodig	hebben	om	hun	professionele	autonomie	op	eigen	wijze	af	te	wegen	
tegen	de	wijsheid	van	modellen.	De	vraag	hierbij	is	hoe	hier	het	beste	in	gebalanceerd	kan	
worden.	Daarbij	kan	niet	afgedwongen,	maar	slechts	gestimuleerd	en	gemotiveerd	worden	door	
het	ziekenhuis.	Hierbij	dient	de	nadruk	te	liggen	op	het	geven	bewijsbare,	concrete	resultaten	en	
het	serieus	nemen	van	de	klinische	zorgen	van	medisch	specialisten.		

	
Dit	onderzoek	laat	zien	dat	‘meer	of	blindelings	vertrouwen’	op	big	data	gezien	de	gebreken	niet	
altijd	goed	is,	en	dat	medisch	specialisten	als	poortwachters	van	kwaliteit	waken	over	goede	
zorgverlening.	Medisch	specialisten	zullen	echter,	ondanks	de	noodzaak	van	kritische	reflecties,	
ook	moeten	leren	om	hun	vertrouwen	te	stellen	in	andere	tools,	ook	al	kunnen	deze	ingrijpende	
veranderingen	met	zich	meebrengen.	De	aanwezigheid	van	datawetenschappers	in	dit	geheel	
vormt	daarbij	onbewust	een	systeem	van	checks	and	balances.	Medisch	specialisten	en	
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datawetenschappers	hebben	aparte	kennis	en	verantwoordelijkheden,	maar	zijn	voor	het	succes	
van	de	innovatie	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.	Dit	zorgt	voor	een	verandering	in	de	
professie	van	specialisten.	Zonder	meer	behoeft	de	belofte	van	big	data	in	de	zorg	sterke	nuance,	
omdat	het	gezien	de	tekortkomingen	van	big	data	niet	wenselijk	is	gebleken	om	alle	vertrouwen	
in	modellen	te	stellen.	Aan	de	andere	kan	zal	het	ook	niet	lang	meer	duren	totdat	de	professie	
van	medisch	specialisten	wordt	gekenmerkt	door	de	aanwezigheid	van	een	algoritmische	
collega,	wat	er	linearecta	voor	zorgt	dat	hun	werk	aan	grote	verandering	onderhevig	zal	zijn.		
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6. Discussie		
	
In	het	discussiehoofdstuk	zal	een	reflectie	worden	gegeven	op	het	onderzoek,	waarbij	ingegaan	
wordt	op	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	en	de	inhoudelijke	beperkingen	alsook	de	
mogelijkheden	voor	vervolgonderzoek.	In	het	kader	van	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	
zijn	er	een	drietal	kanttekeningen	te	maken	bij	het	onderzoek.	Daarnaast	wordt	er	meer	
inhoudelijk	gereflecteerd	op	een	tweetal	onderwerpen	die	niet	aan	bod	zijn	gekomen	in	het	
onderzoek,	maar	mogelijk	wel	een	belangrijke	invloed	hebben	op	het	vertrouwen	in	big	data.	Dit	
betreft	het	perspectief	van	de	patiënt	en	de	verschillende	type	medisch	specialisten.	
	

6.1. Betrouwbaarheid	onderzoek	
Het	project	ADAM	is	gestart	met	de	gedachte	om	met	een	centraal	aangestuurd	datateam	inzicht	
te	verwerven	in	de	mogelijkheden	die	er	zijn	met	data-gedreven	zorg.	Hierin	is	samenwerking	
gezocht	met	afdelingen	binnen	het	ziekenhuis	door	een	algemene	vraag	uit	te	zetten.	Hierop	zijn	
een	tiental	inzendingen	binnen	gekomen:	allemaal	afdelingen	die	op	hun	eigen	manier	bezig	zijn	
met	data	en	daarbij	openstonden	voor	het	doen	van	een	pilot.	Echter,	het	ADAM-project	heeft	
hierin	zelf	een	selectie	van	vier	pilots	uit	gedaan.	Het	is	niet	duidelijk	op	basis	waarvan	deze	
selectie	heeft	plaatsgevonden,	maar	wel	is	bekend	dat	hierin	de	afweging	is	meegenomen	dat	er	
afdelingen	zijn	geselecteerd	die	allemaal	in	een	iets	andere	fase	zitten.	Wellicht	is	hierbij	ook	
gekeken	naar	de	vorderingen	die	op	korte	termijn	te	verwezenlijken	zouden	zijn,	waardoor	er	
juist	wel	of	juist	niet	al	‘goede’	kennis	omtrent	data	aanwezig	was.	Hiermee	kan	gesteld	worden	
dat	de	pilots	gekleurd	zijn	naar	de	wensen	van	het	ziekenhuis,	wat	van	invloed	is	op	de	
betrouwbaarheid	van	dit	onderzoek.	Is	de	representatie	van	specialisten	goed	genoeg?	

Het	is	echter	niet	het	geval	dat	hierin	grote	(negatieve)	effecten	besloten	liggen.	Het	is	
gezien	de	prille	kennis	omtrent	big	data	namelijk	niet	zo	dat	de	fasen	zodanig	van	elkaar	kunnen	
verschillen,	en	het	is	tevens	niet	aannemelijk	dat	specialisten	op	de	afdelingen	waar	de	pilots	
zijn	gehouden	op	grote	basis	meer	kennis	hebben	opgedaan.	De	slechts	korte	tijd	waarin	big	
data	zich	in	de	zorg	bevindt	is	niet	voldoende	om	grote	verschillen	binnen	het	ziekenhuis	te	
creëren.	Daarom	is	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	mijns	inziens	niet	afhankelijk	van	de	
fasen	waarin	de	pilots	zich	bevinden.		

	
Een	tweede	discussiepunt	in	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	is	dat	het	onderzoek	naar	
het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	in	big	data	is	gedaan	op	basis	van	pilots.	De	term	
verhult	zichzelf	al:	pilots	hebben	een	fragiele	basis	en	zijn	uit	op	verkenning	en	onderzoek.	
Hiermee	gaan	twee	barrières	voor	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	gepaard.	Ten	eerste	
betreft	dit	het	verkennende	karakter	van	pilots,	waardoor	niet	in	alle	gevallen	met	zekerheid	
gezegd	kon	worden	wat	de	betrouwbaarheidskans	van	modellen	en	de	effecten	ervan	op	de	
behandeling	zouden	zijn.	Hierdoor	is	het	in	het	onderzoek	lastig	gebleken	om	op	een	lijn	te	
komen	met	specialisten	over	wat	zij	al	wel	of	niet	aan	‘zekerheden’	hadden	ervaren	het	gebied	
van	big	data.	Dit	leidde	in	bepaalde	gevallen	tot	speculeren	over	effecten	van	big	data	in	de	
toekomst.	Ten	tweede,	wat	aansluit	op	het	voorgaande,	betreft	dit	de	kennis	van	specialisten	
omtrent	big	data:	zij	hebben	hier	enkel	in	experimentele	vorm	mee	gewerkt,	en	zijn	tot	nog	toe	
niet	overgegaan	tot	definitieve	implementatie	in	de	behandeling.	Het	gebrek	aan	volwaardige	
zou	een	negatief	effect	kunnen	hebben	op	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek.	
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Tot	slot	is	er	in	dit	onderzoek	met	16	respondenten	uit	de	vier	pilots	gesproken.	Los	van	de	
klinische	trekkers	en	de	niet-klinische	trekkers,	zijn	er	13	specialisten	op	willekeurige	basis	
benaderd	en	is	ingestoken	op	het	sneeuwbaleffect.	Dit	was	echter	niet	zo	makkelijk	als	gedacht,	
waardoor	tevens	besloten	is	om	een	ietwat	grotere	groep	specialisten	te	benaderen.	De	
kanttekening	hierbij	is	dat	voornamelijk	specialisten	die	welwillend	waren	en	geïnteresseerd	
zijn	om	mee	te	werken	aan	een	onderzoek	omtrent	big	data,	hierop	gereageerd	hebben	en	
waardoor	het	een	juiste	representatie	van	medisch	specialisten	in	het	geding	kan	brengen.	
Gebleken	is	echter	dat	er	een	relatief	gezonde	balans	is	in	de	uiteenlopende	meningen	en	mate	
van	kritiek	die	is	gegeven.	Dit	laat	zien	dat	de	mogelijk	onjuiste	afspiegeling	van	de	groep	
specialisten	niet	heeft	gezorgd	voor	een	onevenwichtig	beeld.		

Bij	de	benadering	van	de	vier	pilots	is	getracht	om	rekening	te	houden	met	een	gelijke	
verdeling	tussen	de	pilots,	maar	dat	was	tevens	lastig.	Zo	is	er	naast	de	klinische	trekkers	slechts	
één	andere	specialist	bij	EDEN	en	twee	andere	specialisten	bij	reumatologie	gesproken.	Dit	had	
conform	de	insteek	echter	3	per	afdeling	moeten	zijn,	maar	de	benaderde	reageerde	niet	of	
wilde	niet	meewerken	aan	het	onderzoek.	Dit	heeft	te	maken	met	de	hoge	werkdruk	van	
specialisten,	maar	ook	met	de	grote	hoeveelheid	onderzoeken	die	zij	de	afgelopen	tijd	in	de	
pilotfase	hebben	gehad.	Hierom	was	het	bij	een	aantal	specialisten	tevens	niet	mogelijk	om	
langer	dan	30	minuten	te	interviewen,	waardoor	er	minder	tijd	was	om	verdiepende	
vervolgvragen	te	stellen.	Gelukkig	is	er	ook	een	andere	kant	van	de	medaille:	de	overgrote	
meerderheid	van	de	specialisten	is	duidelijk	en	kort	van	stof,	waardoor	tijdsgebrek	naar	mijn	
idee	geen	belemmerende	factor	is	geweest	voor	dit	onderzoek.			
	

6.2. De	‘medisch	specialist’	bestaat	niet		
In	dit	onderzoek	is	gefocust	op	medisch	specialisten	uit	vier	afdelingen.	Er	is	echter	niet	
meegenomen	dat	er	verschillen	zijn	tussen	specialisten.	Uit	eerdere	literatuur	blijkt	ook	dat	de	
context	en	het	type	gebruiker	bij	de	invoering	van	nieuwe	technologie	belangrijk	zijn	(McCoy	et	
al.,	2005;	Teo	et	al.,	2008;	Tarhini	et	al.,	2015).	Gesteld	kan	worden	dat	hiermee	rekening	is	
gehouden	door	te	focussen	op	één	context	(het	ziekenhuis)	waarbinnen	vier	afdelingen	zijn	
bekeken,	en	tevens	door	naar	één	type	gebruiker	(medisch	specialisten)	te	kijken.	Echter	is	
gebleken	dat	er	ook	noemenswaardige	verschillen	bestaan	tussen	specialisten,	die	niet	zijn	
meegenomen	als	component	in	dit	onderzoek.	Zo	bleek	dat	specialisten	bij	psychiatrie	en	
reumatologie	relatief	veel	en	langdurig	intensief	contact	met	de	patiënt	hebben,	wat	bij	EDEN	en	
neonatologie	minder	het	geval	is.	Deze	component	kan	ook	van	invloed	zijn	op	het	vertrouwen	
in	data:	mogelijk	ziet	de	specialist	hierdoor	juist	wel,	of	juist	niet	de	waarde	van	big	data	in	de	
behandeling	in.			

Het	type	specialist	is	daarnaast	ook	afhankelijk	van	de	generatie	waarin	hij/zij	geboren	
is:	jonge	specialisten	staan	volgens	diverse	respondenten	minder	open	voor	big	
dataontwikkelingen,	omdat	zij	niet	het	idee	hebben	dat	dit	tot	verbeteringen	leidt.	Dit	kan	
komen	omdat	zij	meer	van	dezelfde	ontwikkelingen	hebben	meegemaakt,	of	zeer	gewend	zijn	
aan	hun	eigen	werkwijze.	Echter	is	leeftijd	niet	meegenomen	als	een	van	de	factoren,	waardoor	
de	respondentselectie	in	dit	onderzoek	hier	niet	op	ingespeeld	heeft.	Er	kan	wel	gezegd	worden	
dat	de	jonge	generatie,	en	daarin	voornamelijk	de	niet-klinische	trekkers,	positiever	staan	jegens	
big	data	dan	de	oudere	generatie.	Er	is	echter	vervolgonderzoek	nodig	om	hier	dieper	in	te	gaan	
op	de	motieven	hierachter.		
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6.3. Het	gemis	van	het	patiëntperspectief		
	‘Shared	Decision	Making’	–	dokter	én	patiënt	besluiten	–	is	een	tendens	in	de	zorg	en	dat	bleek	
ook	in	het	UMCU	het	geval.	Zo	is	het	ziekenhuis	brede	programma	‘samen	voor	de	patiënt’	
geïntroduceerd	om	patiënten	o.a.	meer	eigenaar	te	maken	van	hun	behandeling.	Veel	
beslissingen	die	in	de	behandeling	worden	daarom	gemaakt	in	overleg	met	de	patiënt.	Zo	stellen	
meerdere	specialisten	bijvoorbeeld	dat	veel	medicijnen	forse	bijwerkingen	kunnen	hebben	waar	
mensen	last	van	hebben.	Op	basis	daarvan	kunnen	specialist	en	patiënt	gaan	discussiëren	over	
wat	de	beste	behandeling	is.	In	het	onderzoek	kwam	enigszins	naar	voren	dat	wanneer	
respondenten	het	vertrouwen	hebben	in	(de	uitkomsten	van	de)	big	datamodellen	en	het	
dashboard	dat	zij	gebruiken,	ze	dit	vertrouwen	ook	uitstralen	naar	de	patiënt	toe	door	de	
adviezen	van	het	model	in	de	discussie	over	de	behandeling	met	de	patiënt	te	verwerken	(R2,	
R4,	R6,	R7).	Bij	enkele	specialisten	is	het	dan	ook	bekend	dat	het	inzichtelijk	maken	van	risico’s	
van	de	leefstijl,	het	ziektebeeld	of	het	behandelplan	de	patiënt	helpen	om	een	goed	beeld	te	
krijgen.	Sterker	nog:	patiënten	vragen	erom.		
	 In	dit	onderzoek	mag	dan	gebleken	zijn	dat	de	patiënt,	zoals	ook	de	bedoeling	was	van	
het	ADAM-project,	een	waardevolle	rol	kan	hebben	bij	het	gebruik	van	big	data	in	de	
behandeling,	maar	er	is	niet	afzonderlijk	gekeken	naar	hun	perspectief	hierin.	Er	zijn	
bijvoorbeeld	enkele	respondenten	die	stellen	dat	er	in	het	model	ook	rekening	gehouden	zou	
moeten	worden	met	wat	de	wensen	van	de	patiënt	zijn	én	dat	het	advies	dat	gegeven	wordt	door	
het	model	misschien	wel	éérst	digitaal	(via	het	patiëntenportaal)	naar	de	patiënt	gestuurd	moet	
worden,	zodat	hij/zij	op	basis	daarvan	het	gesprek	met	de	medisch	specialist	kan	aangaan.	Een	
combinatie	van	deze	twee	zou	bijvoorbeeld	kunnen	inhouden	dat	de	patiënt	aangeeft	niet	in	
gewicht	te	willen	aankomen,	en	dat	er	dan	iets	uit	het	model	rolt	en	dat	de	patiënt	dat	meeneemt	
en	zegt	beste	dokter	en	zegt:	‘dit	wil	ik’.		

Het	is	echter	niet	duidelijk	hoe	patiënten	tegenover	het	bovenstaande	idee	staan.	Zien	zij	
het	zitten	om	de	regie	te	nemen	(en	kan	iedere	patiënt	dit?),	en	wat	is	ervoor	nodig	om	dit	
zorgvuldig	en	logistiek	goed	te	kunnen	organiseren?	Maar	ook:	hoeveel	waarde	hechten	zij	aan	
het	oordeel	van	de	medisch	specialist	ten	opzichte	van	het	advies	van	een	technologisch	
gestuurd	systeem?	Een	van	de	medisch	specialisten	noemt	dat	patiënten	totaal	niet	bezig	zijn	
met	medisch-technische	adviezen,	maar	zij	zouden	veel	meer	op	beleving	zitten,	op	het	tastbare	
van	de	ziekte.	Maar	in	een	tijd	van	‘shared	decision	making’	kan	het	ziekenhuis	bijna	niet	meer	
zonder	het	betrekken	van	de	patiënt.	Er	liggen	hierin	dus	mogelijkheden	voor	vervolgonderzoek.	
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7. Aanbevelingen		
	
Met	dit	onderzoek	zijn	de	eerste	ervaringen	van	medisch	specialisten	die	betrokken	waren	bij	
het	ADAM-project	uiteengezet.	Hierbij	is	de	nadruk	gelegd	op	het	concept	vertrouwen	en	is	
hoofdzakelijk	gekeken	naar	factoren	die	hierop	van	invloed	zijn.	Ook	is	er	gekeken	naar	welke	
factoren	er	van	invloed	zijn	op	de	implementatie	van	big	data.	Op	basis	van	de	conclusies	die	in	
dit	onderzoek	zijn	getrokken,	kunnen	er	een	drietal	overkoepelende	aanbevelingen	gegeven	
worden	aan	het	UMCU,	in	het	bijzonder	het	ADAM-project.	Deze	aanbevelingen	kunnen	
handvatten	bieden	om	de	implementatie	van	data	analytics	in	het	ziekenhuis	in	goede	banen	te	
leiden.	Vooral	de	aanvliegroute	van	het	ziekenhuis	en	het	ADAM-project	naar	medisch	
specialisten	in	deze	ontwikkeling	staat	hierbij	centraal.		
	

7.1. Bevorder	kwaliteit	aan	de	voorkant	
Het	ziekenhuis	moet	niet	onderschatten	hoe	groot	de	omwenteling	aan	de	’voorkant’	moet	zijn	
om	successen	aan	de	’achterkant’	te	kunnen	verwezenlijken.	Structuur	en	volledigheid	van	big	
data	begint	bij	goede	patiëntadministratie	(het	EPD).	Dit	is	dé	sleutel	tot	kwalitatieve	algoritmes,	
successen	met	data	analytics	en	daarmee	het	vertrouwen	van	medisch	specialisten	dat	data	
analytics	waardevol	is.	Maar	ook	als	dit	perfect	zou	zijn,	moet	er	naar	mijns	inziens	geaccepteerd	
worden	dat	er	bij	het	werken	met	mensen	zeldzaamheden	en	uitzonderingen	bestaan	die	niet	
door	een	algoritme	herkend	kunnen	worden.	Hier	mag	meer	openheid	over	komen:	het	
blootstellen	van	zwaktes	van	algoritmes	zorgt	voor	een	verhoogde	acceptatie	en	vertrouwen	in	
hetgeen	wat	het	algoritme	allemaal	wél	kan.	Om	dit	laatste	te	laten	zien	aan	specialisten	is	het	
ook	van	belang	dat	data	analytics	gevalideerd	en	bewezen	worden:	het	algoritme	moet	zich	niet	
alleen	bewijzen	in	een	klinische	trial	in	het	UMCU,	maar	het	liefst	ook	in	datasets	van	klinieken	
uit	andere	ziekenhuizen.	Echter	vanwege	de	complexiteit	in	datadeling	is	het	aan	te	bevelen	om	
bepaalde	afspraken/contracten	met	andere	ziekenhuizen	aan	te	gaan,	zodat	datadeling	en	
daarmee	de	validatie	van	algoritmes	en	het	vertrouwen	van	specialisten	bevorderd	wordt.		

	

7.2. Manage	de	samenwerking	tussen	specialist	en	datawetenschapper	
Het	is	belangrijk	om	medisch	specialisten,	als	zijnde	autonome	professionals,	vroeg	in	de	
ontwikkeling	van	nieuwe	algoritmes	te	betrekken.	Als	zij	geen	input	kunnen	leveren	en/of	het	
algoritme	is	ontwikkeld	door	iemand	die	zij	niet	vertrouwen,	dan	is	de	kans	dat	het	model	in	de	
behandeling	gebruikt	wordt	lager.	De	implementatie	van	data	analytics	in	het	ziekenhuis	vergt	
daarom	een	nieuwe,	unieke	samenwerking	tussen	medisch	specialisten	en	datawetenschappers.	
Om	kennisdeling	tussen	hen	te	creëren,	dient	er	vroegtijdig	nauwe	samenwerking	ontwikkeld	te	
worden.	Deze	samenwerking	en	vertrouwensband	staat	of	valt	met	de	erkenning	van	
wederzijdse	afhankelijkheid.	Dit	is	naar	mijn	idee	voor	beide	partijen	moeilijk,	maar	
noodzakelijk	voor	de	toekomst	van	data	analytics	in	het	ziekenhuis.	Om	dit	goed	te	managen	zou	
er	nagedacht	kunnen	worden	over	de	koppeling	van	een	medisch	specialist	aan	een	of	meerdere	
vaste	datawetenschappers	voor	langere	tijd.	Tot	slot	is	het	kader	van	de	het	managen	van	de	
samenwerking	aan	te	bevelen	dat	er	naar	specialisten	toe	duidelijkheid	geschept	wordt	over	de	
mogelijk	veranderende	verantwoording	die	zij	over	hun	keuzes	moeten	afleggen	wanneer	het	
model	volwaardig	in	werking	treedt.	Daarbij	is	het	voornamelijk	van	belang	om	uit	te	wijzen	wie	
de	‘schuld’	krijgt	als	het	model	niet	goed	werkt	en/of	toegepast	wordt:	de	specialist	of	de	
datawetenschapper?	Ook	is	het	belangrijk	om	te	kijken	wie	de	regels	hierover	opstelt	en	waar	
het	zwaartepunt	ligt.	
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7.3. Innoveer	ziekenhuisbreed	én	wees	klinisch	relevant	
Er	is	een	duidelijk	verschil	te	zien	tussen	specialisten	die	fungeerden	als	‘klinische	trekkers’	van	
het	project,	en	de	doorsnee	medisch	specialist	op	de	afdeling.	Het	is	van	groot	belang	dat	juist	
deze	‘doorsnee’	specialist	meer	wordt	meegenomen	in	dataontwikkelingen.	Kartrekkers	zijn	
over	het	algemeen	relevant	en	invloedrijk	gebleken,	maar	menig	specialist	wil	zélf	kunnen	
beredeneren	en	ervaren	dat	data	tot	verbeteringen	leidt.	Om	de	specialist	te	triggeren	om	
(meer)	open	te	staan	voor	het	werken	met	big	data,	is	het	naar	mijn	idee	een	strategische	zet	om	
te	focussen	op	kleine,	concrete	succesverhalen	vanuit	de	pilots.	Deze	moeten	leiden	tot	
ziekenhuisbrede	bekendheid	en	interesse	vanuit	alle	afdelingen.	Big	data	moet	hierbij	niet	
gepresenteerd	worden	als	een	attractie	voor	de	buitenwereld,	maar	als	een	innovatie	voor	het	
ziekenhuis	waarbij	de	klinische	relevantie	en	het	welzijn	van	patiënten	voorop	staat.	Wek	bij	
specialisten	daarom	niet	het	idee	dat	het	draait	om	de	concurrentie	en/of	onderzoekspositie	van	
het	UMCU.	Probeer	bij	de	verdere	implementatie	tot	slot	te	voorkomen	dat	er	enkel	op	een	klein	
aantal	afdelingen	in	sneltreinvaart	geïnnoveerd	wordt.	Het	is	beter	om	de	focus	na	de	
succesvolle	pilots	te	verleggen	naar	de	facilitering	van	het	startproces	op	afdelingen	die	nog	
niets	hebben	gedaan	met	data	analytics.		
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Bijlage	1	–	TAM	en	vertrouwen	
	
Tabel	7	-	Overzicht	TAM	&	variaties,	vertrouwen	en	kanttekeningen	

	 TAM	&	variaties	 TAM	&	Vertrouwen	 Kanttekeningen	TAM	
Literatuur	 Davis,	1989;	Davis	&	Venkatesh,	2000;	Chau	&	

Hu,	2001.	Spreken	van	acceptatie	van	nieuwe	
technologieën.	Er	zijn	veel	concurrerende	
modellen	ontstaan	over	acceptatie	van	nieuwe	
technologieën	(Venkatesh.,	et	al,	2003).	Dit	
leidde	tot	een	‘unitied	TAM’	(Venkatesh.,	
Morris.,	Davis	&	Davis,	2003).	

Chau	&	Hu,	2001;	Wu	et	
al.,	2008;	Egea	&	
Gonzales,	2010.	Verder	
weinig	literatuur,	want	
focus	op	acceptatie.		

Bagozzi,	2007;	Benbasat	&	Barki,	2007;	
McCoy	et	al.,	2005;	Teo	et	al.,	2008;	
Tarhini	et	al.,	2015	

Kern-
concepten	

Kernconcepten	zijn	‘ease	of	use’	en	
‘usefulness’	van	technologie.	Deze	zijn	van	
invloed	op	houding,	gedrag	en	gebruik	van	
technologie	(Venkatesch,	2000).		

Vertrouwen	gebruikt	als	
een	van	de	externe	
variabele	(kwantitatief)	
op	TAM.		

Ontbrekende	factoren	in	TAM.	
Onderzoeksveld	te	nauw	gericht	op	
acceptatie	en	context	ontbreekt.		

Conclusies		 TAM	veelal	in	relatie	tot	TPB	(Azjen,	1991)	
gezien,	waardoor	nieuw	model	ontstond:	
acceptatie	is	gedrag,	en	gedrag	wordt	
verklaard	vanuit	intenties	die	beïnvloed	
worden	door	diverse	factoren	die	gedrag	
controleren	(houding,	omgeving).		
	
Decomposed	TPB	&	compatibility	(Chau	&	Hu,	
2001):	is	de	nieuwe	technologie	verenigbaar	
met	de	huidige	werkpraktijken?	Daarvoor	
moet	de	relevantie	en	de	kwaliteit	van	nieuwe	
technologie	groot	zijn	(Venkatesh	&	David,	
2000).	
	
Medisch	specialisten	zullen	de	usefullness	van	
de	nieuwe	technologie	volgens	Chau	&	Hu	
(2001)	zien	als	deze	in	overeenstemming	is	
met	hun	werkprocessen.	Wanneer	dit	het	
geval	is	dan	is	de	ease	of	use	tevens	geen	
barrière.	Compatibility	is	dus	zowel	van	
invloed	usefulness	als	ease	of	use.	

Vertrouwen	heeft	effect	
op	intentioneel	gedrag	
om	nieuwe	technologie	te	
gebruiken	(Chau	&	Hu,	
2001;	Wu	et	al.,	2008;	
Egea	&	Gonzales,	2010).	
Hierbij	is	veiligheid	van	
data	een	factor	die	dit	
beïnvloed	(Wu	et	al.,	
2008).		
	
Medisch	specialisten	zijn	
minder	afhankelijk	van	
mening	van	anderen	en	
zijn	meer	bezig	met	
usefulness	dan	met	ease	of	
use	(Chau	&	Hu,	2001).		
	
Verband	tussen	TPB	en	
vertrouwen:	normatieve	
opvattingen	bepaalde	
groep	van	invloed	op	
vertrouwen	in	
technologie	(Wu	et	al.,	
2008)	

1.	Er	worden	geen	sociale	of	culturele	
aspecten	meegenomen	in	het	TAM	
(Bagozzi,	2007).	
2.	Emotie	(motivatie	en	angst	om	
technologie	te	gebruiken)	afwezig	in	het	
TAM	(Bagozzi,	2007)	
3.	Zelfregulering	van	gebruikers	
technologie	niet	meegenomen	in	TAM	
(Bagozzi,	2007)	
	
Te	grote	reproductie	van	het	TAM	zorgt	
voor	nauwe	blik	op	acceptatie	van	
technologie	(Benbasat	&	Barki,	2007)	
	
	
TAM	kan	niet	veralgemeniseerd	kan	
worden	omdat	de	factoren	van	invloed	
op	het	gebruik	van	nieuwe	technologie	
variëren	met	het	soort	technologie,	de	
gebruikers	en	de	context	waarin	zij	zich	
bevinden	(McCoy	et	al.,	2005;	Teo	et	al.,	
2008;	Tarhini	et	al.,	2015)	
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Bijlage	2	–	topic	list		
	
	
Introductie	
	

• Voorstellen	en	introductie	op	onderwerp	en	hoofdvraag	
• Aanhalen	vertrouwelijkheid	van	gegevens,	anonimiteit	wanneer	gewenst	en	terugkoppeling	van	

resultaten	naar	respondent	
• Vragen	of	de	respondent	akkoord	gaat	met	opnemen	van	interview	

	
Inleiding	werkzaamheden		
	

• Wat	is	uw	huidige	functie	en	hoe	lang	heeft	u	deze	al?	
• Op	welke	manier	bent	u	het	laatste	jaar	in	aanraking	gekomen	met	big	data	(analytics)?	

	
De	pilots	van	ADAM	
	

• Waarom	heeft	het	UMCU	er	volgens	u	voor	gekozen	om	pilots	te	starten	met	data	analytics?		
• Wat	was	uw	eerste	indruk	van	de	pilot?	
• Op	welke	manier	heeft	de	afdeling	(…)	gebruik	gemaakt	van	deze	pilots?		
• Heeft	u	het	idee	dat	dat	big	dataontwikkelingen	de	kwaliteit	van	zorg	verbeteren?		

	
Vertrouwen	in	big	data	
	
Technische	factoren	
	

• Heeft	u	reeds	gewerkt	met	een	big	data	dashboard?		
	

Ja:	stel	onderstaande	vragen	
	
o Heeft	u	goed	begrip	van	het	dashboard	waarmee	gewerkt	wordt,	of	is	het	onduidelijk?	
o Weet	u	welke	data	wordt	gebruikt	voor	het	dashboard?		
o Weet	u	welke	beperkingen	hier	mogelijk	aan	zitten?	

o Welke	verbetering	zijn	er	nog	mogelijk	in	het	dashboard?		
	
Nee:	stel	onderstaande	vragen	

	
o Welke	informatie	zou	u	nodig	hebben	in	een	dergelijk	data	dashboard?	
o Hoe	zou	u	de	informatie	uit	het	dashboard	gebruiken	bij	de	behandeling	van	patiënten?	
o Weet	u	waar	de	data	waarmee	gewerkt	wordt	vandaan	komt?	
o Weet	u	hoe	het	model	tot	stand	is	gekomen?		

	
Vervolg	van	algemene	vragen	

	
• Hoe	staat	het	volgens	u	met	de	kwaliteit	van	de	data?	
• Is	de	betrouwbaarheid	en	daarmee	de	kwaliteit	van	de	analyse	(het	algoritme)	naar	uw	inzicht	

hoog	genoeg	om	goede	conclusies	te	kunnen	trekken?	
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Professionele	autonomie		
	

Professionele	autonomie	
• In	hoeverre	voelt	u	de	ruimte	om	eigen	beslissingen	te	maken,	ook	tegen	het	systeem	in?	
• Wat	is	een	voorbeeld	van	wanneer	u	de	adviezen	niet	opvolgt	en	in	welke	gevallen	volgt	u	de	

adviezen	van	het	systeem	juist	wel?	
• Heeft	u	het	idee	dat	data	analytics	uw	klinische	oordeel	beperkt	of	juist	versterkt?	
• Zou	het	veel	uitmaken	als	het	hele	model	er	niet	was?	
• Zou	u	precies	weten	hoe	u	tot	een	resultaat	komt	zonder	het	model?	
• Merkt	u	dat	de	verantwoording	over	keuzes	anders	is	geworden/zal	gaan	worden?		
• Bent	u	bereid	om	uw	klinische	beslissingen	te	laten	leiden	door	data	analytics?	Kortom:	

vertrouwt	u	op	de	uitkomst	van	data	analytics?		
	
Implementatie	van	big	data			
	

Organisatiecontext	
• Hoe	ervaart	de	organisatieomgeving	big	data	volgens	u?	
• Kan	u	zich	vinden	in	de	visie	die	het	UMCU	heeft	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	big	data?	
• Wordt	u	gestimuleerd	om	big	data	–	eventueel	een	dashboard	–	te	gebruiken?		

	
Aansluiting	op	werkzaamheden	&	lastenverhoging		
• Sluit	de	innovatie	van	data	analytics	aan	bij	uw	dagelijkse	werk?	Zo	ja/nee,	hoe?	
• Heeft	u	het	gevoel	dat	big	data	het	behandelen	van	patiënten	makkelijker	maakt?		
• Denkt	u	dat	de	toepassing	van	data	analytics	in	het	dagelijks	werk	meer	of	minder	administratief	

werk	met	zich	meebrengt?	En	hoe	beïnvloedt	dit	uw	houding	jegens	big	data?		
	
Afsluitend	
	

- Welke	(andere)	barrières	zijn	er	in	het	verkrijgen	van	vertrouwen	in	big	data?	
- Als	u	de	Raad	van	Bestuur	van	het	UMCU	was,	wat	zou	u	dan	anders	doen	in	de	implementatie	van	

big	data?		
- Met	welke	actoren	zou	ik	moeten	praten	om	nog	meer	informatie	te	krijgen?		
- Heeft	u	nog	vragen?	
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Bijlage	3	–	codeboom	
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