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IBM Healthcare
IBM Healthcare creëert oplossingen die de deuren openen
naar een slimmer, sterker verbonden gezondheidszorgsysteem – een systeem dat clinici kan helpen bij het verstrekken
van betere zorg, en dat patiënten in staat stelt betere keuzes te
maken. IBM investeert niet alleen in onderzoek naar gezondheidstechnologie: concrete oplossingen en consultancy op
het vlak van gezondheidszorg laten organisaties toe om hun
bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen, om synergie te
creëren, en om via de integratie van nieuwe partners tot een
duurzamer, meer gepersonaliseerd en patiëntgericht systeem
te komen. Meer informatie over de oplossingen van IBM
Healthcare vind je op ibm.com/healthcare.
IBM Watson
Watson is een cognitief systeem dat nieuwe bruggen bouwt
tussen mens en computer, waardoor menselijke expertise een
boost krijgt en kan worden opgeschaald. Meer informatie over
IBM Watson kan je vinden op IBM.com/Watson.
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Een revolutie in de gezondheidszorg

Executive summary

Welkom in het tijdperk van cognitive computing, waar

Zowel in de IT- als in de gezondheidssector wordt er veel gewag gemaakt van ‘the next big
thing’. Vandaag de dag wordt de conversatie opengetrokken, aangezien cognitieve
technologie door velen wordt geprezen als een revolutionaire ontwikkeling voor IT en
gezondheidszorg – maar ook voor de maatschappij in het algemeen.

intelligente machines de werking van het menselijk
brein nabootsen, om zo de meest prangende
maatschappelijke problemen op te lossen. Ook in de
gezondheidssector raakt cognitieve technologie
ingeburgerd. Het potentieel om de sector te
transformeren is enorm. Cognitieve systemen leveren
nu al een wereldwijde bijdrage aan het verbeteren
van patiëntenzorg. Daarnaast helpen ze zorgverstrekkers bij het maken van geavanceerde ontdekkingen
en het nemen van betere beslissingen. Ons onderzoek toont aan dat managers binnen de sector
bijzonder enthousiast zijn om deze baanbrekende
technologie te omarmen en te investeren in cognitieve capaciteiten om zo een ware revolutie in de
gezondheidszorg te ontketenen.

In het bijzonder voor de gezondheidssector had deze doorbraak op geen beter moment
kunnen komen. Mede door verscheidene economische, maatschappelijke en sectorale
invloeden zijn het woelige tijden. Consumenten die sterk in hun schoenen staan in een
gedigitaliseerde wereld zijn steeds veeleisender voor een sector die gebukt gaat onder
toenemende regulering, stijgende kosten en een schaarste aan gekwalificeerde arbeidskrachten.
Tegelijkertijd is het ecosysteem van de gezondheidszorg zich aan het uitbreiden, met
nieuwe spelers die over de traditionele grenzen heen samenwerken.
Waar men voorheen te maken had met afzonderlijke entiteiten (denk aan zorgverleners,
ziekenfondsen, sociale en overheidsagentschappen, en apothekers), wordt er nu
samengewerkt om op nieuwe manieren waarde te creëren. Zo kondigde CVS Health, een
bedrijf rond innovatie in apothekers, plannen aan om de transformerende kracht van
cognitieve technologie los te laten op het zorgmanagement voor patiënten met chronische
ziektes.
Om te floreren middenin chaotische veranderingen, zullen leiders in de gezondheidszorg
slimmer moeten leren omgaan met data. Hoewel het digitale tijdperk een gigantische
hoeveelheid gezondheidsdata genereert die barst van de nieuwe inzichten, worstelen
organisaties nog altijd met het optimaal ontsluiten van de waarde ervan. Baanbrekende
vooruitgang en ontwikkelingen op vlak van cognitive computing kunnen de kloof helpen
dichten die er bestaat tussen de grote hoeveelheid aan data en de inzichten die je er uit
kunt puren.
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84%

van de managers binnen de gezondheidszorg in onze enquête die vertrouwd
zijn met cognitive computing geloven dat
er een disruptieve rol is weggelegd voor
de technologie.

81%

van de managers binnen de gezondheidszorg die vertrouwd zijn met cognitive
computing geloven dat de technologie
een cruciale impact zal hebben op de
toekomst van hun organisatie

95%

van de managers binnen de gezondheidszorg die vertrouwd zijn met cognitive
computing zijn van plan te investeren in
cognitieve capaciteiten.

A booster shot for health and wellness

Systemen gebaseerd op cognitieve technologie kunnen kennis opbouwen, natuurlijke
taal begrijpen en statistisch gewogen antwoorden leveren. Ze kunnen snel de spreekwoordelijke naald in een hooiberg vinden door nieuwe patronen en inzichten te
herkennen. Vooral in de gezondheidszorg is dit uitermate relevant.
Ons onderzoek wijst uit dat cognitieve oplossingen gezondheidszorgorganisaties nu al
helpen om grenzen te verleggen. Ter opvolging van de “Your Cognitive Future”-rapporten, is dit het eerste in een reeks nieuwe sectorspecifieke rapporten gebaseerd op
onderzoek dat werd gevoerd in het begin van 2015, onder andere via een enquête bij
bijna 100 kaderleden uit de gezondheidszorg. Voor meer informatie over het onderzoek,
zie de sectie Studie: aanpak en methodologie.
In dit rapport onderzoeken we bestaande en toekomstige toepassingen voor gezondheidszorg en wellness, en doen we aanbevelingen aan hen die hun cognitieve reis willen
aanvangen. We geven inzichten mee van managers die zich bewust zijn van het
grensverleggende potentieel van cognitieve capaciteiten voor innovatie en groei. Deze
leiders erkennen die transformerende kracht, en zijn erop gebrand om de cognitieve
capaciteiten ten volle te benutten.
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Het hoofd bieden aan de dynamiek van de zorgsector
De zorgsector ondergaat nooit geziene disruptie. Van veranderende sectorale
reguleringen tot stijgende kosten: zorgverstrekkers worden langs alle kanten bestookt
met uitdagingen. We identificeerden enkele disruptieve krachten, die het huidige
speelveld van de gezondheidszorg vormgeven (en vervormen):
Snelle digitalisatie: de grote hoeveelheden gezondheidsgerelateerde data van
uiteenlopende bronnen hebben uitdagingen gecreëerd op het vlak van
datamanagement en –integratie. Tegelijkertijd reikt het digitale tijdperk zorgverstrekkers
nieuwe mogelijkheden aan om doelgerichter hun diensten te leveren, om beter
geïnformeerde en tijdigere beslissingen te nemen, en om gezondheids- en
wellnessinnovatie aan te vuren zoals nooit tevoren.
Groeiende vraag: een groeiende – en verouderende – wereldbevolking en razendsnel
verspreidende epidemieën (denk aan de Ebola-uitbraak in West-Afrika) vergroten de
algemene vraag naar gezondheidszorg. Om aan deze uitbreidende vraag tegemoet te
komen, dienen organisaties hun operationele efficiëntie te verbeteren en moeten ze
uitkijken naar nieuwe manieren om dienstverlening en zorg te verstrekken.
Groeiende verwachtingen van consumenten: de patiënt van vandaag zoekt in zijn zorg
dezelfde gemakken die hij ervaart in andere aspecten van het leven, en wil
gepersonaliseerde, transparante, kwalitatieve, geïntegreerde en handige zorg. Om een
voor de consument sterkende ervaring te bieden, moeten gezondheidszorgorganisaties
diepere consumenteninzichten verwerven en nieuwe modellen van dienstverlening
verkennen.
Een gebrek aan geschoolde werkkrachten: veel gezondheidswerkers zeggen het beroep
door de werkdruk vaarwel, en ook het aantal pensioenen is in stijgende lijn. Hierdoor
schat de Wereldgezondheidsorganisatie dat er tegen 2035 een globaal tekort zal zijn
van 12,9 miljoen gezondheidswerkers. Om het behoud van werknemers te bevorderen,
dragen gezondheidszorgorganisaties best bij aan een positievere werksfeer, onder meer
door meer inspraak voor werknemers, een betere communicatie en meer efficiëntie te
bewerkstelligen.

Wat is cognitive computing?
Cognitive computing is een nieuw computerparadigma.
Verschillende types van cognitieve technologie staan
borg voor verschillende capaciteiten, waaronder…
• het aanleren en opbouwen van kennis op basis van
verschillende gestructureerde en ongestructureerde
informatiebronnen
• het begrijpen van natuurlijke taal, en natuurlijke
interactie met mensen
• de expertise van topspelers distilleren en de
ontwikkeling ervan bij anderen versnellen
• de denkprocessen van professionals versterken om
zo de beslissingsvoering te verbeteren
• de kwaliteit en consistentie van beslissingsvoering in
een organisatie naar een hoger niveau tillen
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Complexe reguleringen: door complexe en snel veranderende reguleringen worden
gezondheidszorgorganisaties geconfronteerd met groeiende kosten, terwijl ze moeite
moeten doen om hun dienstverlening binnen zeer rigide grenzen op peil te houden.
Verbeterde toegang tot data en inzichten zou de sector kunnen helpen om zich makkelijker
een weg te banen door de wereld van de wettelijke naleving, zonder dat medische innovatie
en ontdekking in het gedrang komen.
Toenemende kostendruk: de kosten voor gezondheidszorg blijven toenemen, mede door
nieuwe technologie en gespecialiseerde of preventieve medicijnen. Er wordt verwacht dat
de globale uitgaven per capita van 2014 tot 2018 jaarlijks met 4,5% zullen stijgen. In die
context is het voor de zorgverlener een heuse uitdaging om nieuwe manieren te vinden om
kosten en efficiëntie te managen zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening daaronder
lijdt.
Van disruptie naar focus
Het is duidelijk dat gezondheidszorgorganisaties zich in woelige wateren bevinden. Hoewel
de uitdagingen voor de sector gevarieerd lijken in aard, konden we toch enkele centrale
thema’s identificeren - rond communicatie en collaboratie, onderzoek en innovatie, en
beslissingen en gepersonaliseerde zorg.
Om boven de disruptie uit te stijgen, raden we gezondheidszorgorganisaties aan zich te
richten op het verbeteren van hun bekwaamheid tot engageren, ontdekken en beslissen (zie
Figuur 1). Een verhoogd engagement onder patiënten, zorgverleners en betalers zal helpen
om zowel communicatie als collaboratie te verbeteren, waardoor efficiëntere zorg wordt
gefaciliteerd.
Nieuwe tools kunnen helpen om inzichten en ideeën op te diepen uit de zee van data die we
vandaag bevaren, waardoor research en innovatie vergemakkelijkt worden. En betere
beslissingscapaciteiten staan garant voor gepersonaliseerde, met bewijs gestaafde
aanbevelingen op de zorglocatie, wat dan weer leidt tot verbeterd zorgmanagement.
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Figuur 1
Disruptieve krachten brachten drie expertisegebieden aan het licht voor de zorgsector
Snelle digitalisatie

Groeiende vraag

Toenemende
verwachtingen van
consumenten

Engage
Zorg voor betere samenwerking tussen
patiënten, zorgverleners en ziekenfondsen om
effectievere zorg te leveren.

Tekort
of geschoolde
middelen

Discover
Zorg dat het mogelijk wordt grote
hoeveelheden data te verwerken en zo
nieuwe richtingen te identificeren en nieuwe
ideeën te implementeren op de locatie van
zorgverlening.

Complexiteit van
reguleringen

Toenemende
kostendruk

Decide
Lever gepersonaliseerde, contextuele, met
bewijs gestaafde opties op de locatie van
zorgverlening.

Bron: IBM Institute for Business Value.

Engage: de huidige consument wil meer controle over zijn gezondheid, maar ook meer
gepersonaliseerde en makkelijke zorg. Hoewel een duidelijke meerderheid van de respondenten in onze enquête deze eisen onderschrijft, is het merendeel niet in staat om er
afdoende antwoord op te bieden. Niet minder dan 54 procent denkt dat ze niet effectief
genoeg zijn in het leveren van zo’n gepersonaliseerde ervaring, terwijl 63 procent gelooft
dat ze geen succesvolle selfservice diensten bieden. Daarenboven is 54 procent niet
tevreden over de mogelijkheden binnen hun organisatie om snel en uitgebreid op bezorgdheden van de patiënt in te gaan.
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Engage
Percentage van managers in de gezondheidszorg
die niet geloven dat hun organisaties genoeg
competentie bezitten voor dienstverlening aan
klanten
Selfservice
63%
Snelheid van probleemoplossing
54%
Gepersonaliseerde zorg
54%

Discover
De specifieke barrières die de respondenten voor
het implementeren van disruptieve innovatie
aanhalen
Ontoereikende vaardigheden
56%
Organisatorische zelfvoldaanheid
56%
Ontbreken van een haalbaarheidsstudie
49%
Gebrek aan analytische tools
49%

Decide
twee derde van de leiders in de
gezondheidszorg voelen zich niet zeker genoeg bij
het maken van kostenbeperkende beslissingen

Discover: twee derden van de ondervraagde kaderleden in de gezondheidszorg streven
actief naar product- en dienstinnovatie. Ontoereikende vaardigheden, organisatorische
zelfgenoegzaamheid en een gebrek aan analytische tools gelden hierbij als de grootste
uitdagingen. Ontdekkingen op vlak van gezondheidszorg worden ook beknot door de
beperkingen van traditionele systemen. Stroeve platformen voor analytics (denk aan
niet-geïntegreerde platformen) en afhankelijkheid van gespecialiseerde skills (onder andere
wetenschappelijke experts inzake gezondheidsdata), om slechts enkele oorzaken te
noemen, beperken de snelheid van innovatie en momentum. De hoeveelheid medische
kennis blijft echter explosief toenemen: tegen 2020 is het niet ondenkbaar dat de beschikbare kennis om de 73 dagen verdubbelt.
Decide: doeltreffende beslissingen nemen is in elke sector belangrijk, maar in de gezondheidszorg is het vaak een kwestie van leven en dood. Onze enquête bracht aan het licht dat de
ondervraagde kaderleden binnen hun organisatie soms enige schroom ondervinden tijdens
het beslissingsproces. Zo heeft twee derde geen vertrouwen in beslissingen omtrent
besparingen, en meer dan de helft is niet zelfzeker genoeg om de knoop door te hakken bij
investeringen en strategische keuzes. Terwijl de immer groeiende berg aan medische data
spannende vooruitzichten biedt voor verbeterde beslissingen, wordt slechts een fractie van
de beschikbare data effectief gebruikt - mede door de huidige beperkingen van relevante
tools. In de gezondheidszorg kan beslissingsneming ook moeilijk zijn door het complexe
geheel aan reguleringen waaraan de sector zich moet houden.
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Cognitieve opportuniteit in gezondheidszorg
Big data wordt wel eens de nieuwe natuurlijke grondstof genoemd. En die grondstof blijft
snel toenemen in volume, gevarieerdheid en complexiteit, in het bijzonder in de gezondheidszorg. Het genoom van één kankerpatiënt is goed voor niet minder dan een halve
terabyte aan data. Ondanks die explosieve groei aan informatie in allerlei sectoren, wordt
momenteel slechts 1 procent van ’s werelds data geanalyseerd.
Hoewel traditionele analytics voor een aantal applicaties hun nut bewijzen, kunnen ze niet
het volledige potentieel van big data exploiteren. Zo zijn ze niet in staat om zich aan te
passen aan nieuwe probleemdomeinen of om met ambiguïteit om te gaan, en zijn ze enkel
geschikt voor gestructureerde en ongestructureerde data binnen gekende, welomlijnde
semantische velden (de relatie tussen woorden en zinnen en hun betekenis). Zonder
nieuwe capaciteiten zal de data-paradox – te veel data, te weinig inzichten – blijven
bestaan.
Hoe kan de zorgsector de kloof dichten tussen huidige capaciteiten en niet aangeboorde
opportuniteiten? Hoe kunnen verborgen inzichten schuilgaand in data (gestructureerd dan
wel ongestructureerd) ten volle aangewend worden voor ontdekkingen, inzichten, steun bij
beslissingen en dialoog? Het antwoord: cognitive computing. Op cognitieve technologie
gebaseerde systemen bouwen kennis op en leren bij, ze begrijpen natuurlijke taal, en
redeneren en converseren op een meer natuurlijke wijze met mensen dan traditioneel
programmeerbare systemen.
Leiders in de gezondheidszorg zijn het ermee eens dat cognitive computing het potentieel
bezit om de gezondheidszorg ingrijpend te veranderen. Van zij die vertrouwd zijn met de
technologie, gelooft 84% dat er een disruptieve rol is weggelegd in de sector voor deze
technologie, 81 % gelooft dat het de toekomst van hun organisatie drastisch zal
beïnvloeden, en 95% is van plan te investeren in cognitieve capaciteiten.

81%
81% van de ondervraagde kaderleden die vertrouwd zijn
met cognitive computing geloven dat de technologie
een cruciale impact zal hebben op de toekomst van
hun organisatie.

84%

84% van de ondervraagde
kaderleden vertrouwd met
cognitieve technologie geloven
dat het een disruptieve rol zal
spelen in de gezondheidszorg.

95% van de respondenten vertrouwd met
cognitieve technologie is van plan er in te
investeren in de toekomst – de meerderheid
daarvan al in de komende vier jaar.
1-2 jaar

95%

21%
3-4 jaar
46%
>=5 jaar
28%
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Hoe kunnen gezondheidszorgorganisaties cognitive computing concreet gebruiken om het
hoofd te bieden aan de moeilijkheden waaronder de sector gebukt gaat? Dit nieuwe
computerparadigma heeft drie capaciteitsvelden in lijn met de hierboven besproken
focusgebieden, die het ook specifiek tegemoet komt: Engage, Discover en Decide (zie
Figuur 2)
Figuur 2
Er zijn drie opkomende bekwaamheidsgebieden voor cognitieve technologie

Engage
• Treedt op als een onvermoeibare helper die menselijke
gebruikers vakkundig bijstaat.
• Treedt in interactie, bijvoorbeeld via natuurlijke taal.
• Begrijpt consumenten op basis van hun voorgeschiede
nis, en voegt context en onderbouwde redeneringen aan
de interactie toe.

Discover
• Helpt inzichten ontdekken die zelfs de briljantste
geesten ontgaan zouden zijn.
• Vindt inzichten en verbanden, en doorgrondt de
grote hoeveelheden beschikbare data.
• Visualiseert mogelijke pistes, en valideert theorieën.

Bron: IBM Institute for Business Value.

Decide
• Biedt op bewijs gestoelde opties, en reduceert
menselijke vooroordelen.
• Evolueert non-stop naar een grotere nauwkeurigheid
op basis van nieuwe informatie, resultaten en
handelingen.
• Levert traceerbaarheid bij het nagaan van de
redenen waarom een bepaalde beslissing werd
genomen.
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Engagement-capaciteiten
Cognitieve systemen kunnen de manier waarop mens en systeem met elkaar omgaan
fundamenteel veranderen, en ze kunnen het potentieel van mensen aanzienlijk uitbreiden
door hun mogelijkheid tot het geven van deskundig advies gevoelig op te schroeven. Deze
systemen leveren advies door diepe inzichten te ontwikkelen en deze informatie aan te
brengen op een tijdige, natuurlijke en gebruiksvriendelijke manier. Hier kan het cognitieve
systeem de rol aannemen van een assistent – daarenboven eentje die geen slaap nodig
heeft, die gigantische hoeveelheden (on)gestructureerde informatie kan verwerken, die
ambigue en zelfs contradictorische informatie kan verzoenen, en die zichzelf bij kan scholen.
Omdat ze in staat zijn in dialoog te treden met mensen, kunnen deze systemen patiënten
begrijpen op basis van hun medische voorgeschiedenis, en brengen ze op context en
bewijzen gebaseerde argumenten naar de tafel. Vandaag helpt dit soort van cognitieve
systemen gezondheidszorgorganisaties om engagerende en gepersonaliseerde gezondheidsaanbevelingen aan hun consumenten aan te bieden.
Toekomstige systemen zullen meer dan waarschijnlijk op vrije wijze in dialoog kunnen
treden, wat de informatieflow tussen individuen enkel ten goede kan komen. Patiënten
zouden met het systeem in dialoog kunnen treden met behulp van input van zorgverleners,
en dokters zouden makkelijker patiëntinformatie kunnen delen met geschikte zorgverleners
als basis voor een behandeling. Andere spelers in het ecosysteem, zoals diëtisten, zouden
simpelweg kunnen vragen naar de medische geschiedenis van een patiënt via het cognitieve systeem, en zo vermijden dat de patiënt nog eens dezelfde informatie moet invoeren.
En al deze interacties vinden plaats in natuurlijke taal, wat het proces alleen maar vergemakkelijkt.

Discover
Cognitive computing ondersteunt de behandeling van
epilepsiepatiënten
Samen met het Belgisch farmaceutisch bedrijf UCB
bouwde IBM een technologisch platform om de
behandeling van epilepsiepatiënten te verbeteren. Watson
kreeg van UCB een snelcursus in epilepsie, een ziekte waar
wereldwijd 65 miljoen mensen aan lijden. UCB voedde de
computer met big data, een gigantische berg gegevens
waaronder de medische geschiedenis van meer dan 1
miljoen epilepsiepatiënten, resultaten van klinische studies
en uittreksels uit wetenschappelijke artikels. Watson kreeg
daarop een training om via allerhande logaritmes, die nota
bene leren uit hun fouten, te kunnen omgaan met al die
data.
Watson stelt bij elke patiënt verschillende behandelingsopties voor, samen met de kans op succes. En het gaat
verder. In de Verenigde Staten loopt al enkele jaren een
project voor longkankerpatiënten. En in Europa werkt IBM
mee aan een grootschalig hiv-onderzoek. Dat zijn niet
toevallig drie heel complexe ziektes met tal van mogelijke
medicijnen en waar ook de levensstijl - denk aan het volgen
van een dieet - van groot belang is.
Een mens kan maar x aantal variabelen tegelijk verwerken.
Watson heeft bijna onbeperkte analysecapaciteiten en kan
dokters assisteren in hun diagnose. Bovendien is hij altijd
up-to-date.
Een dokter kan niet alle wetenschappelijke artikels in zijn
vakgebied lezen, terwijl Watson dat doet tegen een
duizelingwekkende snelheid.
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Ontdekkingscapaciteiten
Discover
Cognitive computing ondersteunt nieuwe ontdekkingen en
inzichten in medisch onderzoek
Meer dan 23 miljoen medische wetenschappelijke artikelen
zijn tegenwoordig beschikbaar, en om de paar minuten
komt er een nieuw exemplaar bij: voor wetenschappers
onbegonnen werk om steeds vooraan in het peloton te
blijven zitten. Biologen en datawetenschappers aan het
Baylor College of Medicine, een toonaangevende
universiteit op vlak van gezondheidswetenschappen,
wenden cognitive computing aan om patronen te ontwaren
en om inzichten te genereren die onderzoek in een
stroomversnelling kunnen brengen – kortom, om met
grotere precisie ontdekkingen te doen.
De Baylor College of Medicine Knowledge Integration
Toolkit (KnIT), aangedreven door technologie van IBM’s
Watson, liet onderzoekers toe om eiwitten te identificeren
die p53 modificeren, een belangrijk eiwit dat aan vele
vormen van kanker wordt gelinkt. De tool onttrekt informatie
aan wetenschappelijke literatuur, identificeert automatisch
directe en indirecte verwijzingen naar interacties tussen
eiwitten. Die kennis kan dan in de vorm van een netwerk
weergegeven worden. Daarna baant het zich al redenerend
een weg doorheen dit netwerk, om zo nieuwe, voorheen
onontdekte interacties te voorspellen.

Cognitieve systemen kunnen ons helpen inzichten te ontdekken die zelfs door de briljantste
menselijke geesten niet ontdekt kunnen worden. Ontdekken gaat over het vinden van
verbanden en inzichten en het doorgronden van de gigantische hoeveelheid aan wereldwijd
beschikbare informatie.
Sommige ontdekkingscapaciteiten hebben al op de deur van het medisch onderzoek
geklopt, waar robuuste corpora aan informatie bestaan. Hier hebben geavanceerde
cognitieve capaciteiten onderzoeks- en ontdekkingstijd drastisch ingeperkt – van enkele
maanden naar luttele minuten. Daarnaast laten cognitieve systemen (specifiek ontworpen
om grote hoeveelheden medische patiëntinformatie te verwerken) dokters toe meer tijd te
investeren in de relatie met de patiënt (zie hiernaast, Cognitive computing ondersteunt
nieuwe ontdekkingen en inzichten in medisch onderzoek).
In de nabije toekomst kunnen cognitieve systemen patiënten veel effectiever en tijdiger
linken aan bepaalde klinische proeven, door een snelle analyse uit te voeren van historische
patiëntendata van participanten aan een resem klinische tests. Denkkracht op basis van
bewijsvoering, toegepast op zowel toelatings- als weigeringscriteria voor patiënten, kan
onderzoekers helpen die op zoek zijn naar patiënten voor hun proeven. Klinische onderzoeksinstituten die bijkomende analyses uitvoeren zouden kunnen bepalen of de resultaten
van proeven toegepast kunnen worden op verder onderzoek.
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Beslissingscapaciteiten
Cognitieve systemen helpen bij de beslissingsvoering en reduceren menselijke bevooroordeeldheid door het aanreiken van opties die geruggesteund worden door bewijs. Ze
evolueren continu op basis van nieuwe informatie, resultaten en acties. Huidige cognitieve
systemen gaan eerder tewerk als adviseurs, door een resem opties aan de menselijke
gebruiker aan te bieden, die de uiteindelijke knoop doorhakt.
Deze systemen helpen professionals in de gezondheidszorg om beter geïnformeerde en
tijdige beslissingen te nemen. IBM Watson for Oncology, bijvoorbeeld, is een cognitieve
oplossing die snel patiëntendata analyseert, en daar snelgroeiende medische literatuur,
richtlijnen van wereldvermaarde experts en de ervaringen van specialisten aan toevoegt.
Daarna worden uit deze mix van data gepersonaliseerde behandelingsmogelijkheden
gepuurd, die de clinicus in overweging kan nemen (zie hiernaast, Bumrungrad’s cognitieve
oplossing biedt gepersonaliseerde kankerbehandelingen aan).
Toekomstige beleidsvoering zou versoepelingen omtrent de uitwisseling van gezondheidsinformatie in overweging kunnen nemen, zonder daarom de privacy van de patiënten op
de helling te moeten zetten. Op die manier zullen cognitieve systemen toegang hebben tot
nog meer historische data en analyse, wat hun aanbevelingen er alleen maar effectiever op
kan maken.

Decide
Bumrungrad’s cognitieve oplossing biedt
gepersonaliseerde kankerbehandelingen aan
Bumrungrad International Hospital (gevestigd in Bangkok) is
het grootste privéziekenhuis in Zuidoost-Azië, en één van ’s
werelds populairste medische bestemmingen. Om de
kwaliteit van hun kankerbehandelingen op te schroeven,
opteerde Bumrungrad voor IBM Watson for Oncology, een
innovatieve cognitieve oplossing die dokters bijstaat bij het
bepalen van de meest effectieve behandelingen voor
individuele kankerpatiënten.
Door de immense en verder groeiende hoeveelheid data die
er bij komt kijken, is de behandeling van kanker bij uitstek
gebaat bij cognitieve technologie. Na de analyse van het
individuele profiel van een patiënt, samen met medisch
bewijs, gepubliceerd onderzoek, en de uitgebreide
expertise van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
produceert de technologie een samenvatting van de
bevindingen voor elke individuele case, waaronder ook
behandelingsopties gebaseerd op richtlijnen van het
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), die de
clinicus in overweging kan nemen.
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De weg vooruit
Ondanks het enthousiasme voor cognitieve technologie, moeten organisaties er bij stilstaan
dat de leercurve vaak erg steil is. Wat betreft de implementering van het systeem en de
interactie met gebruikers, verschillen cognitieve systemen immers fundamenteel van
traditioneel geprogrammeerde systemen. Gezondheidszorgorganisaties kunnen veel leren
van pioniers die de slimme technologieën al toepassen. De aanbevelingen kunnen ruwweg
in drie grote categorieën opgesplitst worden (zie Figuur 3)
Figuur 3
Organisaties met ervaring op cognitief vlak identificeren drie essentiële actiegebieden voor wie potten wil
breken met cognitieve technologie

1

Definieer waarde

2

Leg goede fundamenten

3

Manage de verandering

• Vind de juiste opportuniteit

• Investeer in talent

• Betrek het bestuur bij de cognitieve overstap

• Definieer de waardepropositie en stippel een
cognitieve route uit

• Leg een goed onderhouden, kwalitatief
datacorpus aan

• Communiceer de cognitieve visie op elk niveau

• Wees realistisch wat betreft de realisatie van
waarde

• Neem beleidsvoering, procesvereisten en
impact in overweging

Bron: IBM Institute for Business Value.

• Blijf bouwen aan het cognitieve IQ van de
organisatie
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1. Definieer waarde
Vroeg plannen helpt een maximaal rendement op je investeringen te garanderen. De
waarde bepalen van cognitieve technologie voor jouw organisatie is van kritisch belang. Het
omvat verschillende stappen:
Vind de juiste opportuniteit – cognitieve oplossingen zijn uitermate geschikt voor een
welomlijnde groep uitdagingen. Gezondheidszorgorganisaties dienen het specifieke
probleem te definiëren om te bepalen of cognitieve capaciteit nodig en gepast is:
• Houdt de uitdaging een proces of functie in die mensen vandaag een onverantwoorde
hoeveelheid tijd kosten om er tijdig antwoorden voor te vinden en inzichten over te vergaren? Moet daarbij uit verschillende informatiebronnen (zoals patiëntendossiers, medische
onderzoekspapers, etc.) informatie worden gehaald? Worden er in die bronnen mogelijk een
gevarieerd aantal technieken aangewend bij het maken van een beslissing of het doordenken van een probleem?
• Is het nodig dat de gebruiker met behulp van natuurlijke taal met het systeem in interactie
treedt (zoals een patiënt die bepaalde symptomen opgeeft om zo advies te vergaren over
de volgende stappen voor diagnose en behandeling)?
• Komt er een proces of functie bij kijken die vereist dat er gerankte antwoorden op vragen
en inlichtingen op basis van goed onderbouwde bewijsvoering (bv. door middel van
laboratoriumresultaten) transparantie wordt gecreëerd?
Definieer de waardepropositie en stippel een cognitieve route uit – Identificeer op voorhand
zowel de intrinsieke waarde van cognitieve technologie zelf en ook de zakelijke waarde voor
je organisatie – van snellere beslissingen i.v.m. behandelingsopties tot potentiële kostenbesparingen. Ga uit van een duidelijke cognitieve visie en bijhorend stappenplan, en zorg voor
ondersteuning op bestuursniveau. Communiceer continu over je vooruitgang met relevante
kaderleden en stakeholders, zoals clinici, andere medische professionals, ziekenfondsen en
zelfs patiënten.
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Wees realistisch wat betreft de realisatie van waarde – zoals Rome niet op één dag gebouwd
is, worden de vruchten van cognitieve technologie ook niet geplukt in de vorm van één
grote ‘big bang’ bij de lancering. Het gaat hier om evoluerende systemen die verbeteren en
op termijn kunnen leiden tot geleidelijke waardevermeerdering. Maak stakeholders attent op
deze realiteit en specifieer expliciet de voordelen voor het ziekenfonds, de verzekeraar, het
ziekenhuis, de patiënt, etc. Overweeg een uitrol in fases of bied de technologie eerst aan
een aantal vertrouwde gebruikers aan die zich bewust zijn van het evolutionaire karakter
ervan.

2. Leg goede fundamenten
Leg stevige funderingen voor een succesvolle implementatie van cognitieve technologie
door op volgende elementen te focussen:
Investeer in talent – cognitieve oplossingen worden ‘getraind’, niet geprogrammeerd,
aangezien ze bijleren via interactie, resultaatverwerking en nieuwe stukjes informatie, en ze
op die manier de organisatie helpen hun expertise op te schalen. Vaak wordt ernaar
verwezen als begeleid leren: dit arbeidsintensieve trainingsproces vraagt dan ook een
zekere toewijding van menselijke deskundigen. In plaats van een druk bezette clinicus kan
je hiervoor een enthousiaste, net afgestudeerde dokter of een andere medische professional gebruiken. Zorg zeker ook voor het nodige talent op vlak van (gezondheids)informatica.
Naast domeinexpertise, is er voor de toepassing van cognitive computing ook expertise
vereist op vlak van natuurlijke taalverwerking, machinaal leren, database-administratie,
systeemimplementatie en –integratie, design van de gebruiksinterface en veranderingsmanagement. Bovendien wordt er een bijkomende, eerder ontastbare ‘vaardigheid’ vereist van
de teamleden: intellectuele nieuwsgierigheid. Het leerproces stopt nooit – niet voor het
systeem, niet voor de gebruikers, en niet voor de organisatie.
Leg een goed onderhouden, kwalitatief datacorpus aan. - Cognitieve systemen staan of
vallen met de kwaliteit van hun data.
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Investeer voldoende tijd in het selecteren van data die je in het corpus opneemt – dat kan gaan
om gestructureerde data (o.a. patiëntendossiers) en ongestructureerde data (bv. doktersnotities) uit meerdere databases.
Ook uit andere databronnen – denk aan real-time datatoevoer en sociale media – valt
informatie te puren. Hoogstwaarschijnlijk zal de toekomst ook data aanleveren uit nieuwe, tot
nog toe onontgonnen bronnen (zoals opnames van callcenters, blogs, patiëntenverenigingen,
etc.). Investeer verder ook in de digitalisatie van dossiers – met een focus op zowel historische
als nieuwe informatie wordt de toekomst van het datacorpus in je organisatie gegarandeerd.
Houd rekening met beleidsvoering, procesvereisten en impact – neem alle mogelijke gevolgen
op processen en mensen in overweging. Aangezien gebruikers op een gans andere manier in
interactie treden met cognitieve systemen dan ze deden met traditionele input/output-systemen, is het mogelijk dat er ook een impact is op organisatorische processen en taakomschrijvingen. Daarnaast kan het geen kwaad om mee te denken over mogelijke veranderingen op
vlak van databeleid. Om de nodige data te verkrijgen, zou het immers kunnen dat de grenzen
van de huidige regelgeving omtrent het delen van data getest worden. Het is goed mogelijk dat
er nieuwe of aangepaste beleidsvoering, reguleringen en afspraken geïntroduceerd moeten
worden. Dat geldt natuurlijk net in het bijzonder voor de gezondheidszorg, waar zeer strikte
veiligheids- en privacy-vereisten gelden.

3. Manage de verandering
In vergelijking met traditioneel programmeerbare systemen zitten cognitieve systemen
helemaal anders in mekaar. Daardoor is veranderingsmanagement crucialer dan ooit, zeker in
een sector die inherent onderhevig is aan verandering.
Betrek het bestuur bij de cognitieve overstap – betrokkenheid van het bestuur begint al bij het
actief deelnemen aan het uitstippelen van de cognitieve visie en van het stappenplan doorheen
het traject. Dit houdt onder andere in dat het bestuur actief dient te participeren aan regelmatige evaluaties, bedoeld om de stapsgewijze vooruitgang en realisatie van waarde te monitoren.
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Communiceer de cognitieve visie op elk niveau – Cognitieve technologie staat in zijn kinderschoenen, en nog niet iedereen is mee met het verhaal. Regelmatige communicatie is dus
cruciaal – en dat op elk niveau van de organisatie (denk aan zakelijke managers, IT-personeel, clinici, patiëntvertegenwoordigers, etc.). Kom op kordate wijze tegemoet aan
mogelijke angsten, onzekerheden en twijfels, en grijp de kans aan om kaderleden als
ambassadeurs van cognitieve technologie als instrument voor het vervullen van de
organisatorische missie in de verf te zetten.
Blijf bouwen aan het cognitieve IQ van de organisatie – Opleiding is cruciaal om ervoor te
zorgen dat de technologie wordt begrepen en toegepast. Van bijzonder belang is het
managen van verwachtingen rond de gegenereerde aanbevelingen. Cognitieve systemen
zijn probabilistisch - niet deterministisch. Hoewel nauwkeurigheidscijfers verbeteren
naarmate het systeem bijleert, zal de betrouwbaarheid nooit 100% zijn. Sensibiliseer
stakeholders van begin af aan over nauwkeurigheid, en voer regelmatig evaluaties uit naar
geleidelijke verbeteringen.
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Klaar voor cognitief? Stel jezelf deze vragen
• Welke opportuniteiten zie ik om engagerende en gepersonaliseerde ervaringen voor
mijn klanten en het wijdere ecosysteem van de gezondheidszorg te creëren?
• Welke gezondheidsdata ben ik momenteel niet aan het benutten, maar zou, indien
omgezet naar concrete kennis, bijdragen aan het halen van hoofddoelstellingen en het
vervullen van zakelijke behoeften?
• Wat kost het jouw organisatie en jouw globalere ecosysteem om acties te ondernemen
op basis van niét op bewijs gestoelde beslissingen of zonder over de volledige waaier
aan mogelijke prognoses te beschikken?
• Hoe zou je baat kunnen hebben bij de mogelijkheid om in de data verborgen patronen
en tendensen te ontdekken? Hoe zou dit zaken als onderzoek en klantenservice
toelaten sneller te evolueren?
• Welke vaardigheden ontbreken nog binnen je organisatie wat betreft expertise in
cognitieve technologie? Wat zou er veranderen mocht elke werknemer even effectief
worden als de meest toonaangevende expert in zijn of haar specifieke functie of
onderzoeksveld?
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Verdere informatie
Om meer te weten te komen over deze studie van het
IBM Insitute for Business Value, contacteer
iibv@us.ibm.com, of volg @IBMIBV op Twitter. Voor
een volledig overzicht van onze onderzoeken of om je
in te schrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief, ga
naar ibm.com/iibv
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