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 DE IDEALE WERELD 

“Ik ben een onverbetelijke idealist. Ik 
droom van een wereld waarin iedere 
patiënt precies die behandeling krijgt die 
hij of zij nodig heeft. Maar dat is niet zo 
eenvoudig. Onze artsen hebben daar hulp 
bij nodig. Als data-ingenieur geloof ik dat 
slimme computers die gevoed worden 
door immens veel data hen daarbij kunnen 
helpen. Daar zet ik mij elke dag voor in. 
En toch blijkt dat heel moeilijk”, vertelt dr. 
Liesbet Peeters. “Hoe komt het dat in een 
wereld waarin Netflix voorspelt welke films 
ik leuk vind, en Google Maps weet hoe 
lang ik erover doe om naar huis te rijden 
– zelfs zonder dat ik vertel dat ik naar 
huis wil rijden – het zo moeilijk blijft om 
slimme computers in de gezondheidszorg 

in te zetten? Technologisch zijn er natuurlijk  
uitdagingen, maar toch is dat niet het grootste  
struikelblok. We moeten vooral anders over 
data gaan denken en bereid zijn om onze 
data op grote schaal te delen.”
 
 HIER EN NU 

“Uiteraard moeten we voorzichtig zijn als 
we data een plaats willen geven in onze  
gezondheidszorg. Als Netflix mij een film 
voorstelt die ik toch niet zo leuk blijkt te vinden, 
is dat niet zo´n probleem. Wanneer die-
zelfde datamechanismes straks een slecht 
behandelingsplan opstellen voor een  
patiënt, dan zijn de gevolgen dramatisch. 
Maar eigenlijk gaat het daar vandaag 
nog niet over. Zo ver zijn we nog lang niet. 
Als we vandaag spreken over data in de  

gezondheidszorg dan gaat het over heel 
basale implementaties die toch al veel 
impact kunnen creëren.”

“Als je als researchgroep een onderzoek 
in de gezondheidszorg wil opzetten – je 
wil bijvoorbeeld onderzoeken bij welke 
patiëntgroepen een bepaalde therapie 
het meest succesvol is in de behandeling 
van MS – dan bestaan daar al heel wat  
relevante data over. Wereldwijd zijn er  
misschien wel twintig relevante databanken 
voorhanden. Die wil je natuurlijk graag  
gebruiken. Maar waar zitten die data? 
Wie heeft die in handen? En welke formali-
teiten moet je in orde brengen om die data 
te kunnen raadplegen? Met dat proces van 
data opsporen, verzamelen en verwerken, 
verliezen onderzoekers vandaag ►  

#DATASAVESLIVES

“Big data 
kunnen onze 

gezondheidszorg 
verbeteren”

Datascientist, idealist en entrepreneur. Zo omschrijft dr. Liesbet Peeters zichzelf het liefst. 

Als academisch datawetenschapper zoekt ze mee naar nieuwe technologieën om onze 

gezondheidszorg beter, effectiever en toegankelijker te maken. “Om dat te realiseren, heb je 

een flinke dosis idealisme en ondernemerschap nodig. Data kunnen levens redden, maar dan 

moeten we er wel anders mee omgaan”, stelt de UHasselt-onderzoekster.
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gemiddeld vijf jaar. Pas dan kunnen ze 
aan hun echte analyses beginnen. Als we 
dat proces kunnen versnellen, dan kan er 
veel meer onderzoek gevoerd worden. 
Onderzoek waar de patiënt uiteindelijk  
altijd de vruchten van zal plukken. Maar 
het begint allemaal met het bereid zijn om 
die data te delen.”

 DATA BESCHERMEN EN DELEN 

“Vandaag hangt er rond het delen van data 
een bijzonder negatieve sfeer. De angst 
voor misbruik zit heel diep ingeworteld. 
Niet onterecht natuurlijk, want we moeten 
onze data inderdaad goed beschermen  
tegen de Facebook´en van deze wereld. 
En we mogen onze gezondheidsdata niet  
zomaar te grabbel gooien voor iedereen 
die er misbruik van wil maken. En toch zullen 
we onze data ook meer moeten delen, als 
we onze gezondheidszorg beter willen 
maken.”

“Samen met collega-vakgenoten probeer 
ik vanuit #DataSavesLives ook een  
positiever verhaal te vertellen rond data 
in de gezondheidszorg. Eigenlijk hoop ik 
dat we in de toekomst op dezelfde manier 
naar data kijken als naar bloeddonatie. 
Niemand doneert immers bloed omdat hij 
ervan uitgaat dat hij straks overreden zal 
worden door een auto en dan zijn eigen 
bloed kan terugkrijgen. Je doneert bloed 
omdat je beseft dat – als heel veel mensen 
dat doen en er morgen toch wat met jou 
gebeurt – er ook bloed zal zijn. Voor data 
geldt dat evenzeer zo.”

 FAIR 

“In de gezondheidszorg moeten data  
eerlijker worden. Meer FAIR: Findable, 
Accessible, Interoptable en Re-usable. 
Ons zorglandschap is bijzonder versnip-
perd. Relevante data zitten overal, tot in 
archiefkasten van kelders van ziekenhuizen 
toe. Als we die data makkelijker toegan-
kelijk kunnen maken voor wetenschappelijk  
onderzoek, dan kunnen we meer medische 

doorbraken realiseren. Een technologie  
daarrond bouwen, is niet de grootste  
uitdaging. Booking.com gebruikt dat soort 
technologie vandaag al. Jij geeft aan waar 
en wanneer je op vakantie wil, in welke stad, 
en aan welke eisen jouw accommodatie 
moet beantwoorden. Booking.com  
selecteert een aantal hotels die aan jouw  
verwachtingen voldoen, en vervolgens 
neem jij contact op met dat hotel. Dat soort 
technologie zou in de gezondheidssector 
het onderzoek al in een stroomversnelling 
brengen. Als onderzoekers morgen in één 
beweging kunnen achterhalen waar ter  
wereld er relevante data over zijn bepaalde  
patiëntengroep voorhanden zijn, dan  
zouden ze veel kostbare tijd winnen.”

 MS DATA ALLIANCE 

“Voor Multiple Sclerose (MS) staan we op 
dat terrein al relatief ver. In ons domein 
worden er elke dag al data gedeeld. Dat 
is geen overbodige luxe. MS is immers een 
trage ziekte die niet zo vaak voorkomt, dus 
heb je heel veel data nodig – die over een 
periode van tien tot vijftien jaar verzameld 
worden - om tot inzichten te komen. Wie 
heeft welke data? Kunnen we die data, 
die sowieso al heel erg versnipperd zijn,  
samenbrengen? En hoe pakken we dat 
best aan? Als lead investigator van de 
MS Data Alliance breng ik alle partners 
bij elkaar: onderzoeksinstituten, overheids-
organisaties, patiënten en clinici uit 40  
verschillende landen, verspreid over vier 
continenten. Op dit moment werken we aan 
een toegankelijke booking.com-achtige 
applicatie. Geen biobank voor data, want 
die data zijn niet de eigendom van de  
Alliance. We delen onze data niet, maar 
willen via die tool snel in kaart kunnen bren-
gen wie over welke datasets beschikt.” 

 TECHNISCHE TOOLS 

“De technologische innovaties zijn in dit 
verhaal niet het grootste struikelblok. Er is 
al heel wat technologie – in andere toepas-
singsgebieden – voorhanden waarop we 

kunnen verder bouwen. Op technologisch 
gebied bestaat de grootste uitdaging wel-
licht in het omgaan met imperfecte data. 
Gezondheidsdata zullen immers nooit hele-
maal perfect zijn. Een arts typt al eens een 
fout, een patiënt geeft zijn bloeddruk een 
paar keer niet door,… Hoe gaan we daar 
mee om? En hoe kunnen we die imperfecte 
data verwerken zodat we die toch kunnen 
gebruiken. Theoretische fysici, statistici, 
machine learners, softwaredeveloppers en 
andere IT´ers proberen samen de puzzel 
te leggen.”

“Wat we vandaag doen binnen MS Data 
Alliance is maar een fractie van wat er  
vandaag al technisch mogelijk is. Het 
gaat in kleine stapjes vooruit. Soms 
word je daar als data-wetenschapper 
een klein beetje schizofreen van. Je weet  
hoeveel beter en sneller we ziektes zouden  
kunnen opsporen en behandelen als  
iedereen zijn data zou delen, maar 
je beseft dat de wereld daar vandaag 
nog niet klaar voor is. Het wetgevend  
kader en het businessmodel evenmin. En 
ook de ethische discussie moet nog voluit 
gevoerd worden.”

 ETHISCHE VRAGEN EN 
 BUSINESSMODELLEN 

“Als jij weet dat we al jouw gezondheids-
data kunnen gebruiken om ziektes – maar 
ook milieuverontreiniging - sneller op te 
sporen, diagnoses sneller te stellen en de 
effectiviteit van behandelingen beter te 
voorspellen, dan is de eerste vraag: wil 
jij die data wel delen? Welke data wil 
je absoluut niet delen? Mogen we jouw  
telefoonberichten geïncrypteerd analyse-
ren en jou laten weten dat we – door het 
verminderd gebruik van emoticons in jouw  
berichtjes – vermoeden dat je een depres-
sie aan het ontwikkelen bent? Met wie 
mogen we die analyse delen? En wil jij 
wel weten dat je binnen 40 jaar alzhei-
mer gaat krijgen als er vandaag nog geen 
remedie bestaat? Dat debat moeten we 
dringend voeren. En de burger moet in 
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dat debat een stem krijgen. Samen moeten 
we duidelijke richtlijnen uitwerken worden 
over wie, wanneer en hoe met die gezond-
heidsdata mag werken. In Europa hebben 
we een sterke basis om dat debat ten volle 
te voeren. Nergens ter wereld is de priva-
cy-wetgeving zo sterk.”

“Ook economisch zullen data in de ge-
zondheidszorg verregaande implicaties 
hebben. Het businessmodel is daar niet 
op aangepast. Iedereen vindt de data van 
ziekenhuizen wel superinteressant voor 
onderzoek, maar niemand wil het zieken-
huis betalen om die data te verzamelen en 
verwerken. Dokters hebben niet de tijd om 
daar op een doordachte manier mee bezig 
te zijn. Voor die taak zullen we bijkomende  
profielen moeten opleiden. Bovendien 
moet de hele IT-structuur van ziekenhuizen 
aangepast worden. Er zijn dus nog heel 
wat zaken nodig opdat artificiële intelligen-
tie in de gezondheidszorg de impact kan 
hebben die technologisch al mogelijk is.”

 IDEALIST 

“Slimme computers die op basis van data 
gepersonaliseerde behandelingsplannen 
voor patiënten opstellen: daar zijn we  
vandaag nog lang niet. In de praktijk  
verloopt alles een stukje trager. En toch 
blijf ik een onverbetelijke idealist die 
droomt van een wereld waarin onze  
gezondheidszorg – dankzij de inzet van 
data – zijn volle potentieel realiseert en 
het leven van iedereen beter maakt. Daar 
zal ik mij voor blijven inzetten. Als weten-
schapper, maar ook als ambassadeur van 
#DataSavesLives. Ik wil het maatschap-
pelijke debat daarover mee voeren en dat 
positieve verhaal over data helpen ver-
spreiden. Want data kunnen echt levens 
redden.”■

Als we onze 
gezondheidszorg 

beter willen 
maken, zullen we 
onze data meer 
moeten delen.


