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Goede samenwerking tussen data scientists, data architecten en data 
engineers is van groot belang om tot goede resultaten te komen. Waarom 
die afstemming zo belangrijk is lees je in dit artikel.

Wil de echte data scientist opstaan?
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China windt er geen doekjes om: het land wil in 2030 de grootmacht zijn 
als het gaat om artificial intelligence (AI). Ook de VS en Europa hebben 
een soortgelijke ambitie. Het grote verschil: China laat zich niet zoveel 
gelegen liggen aan privacy.

We verliezen de AI-wedloop met China
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Als er één sector is die over grote hoeveelheden data over lange periodes 
beschikt, is het wel de zorg. Helaas worden deze data meestal niet ten 
volle benut. Tijd om daar verandering in te brengen.

Wie durft te experimenteren met data in de 
zorg?

Voorwoord

Het momentum van Big Data & Artificial Intelligence 
(AI) is nu. De verwachting is dat hier de komende jaren 
zo’n 85% van het IT-budget voor wordt uitgetrokken. Of 
het nu dienstverleners betreft of juist de maakindustrie, 
steeds meer organisaties hebben de ambitie om 
vanuit een data-driven strategie een betere toekomst 
te realiseren. De grote uitdaging bij zo’n digitale 
transitie zit hem vaak in de start. Want waar moet je 
beginnen? Het is begrijpelijk om in eerste instantie 
te kijken naar de kansen van data en AI in relatie tot 
de primaire processen. Daar zit immers de meeste 
waarde. Tegelijkertijd is dit vaak de optie met de 
meeste drempels. Je hebt namelijk te maken met veel 
stakeholders, soms lastig te ontsluiten data en een grote 
impact op zaken als privacy. Verstandiger is het dan om 
kleiner te beginnen en data en AI langzaam in het DNA 
van je organisatie te brengen.

Een goede eerste stap in dat proces is het doen van 
een experiment. Bij het maken van een gedegen keuze 
daarvoor is het verstandig om enerzijds goed te kijken 
naar de impact van de oplossing en anderzijds hoe 
makkelijk de data beschikbaar is. Een oplossing met 
hoge impact, maar beperkt beschikbare data is vaak 
lastig te starten. De kunst is om te starten met data die 
relatief makkelijk beschikbaar is, maar ook een bepaalde 
mate van impact heeft. Daarmee komt de transitie 
in beweging en worden de eerste lessen getrokken 
voor de toekomst. Door de experimenteren parallel te 
laten lopen met het neerzetten van een goede data-
foundation worden data en AI langzaamaan geëmbed in 
de organisatie.

Naast experimenteren dragen ook nieuwsgierigheid 
en kennisvergaring bij aan de transitie naar een data-
driven organisatie. Door inspiratie op te doen en dit te 
projecteren op je eigen business komt de materie tot 
leven. Met dit e-magazine hopen we hier een bijdrage 
aan te leveren. Mocht dat zijn gelukt, laat het ons weten!

Veel leesplezier! 

Dennis Joosten
Chief Technology Officer
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Masterstudent ‘Artificial Intelligence’ Saskia van der Wegen buigt zich 
momenteel over de vraag hoe machine learning een bijdrage kan leveren 
aan het voorspellen van de aandelenprijzen.

Het voorspellen van de aandelenprijzen met 
Artificial Intelligence

15
Al voor het 2e jaar op rij experimenteert Paaspop samen met Info 
Support tijdens het festival met AI. Er is een eenvoudig model gemaakt 
waarmee we een positieve impact kunnen maken op de ervaring van de 
festivalganger én de omzet van het festival kunnen verhogen.

Klantcase: Machine Learning voor Paaspop



en dat is de rol van de data 
architect en data engineer. 
De data architect onderzoekt 
allereerst waar de beste 
ingrediënten vandaan 
gehaald kunnen worden. 
De data engineer bekijkt 
vervolgens per gerecht welke 
ingrediënten je nodig hebt 
en in welke samenstelling. 
Ook zorgt de data engineer 
ervoor dat de ingrediënten 
op die manier worden 
aangeleverd. De volgende 
stap is het creëren van een 
recept, waarin de ingrediënten 
samenkomen; dat is typisch de 
verantwoordelijkheid
van een data scientist.”

Net als een menukaart 
continu wijzigt op basis van 
de beschikbare ingrediënten, 
is ook een dataplatform 
constant in beweging. Er blijven 
nieuwe inzichten en data 
binnenstromen, waar slimme 
oplossingen op gebouwd 
worden of op moeten worden 
aangepast om bedrijven 
te helpen processen te 
verbeteren.

“Het is daarom ook 
superbelangrijk dat we met 
elkaar blijven communiceren”, 
voegt Geurts toe. “Het heeft 

geen zin om een model te 
ontwikkelen waarvan achteraf 
blijkt dat de datastructuur (of 
de ingrediënten) niet helemaal 
goed in elkaar zat(en).”

Waardevolle inzichten
Zo blijkt ook in de praktijk. 
Een vraag die veel bedrijven 
graag willen beantwoorden 
is: hoe groot is de kans dat 
een klant weggaat? Dit begint 
met de ontwikkeling van een 
dataplatform (data engineer en 
data architect) waarin constant 
nieuwe, kwalitatieve data 
binnenkomen. De data scientist 
werkt aan een model op basis 
waarvan zinvolle voorspellingen 
gedaan kunnen worden. Als 
de drie partijen constant 
samenwerken en evalueren, 
kunnen ze data omzetten in 
waardevolle inzichten die een 
bedrijf echt verder helpt.

Dit is dan tegelijkertijd een 
gezamenlijk einddoel voor de 
drie experts. En om dit einddoel 
te bereiken zijn alledrie de 
expertises even hard nodig. 
Hoe toekomstbestendig het 
beroep van data scientist 
ook mag zijn; zonder de data 
engineer en data architect staat 
deze toch een stuk minder 
sterk.

Wil de echte data scientist 
opstaan?
Er is veel vraag naar data scientists. Maar hoe 
gewild ze ook zijn, data scientists kunnen het 
niet in hun eentje rooien. Organisaties die 
data scientists aannemen of inhuren komen 
er vaak achter dat er nog niet voldoende 
kwalitatieve datasets beschikbaar zijn om 
daadwerkelijk een machine learning-model 
te ontwikkelen en toe te passen. Het vinden 
en aan elkaar koppelen van deze datasets is 
typisch de verantwoordelijkheid van andere 
professionals: data architecten en data 
engineers.

Je kunt het samenspel tussen de drie 
experts vergelijken met de keuken uit een 
toprestaurant; je hebt iedereen nodig om 
dat vijfsterrengerecht te kunnen serveren. 
Hoe dit er precies uitziet? Dat vragen we de 
ervaringsdeskundigen.

Superpowers
“Alles hangt af van de vraag die moet worden 
beantwoord of opgelost”, legt Marvin Schenkel 
uit. Nadat hij zich jarenlang bezighield met data 
engineering, richt hij zich nu steeds meer op 
data science-projecten binnen Info Support. 
“Maar de drie rollen zijn in veel gevallen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.”
“Welke rol precies nodig is, is onder meer 

afhankelijk van de data-volwassenheid van een 
organisatie”, zegt Niels Naglé, Data Architect 
bij Info Support. “Aan dataprojecten die 
organisatiebreed moeten worden uitgerold, 
gaat vaak een lang traject vooraf. Dat komt 
doordat organisaties hun IT-landschap in veel 
gevallen nog niet op orde hebben. Een data 
architect onderzoekt welke bedrijfsprocessen 
relevante data kunnen opleveren en wat de 
waarde is van die data. Ook bepaalt een data 
architect waar de verantwoordelijkheid ligt 
om ervoor te zorgen dat data voldoen aan 
bepaalde kwaliteit, maar ook bepaalde wet- en 
regelgeving of richtlijnen vanuit de organisatie.”

Zo heeft iedereen zijn eigen superpower: de 
data scientist is goed in het herkennen van 
patronen en het signaleren van verbanden, 
de data engineer in het verzamelen van data. 
De verbanden die de data scientist legt zijn 
hierdoor ook daadwerkelijk van toegevoegde 
waarde voor de organisatie. 

Ingrediënten
“Je kunt de samenwerking vergelijken met de 
keuken van een toprestaurant”, aldus Christel 
Geurts, Data Scientist bij Info Support. “Je kunt 
pas een restaurant beginnen als je altijd de 
beschikking hebt over de beste ingrediënten
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Niels Naglé is data architect binnen Info Support   
en chapter lead van het technology area Data & 
Artificial Intelligence

De data architect
Onderzoekt welke data er 
beschikbaar zijn binnen 
en buiten de organisatie. 
Data architecten vragen 
zichzelf voortdurend af: 
Welke bedrijfsprocessen 
kunnen data aanleveren? 
Wat is de kwaliteit van de 
systemen die deze data 
genereren? Hoe kunnen 
deze data of uiteindelijke 
inzichten worden ingezet 
om bestaande processen 
te verbeteren? Ze werken 
vaak projectoverstijgend 
en zorgen ervoor dat data 
op het juiste moment in het 
juiste formaat bij de juiste 
persoon terechtkomt en dat 
oplossingen aansluiten bij de 
bedrijfsdoelstellingen.

De data engineer
Is betrokken bij ieder AI-
project. Nadat de data 
architect de kaders heeft 
vastgesteld, kunnen data 
engineers aan de slag 
met het verzamelen en 
transformeren van data. 
Data engineers brengen op 
projectniveau bronnen bij 
elkaar, koppelen databases 
aan elkaar en zorgen ervoor 
dat de kwaliteit van de data 
goed is.

De data scientist
Ontwikkelt machine 
learning-modellen op 
basis van beschikbare data 
binnen de organisatie. Een 
typische data scientist 
doet voorspellingen over 
toekomstige data op basis 
van bestaande data.

Data scientists binnen 
Info Support beschikken 
over gedegen software 
engineering vaardigheden, 
zodat de modellen 
eenvoudig in productie 
kunnen worden genomen
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We verliezen de AI-wedloop met China

China windt er geen doekjes 
om: het land wil in 2030 de 
grootmacht zijn als het gaat 
om artificial intelligence (AI). 
Ook de VS en Europa hebben 
een soortgelijke ambitie. 
Het grote verschil: China 
laat zich niet zoveel gelegen 
liggen aan privacy. Dat is 
een probleem, maar niet per 
definitie onoplosbaar.

Een robot op de cover van 
Time Magazine, als CEO 
van het jaar? Dit is geen 
humoristische scene uit Back 
to the Future, maar een echte 
uitspraak van Jack Ma. De 
Chinese Alibaba-oprichter 
heeft grootse plannen op 
het gebied van artificial 
intelligence (AI). Net zoals zijn 
geboorteland, trouwens. China 
is nog in de achtervolging 
maar zou op den duur 
de Verenigde Staten, en 
daarmee het Westen, voorbij 
willen streven als absolute 
wereldleider in de ontwikkeling 
van AI.

De Chinese overheid heeft op 
dat gebied drie sterke troeven 
in handen: data, dollars en een 
dikke vinger richting privacy.

Het land heeft meer inwoners 
dan welk land dan ook ter 
wereld en dus de biggest 
data. Ga maar na: China heeft 
drie keer zoveel mobiele 
internetgebruikers die ook 
nog eens vijftig keer zo 
actief zijn op het gebied 
van mobiel betalen (pdf) in 
vergelijking met de VS. Het 

gevolg is een gigantische berg 
bruikbare data over onder 
meer consumptie, betalingen, 
gezondheidszorg en verkeer. 
Iedereen die ervaring heeft 
met ontwikkelen van AI-
oplossingen weet: hoe meer 
data je hebt, des te beter je 
kunt testen.

Dollars
Daar komt nog bij dat de 
regering officieel heeft 

aangekondigd dat het land in 
2030 de AI-macht definitief 
naar zich toe wil trekken. De 
manier waarop? Met een hele 
grote zak geld. Over twaalf jaar 
moet de Chinese AI-industrie 
koploper zijn met een waarde 
van 150 miljard dollar. Het 
ministerie van financiën stelde 
alvast een investeringsbedrag 
van 1 miljard beschikbaar.

Privacy schmivacy
Maar misschien nog wel 
belangrijker is het feit dat 
China, in tegenstelling tot 
het Westen, nauwelijks wordt 
gehinderd door privacyregels- 

of debatten. Zo is de Chinese 
politie sinds kort uitgerust 
met zonnebrillen waarmee 
verdachten kunnen worden 
opgespoord met behulp van 
gezichtsherkenning. ‘Met deze 
technologie kan een agent 
bijna meteen persoonlijke 
gegevens opvragen, 
waaronder naam, etniciteit, 
geslacht en adres’, aldus The 
Telegraph.

Hoe groot het verschil is 
tussen het Westen en China 
op dit gebied, viel me 
onlangs op toen ik tijdens 
een conferentie geboeid zat 
te luisteren naar een topman 
van Alibaba. Het ging over 
beeldherkenning en hoe deze 
informatie te gebruiken is voor 
het regelen van het verkeer. 
Hij toonde daar ook video’s 
van en wat opviel was dat de 
personen herkenbaar in beeld 
verschenen. Illustratief was 
hoe de zaal vervolgens moest 
lachen toen de presentator zei 
dat mensen in China zich geen 
enkele zorgen maken om hun
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Dat komt door privacy

Jack Ma - Founder van Alibaba

In het Westen is dat wel anders. Neem een 
recent onderzoek van YouGov en Sinus 
waaruit blijkt dat meer dan de helft van de 
Duitse bevolking vreest dat hun gegevens 
op internet misbruikt worden. Onder de 
2048 ondervraagden stelt het merendeel 
dat ze het gevoel hebben geen controle over 
de eigen gegevens op internet te hebben. 
Tegelijkertijd laat maar liefst 93 procent weten 
de bescherming van gegevens heel belangrijk 
te vinden.

‘Privacy-gevoeligheid’ in het Westen
Dat werpt een interessante vraag op: 
gaan we in het Westen de AI-wedloop 
verliezen door onze privacy-gevoeligheid? 
Het klinkt misschien als een cliché, maar 
het vakgebied van AI staat echt pas in de 
kinderschoenen. We zitten nu in de fase waarin 
we pas de allereerste mogelijkheden aan het 
onderzoeken zijn. Het bouwen en testen van 
AI-toepassingen is echt een stuk makkelijker 
als je de gegevens van 1,2 miljard Chinezen 
tot je beschikking hebt dan als je het moet 
doen met 17 miljoen Nederlanders waarvan 
een belangrijk deel automatisch aanvinkt 
dat gegevens niet (geanonimiseerd) mogen 
worden gebruikt voor testdoeleinden.
Kortom: we kunnen de Chinezen naar de kroon 
proberen te steken met investeringen in AI. 
Maar als een zekere privacy-onverschilligheid 
ervoor gaat zorgen dat dit land sneller kan 
testen en ontwikkelen, dan lopen we onze 
achterstand nooit meer in.

Geen Big Brother
Laat me meteen even een nuancering 
plaatsen. Het is natuurlijk volkomen terecht 

dat Europese en Amerikaanse burgers zich 
heel erg bewust zijn van privacy in dit data-
gedreven tijdperk. In Europa en de Verenigde 
Staten maken we ons terecht zorgen over onze 
verworven vrijheden. We willen niet het gevoel 
dat Big Brother continu over onze schouder 
meekijkt.

Is anonimiseren van data de sleutel?
Laat nou in het anonimiseren van data 
een mogelijke sleutel liggen van de AI-
wedloop tussen het Westen en China. Voor 
het ontwikkelen van AI-oplossingen is het 
vaak al prima om gebruik te maken van 
geanonimiseerde data. Maar omdat we bang 
zijn om onze privacy te verliezen, staat de 
ontwikkeling van een aantal AI-oplossingen in 
het Westen stil.

Dat realiseerde ik me toen ik onlangs een 
verwarde man in een onbewaakt ogenblik de 
snelweg op zag lopen. Mijn vrouw, die toevallig 
op het juiste moment op de juiste plek was, 
had de tegenwoordigheid van geest om de 
man tegen te houden en erger te voorkomen. 
Was ze daar niet geweest, dan had het nasty 
kunnen worden. 

Om dit soort incidenten te voorkomen, zou 
je kunnen pleiten voor een camerasysteem 
dat herkent wanneer voetgangers gevaarlijke 
stunts uithalen (zoals de snelweg oplopen). 
Het systeem sluit automatisch een deel 
van de snelweg af en schakelt automatisch 
hulpdiensten in. Belangrijker nog: omdat het 
systeem snel kan detecteren dat er iets niet 
pluis is, wordt er snel ingegrepen en erger 
voorkomen. Zo’n systeem kan volledig 



Privacy 
Escape Room
Werk in deze game in een team van 
6 tot 8 personen samen om te overleven 
door op tijd een bom onschadelijk te 
maken en de ruimte te verlaten. 
De opdrachten die je krijgt 
tijdens deze ontspanning 
staan in het teken van de 
Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)

Durf jij de uitdaging aan?

geanonimiseerd data verwerken en hoeft 
dus geen gezichten te kunnen herkennen of 
nummerborden te lezen. Het enige doel is het 
herkennen van een gevaarlijke situatie.

Een gedecentraliseerde, open source-
oplossing
Even hardop fantaserend: wat nou als er 
een manier bestond om te garanderen (echt 
garanderen) dat data geanonimiseerd worden 
verwerkt? Dat zou een hele belangrijke horde 
in de AI-wedloop met China weghalen, terwijl 
we als burgers onze privacy niet hoeven op 
te geven. Waaraan zou zo’n systeem moeten 
voldoen? Ik kan drie voorwaarden bedenken.

1. Net als bij blockchain-technologie moet het 
een systeem zijn waar niemand de eigenaar 
van is, maar waar iedereen toegang toe heeft.

2. Open source, zodat transparantie 
gegarandeerd is. Iedereen kan kijken hoe 
gegevens geanonimiseerd worden en of dat 
op de juiste manier gebeurt.

3. Verplichting: als je data anonimiseert, ben 
je verplicht de source code, open source 
te publiceren. Dat is de enige manier om 
transparantie te garanderen. Die verplichting 
kan worden gesteld vanuit de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Het is nu al verplicht om 
daar verwerking van persoonsgegevens te 
melden.

Je kunt je afvragen of een dergelijk systeem 
niet sowieso een goed idee is, AI-wedloop of 
niet. Zo’n privacy-oplossing is niet van vandaag 
op morgen ontwikkeld, maar als het er is, 
plukt iedereen er de vruchten van – burgers, 
overheden en bedrijven.

Wie denkt er met me mee?

Joop Snijder is Head of het Info 
Support Research  Center AI en 
Area Lead voor het Technology Area 
‘Data & Artificial Intelligence’. 

‘Het gebruik van je data 
door bedrijven en overheden 
betekent niet automatisch het 
opgeven van je privacy’.
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Privacy Escape Room
      Geen voorkennis van AVG nodig
      Sessie wordt verzorgd door                     
      gecertificeerd privacyexpert
      De game kan op locatie worden 
      gefaciliteerd

Programma
In zijn geheel duurt de Privacy Escape 
Room twee uur en verloopt als volgt:
      Introductie (10 minuten)
      Game (90 minuten)
      Nabespreking (20 minuten

Meer informatie of aanmelden
Kijk op onze trainingensite.

http://training.infosupport.com/trainingen/privacy-escape-room


Wie durft te experimenteren met 
data in de zorg?
Als er één sector is die over grote 
hoeveelheden data over lange periodes 
beschikt, is het wel de zorg. Helaas worden 
deze data meestal niet ten volle benut. Niet 
dat de wil ontbreekt. Iedereen in de zorg 
heeft de intrinsieke motivatie om de patiënt 
zo goed mogelijk te helpen. Ook met digitale 
middelen als dat toegevoegde waarde heeft. 
Alleen ontbreekt het vaak aan kennis om het 
(op schaal) toe te passen. Terwijl het mogelijk 
is om al binnen een week te laten zien hoe 
digitalisering bijdraagt aan een efficientere, 
betaalbaardere en klantvriendelijkere zorg – 
als je de specifieke domeinkennis uit het veld 
combineert met de expertise van een digitale 
duizendpoot.

Bij veel traditionele zorginstellingen is de 
IT-afdeling nog altijd vooral verantwoordelijk 
voor het systeembeheer. De computers 
moeten draaien en de software moet werken. 
Software-ontwikkelaars, data engineers en 
datawetenschappers die data uit businesscases 
bij elkaar kunnen brengen, zijn er meestal niet. 
Dat is zonde, want ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen beschikken bij uitstek over 
enorme hoeveelheden relevante data. 

Die gegevens zijn wel vaak ongestructureerd, 
omdat de zorg met uiteenlopende applicaties 
en systemen werkt die zich bovendien op 
diverse plekken in de organisatie bevinden. 
Wanneer je deze data op een slimme manier 
bij elkaar brengt, kun je er informatie uithalen 

waarmee je de mens echt versterkt.

Diagnoses kunnen beter
Slim gebruik van data kan op verschillende 
manieren de zorg verbeteren. Het kan de zorg 
efficiënter en betaalbaarder maken en kan 
helpen om de dienstverlening te verbeteren.

Het eerste aspect, de zorg efficiënter maken, 
is hard nodig. De druk op zorgprofessionals 
is enorm en neemt alleen maar toe. Op 
verschillende gebieden kan kunstmatige 
intelligentie (AI) ingezet worden om de druk 
te verlagen. Bijvoorbeeld voor repeterende 
administratieve last. Maar het kan ook gebruikt 
worden om sneller en accurater diagnoses 
te stellen. Zo kan ook eerder met de juiste 
behandeling worden gestart en onnodig 
aanvullend onderzoek voorkomen worden. 

Een toonaangevend experiment door de 
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
heeft aangetoond dat AI, met minimale 
middelen, ertoe bijdraagt huidkanker 
nauwkeuriger te diagnosticeren dan een van 
de beste dermatologen. In het experiment 
kon AI in 95 procent van de gevallen een 
correcte diagnose stellen. Een team van 
58 dermatologen kwam tot 87 procent. 
AI-technologie kon op basis van foto’s 
aanmerkelijk vaker aangeven wanneer een plek 
op de huid goedaardig of kwaadaardig was.

Die paar procent extra lijken misschien niet
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veel, maar het gaat om mensenlevens. Ook 
is het grote winst dat je door een accuratere 
diagnose het aantal false positives beperkt. 
Als je elke dag nieuwe foto’s toevoegt aan 
AI, verbetert het zich steeds meer en kom je 
uiteindelijk in een situatie waarin je 99 tot 100 
procent haalt.

Kosten kunnen lager
Een tweede noodzakelijke ingreep in de zorg 
is het verlagen van de kosten. Veel prognoses 
gaan ervan uit dat rond 2030 de zorgkosten 
het tweevoudige of zelfs het drievoudige zijn 
van nu. Dit is niet nodig als we de zorg slimmer 
organiseren. Ook dat is met digitalisering te 
bereiken. Met data die al beschikbaar zijn, 
kunnen we de zorg gemakkelijk efficiënter 
maken. Zo moet de overdracht van 
patiëntgegevens echt beter. Handgeschreven 
recepten die worden doorgefaxt bestaan nog 
steeds en bij iedere stap in de overdracht 
gaan er gegevens verloren. Dat is niet alleen 
inefficiënt, het is ook ongelofelijk foutgevoelig. 

Daarnaast worden er nog vele onderzoeken 
‘handmatig’ afgenomen die uitstekend 
geautomatiseerd kunnen worden en zo 
doorlopend gemonitord kunnen worden. 
Denk aan het meten van vitale functies 
zoals hartslag of bloeddruk bij cliënten. De 
gegevens kunnen vervolgens op basis van 
slimme data-analyse gebruikt worden om 
mogelijke gezondheidsrisico’s vroegtijdig te 
herkennen. Daarnaast wordt veel bruikbare 
data nog niet (voldoende) benut, zoals data 
die worden verzameld met een MRI-apparaat. 
De investeringen in medische apparatuur zijn 
aanzienlijk en onderzoek kost veel tijd. Het is 
daarom zonde dat de verzamelde data niet nu 
al breder wordt benut. 

Hogere klanttevredenheid
Vandaag de dag zijn er allerlei manieren om je 
onvrede kenbaar te maken en mensen doen 
dat ook massaal. Loopt het spreekuur uit, 
staat het in een paar klikken op Facebook. Niet 
altijd even leuk voor de zorginstelling die hard 
haar best doet om iedereen goed te helpen. 
Ook hier kan het toepassen van digitale 
middelen enorm helpen. Mensen vinden het 
niet erg als ze langer moeten wachten dan is 

afgesproken. Iedereen begrijpt dat er dingen 
mis kunnen gaan. Je wil alleen wel graag tijdig 
geïnformeerd worden. 
AI-technologie kan data voortdurend 
analyseren en op basis hiervan nauwkeurige 
voorspellingen doen. Stel dat je om vier uur ‘s 
middags een afspraak hebt in het ziekenhuis, 
maar dat je door een uitgelopen planning 
vandaag niet meer geholpen kunt worden, 
of pas om kwart voor vijf, dan is het een stuk 
fijner als je dat in de loop van de dag al hoort 
en niet wanneer je om vier uur aankomt. Zo 
kan een virtuele assistent met AI ook afspraken 
inplannen, sentiment uit telefoongesprekken 
halen en de patiënt voorzien van goed 
zorgadvies. 

Privacy geen obstakel
Een van de grootste obstakels bij het 
gebruik van data in de zorg is dat je hier 
meer dan elders te maken hebt met 
privacyvraagstukken. Daar moeten we 
zorgvuldig mee omgaan en dat kan ook al. Dat 
doen wij bijvoorbeeld ook bij wetenschappelijk 
onderzoek. Als je binnen de muren van 
de zorginstelling de data anonimiseert en 
vervolgens alleen dat deel gebruikt waarvan je 
vindt dat het voor de diagnose nodig is. 

Zo kun je nieuwe inzichten verkrijgen zonder 
het risico te lopen dat wet- en regelgeving 
op het gebied van persoonsgegevens wordt 
overtreden. Bovendien wordt het dan mogelijk 
om grote hoeveelheden data veilig naar de 
cloud te verplaatsen, wat weer behoorlijke 
kostenvoordelen oplevert. Niet alleen bespaar 
je met cloudservices veel geld aan hardware, 
ook het beheer en de veiligheid van de data 
worden hiermee geregeld. 

Door te leren werken met gestructureerde en 

“Op meerdere gebieden 
kan kunstmatige 
intelligentie ingezet 
worden om de druk 
te verlagen”.



AIToday 12

anonieme data kan de 
zorg stappen zetten die in 
de zakelijke wereld al zijn 
gerealiseerd. Technisch gezien 
ligt het benutten van AI in de 
zorg allang binnen handbereik. 
Alleen moet de sector dan 
wel de koudwatervrees 
loslaten en gaan kijken 
naar de kansen. Privacy 
en gegevensbescherming 
zijn uiteraard belangrijke 
aandachtspunten bij alle 
vormen van digitalisering 
binnen zorg, maar dit hoeft 
geen bottleneck te zijn. 

Experimenteer!
Met hun grote hoeveelheid 
data hebben alle 

zorginstellingen goud in 
handen. Mensen efficiënter 
helpen, kosten besparen en 
mensen ondersteunen, slim 
gebruik van die data kan daar 
enorm bij helpen. Dat kan 
wel alleen als je bereid bent 
te experimenteren. Dat klinkt 
misschien als een tijdrovende 
operatie, maar binnen een 
of twee werkweken is het al 
mogelijk om heel verrassende 

resultaten te laten zien. 
Experimenteren kan op een 
slimme manier, zonder dat 
privacygevoelige informatie 
in verkeerde handen valt. Ook 
de vrees dat digitalisering en 
AI zorgverleners overbodig 
maken, is ongegrond: ze 
kunnen de technologie 
gebruiken als een waardevolle 
aanvulling op hun werk. 

Toenemende vraag naar value based healthcare
De komende tijd verwacht ik dat er vooral veel vraag ontstaat naar toepassingen 
op het gebied van value based healthcare. Daarbij gaat het om optimale (pre-
ventieve) zorg voor cliënten en tegelijk kostenreductie. Zo zijn er al tal van hulp-
middelen om mensen te helpen gezonder te leven. Fitness trackers zijn nu vooral 
populair onder mensen die sowieso al sportief zijn en hun prestaties willen me-
ten. De kunst is om de mensen te bereiken die het harder nodig hebben en nog 
niet gemotiveerd zijn om te bewegen. 

Dat kan door er een soort spel van te maken. Als je de data uit dit soort metingen 
samenbrengt, kun je patiënten veel beter helpen. De trend is dat het ziekenhuis-
bezoek steeds korter wordt en mensen eerder naar huis worden gestuurd. Dit 
omdat uit bepaalde onderzoeken blijkt dat patiënten thuis beter herstellen, maar 
natuurlijk speelt het kostenaspect ook een rol. De belangrijkste parameters die je 
in de gaten moet houden, zoals hartslag, bloeddruk en temperatuur, kun je prima 
met relatief eenvoudige apparatuur thuis registreren en doorsturen. Die data zijn 
niet gerelateerd aan een elektronisch patiëntendossier of andere zaken

Mark Wolffenbuttel is Unit Manager Healthcare 
en Insurance Industry bij Info Support en 
Chapter Lead voor het Technology Area 
‘Data & Artificial Intelligence’. Het voorspellen van de aandelenprijzen 

met Artificial Intelligence

Aandelen vormen een groot percentage van de beleggingsportefeuille van 
investeringspartijen. Het doel van deze partijen is het behalen van een zo hoog mogelijk 
rendement . Om dat te realiseren zijn er diverse investeringsstrategieën in omloop. Maar wat 
nu als een model deze strategieën combineert en op zoek gaat naar de beste way-to-invest? 
Saskia van der Wegen, masterstudent ‘Kunstmatige Intelligence’  aan de Universiteit Utrecht,  
buigt zich momenteel over die vraag. We zochten haar op en stelden haar vijf vragen.

          Je doet onderzoek naar het voor-
spellen van aandelenprijzen. Hoe ziet dat 
onderzoek er precies uit?

Saskia: ‘Er zijn veel strategieën en modellen in 
omloop die investeerders helpen bij het voor-
spellen van aandelenprijzen. Ik probeer daar 
met mijn onderzoek een nieuwe manier aan toe 
te voegen, door verschillende investeringsstra-
tegieën te combineren om zo tot de ultieme 
voorspelling te komen. Stel je voor dat vier 
investeringsstrategieën stellen dat een prijs 
omhooggaat en drie dat deze omlaaggaat, dan 
trekt mijn model de conclusie dat de prijs om-
hooggaat. Echter, het model houdt ook rekening 
met het succes in het verleden door het gewicht 
van iedere strategie aan te passen. Zo krijgt 
niet iedere strategie een gelijk aandeel in de 
uiteindelijke voorspelling. Sommige strategieën 
doen het goed. Die tellen dan zwaarder mee in 
de voorspelling dan strategieën die het minder 
goed doen’.

         Hoe kom je aan de verschillende stra-
tegieën als input voor je model?

‘Kunstmatige intelligentie kun je niet los zien 
van grote hoeveelheden data. Om deze data 
te krijgen, hebben we vanuit Info Support de 
samenwerking gezocht met pensioenfonds PGB. 
Zij leveren mij data en de experts hebben hun in-
vesteringsstrategieën met mij hebben gedeeld. 
Aanvullend heb ik elementen gehaald uit mul-
ti-agent systemen en de speltheorie. Ik gebruik 
nu de data vanaf het jaar 1954 uit de S&P 500 
(aandelenindex van de Verenigde Staten, red.)’. 

           Wat hebben investeerders en 
pensioenfondsen aan jouw research? 

‘Haha, we moeten nog niet te hard van stapel 
lopen. Er moet nog veel onderzoek worden 
gedaan, maar het model laat zien hoe een voor-
spelling tot stand komt. Ook kunnen investeer-
ders afwijken van geijkte paden door strategieën 
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te combineren om zo tot een hoog 
rendement te komen. Nu zie je bij veel 
investeringsfondsen dat zij naar de markt 
kijken vanuit data en statistieken. Als aandelen 
bijvoorbeeld een bepaald patroon kennen, 
dan zegt dat iets over het type markt waar we 
in zitten en daar past een strategie bij. Mijn 
model kijkt op een andere manier, door het 
beste van verschillende werelden te bieden. 
Dat kan betekenen dat er 100% gekozen moet 
worden voor een strategie die past bij de 
markt van dat moment. Maar ook dat er 50% 
kans is dat de ene gelijk heeft en 50% dat de 
ander kans van slagen heeft. Dan is het dus 
wenselijker om een combinatie van deze in te 
zetten om de kans op rendement te vergroten. 
Er is een bekend experiment waarbij je 
verschillende mensen vraagt om een 
voorspelling te doen, bijvoorbeeld de prijs 
van een bepaald product. De kans dat de 
gemiddelde prijs klopt, is groter dan als je het 
één persoon vraagt. Daarbij is het wenselijk om 
de input van experts zwaarder te laten wegen 
dan die van leken. Zie het als de persoon die 
het meest gelijk heeft een zwaardere weging 
geven dan degene die dat minder vaak heeft. 
Dat is wat mijn model moet doen’.
           
           En hoe ziet dat model er dan 
precies uit?

‘Het model is op basis van evolutionaire 
kunstmatige intelligentie.  Je kunt het 
een beetje zien als survival of the fittest, 
de theorie van Herbert Spencer over het 

overleven van de best aangepaste binnen een 
populatie. Mijn model kijkt naar het verleden 
als voorspelling voor de toekomst. Als een 
investeringsstrategie het goed doet binnen 
een gegeven context, heeft deze meer kans 
om te overleven. 
Dagelijks heb je de aandelenprijzen en de 
risicovrije rente. Dit is de input voor elke 
investeringsstrategie. Het model voorspelt dan 
de verwachte uitkomst. Daar wordt een weging 
aan meegegeven op basis van prestaties uit 
het verleden’. 

          Je zit nog midden in je onderzoek, 
maar zijn er al uitkomsten?

‘Het is goed om te weten dat mijn model 
alleen voorspelt of de prijs omhoog- of 
omlaaggaat, dus niet de exacte waarde. Maar 
de voorspelling die eruit komt is beter dan 
de voorspelling van elk van de individuele 
strategieën als je over een langere tijdsspanne 
kijkt. Op kortere termijn presteert het model 
even goed als de beste individuele strategie’.

Saskia heeft een afgeronde 
bachelor Psychologie en volgt 
momenteel de master Kunstmatige 
Intelligence

“De combinatie van verschillende 
investeringsstrategieën moet 
leiden tot optimaal rendement” 
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Machine Learning 
voor Paaspop

Veel organisaties denken dat je een ingewikkeld probleem en veel data nodig hebt om 
impact te kunnen maken met Artificial Intellingence (AI en Machine Learning). Het bekende 
festival Paaspop laat zien dat dat niet zo is. Al voor het 2e jaar op rij experimenteert Paaspop 
samen met Info Support tijdens het festival ad hoc met AI. Gedurende het festival wordt data 
verzameld met de inzet van sensoren. Er is een eenvoudig model gemaakt waarmee we een 
positieve impact kunnen maken op de ervaring van de festivalganger én de omzet van het 
festival kunnen verhogen.

Hoe we deze win-win-win-winsituatie hebben gecreëerd? Dat lees je hieronder.

Uitgangspunten Paaspop
Paaspop is een driedaags muziekfestival dat elk jaar tijdens het paasweekend plaatsvindt in het 
Nederlandse Schijndel. De organisatie van Paaspop heeft twee belangrijke doelstellingen. De 
eerste is om een zo’n prettig mogelijke ervaring voor de festivalganger te creëren. Daarnaast kijkt 
Paaspop ookhoe zij de omzet kunnen verhogen. 

Nu wil de festivalganger natuurlijk vooral zo veel mogelijk genieten van zijn of haar favoriete 
artiesten, zoals Bløf of Kensington. Dus als je tijdens optredens drinken wilt halen, dan is het verv 
lend als je bij een bar lang in de rij moet staan. De vraag was dan ook hoe je mensen zo optimaal 
mogelijk over de aanwezige bars kunt verdelen. Zodanig dat iedereen zo kort mogelijk in de rij 
staat en zo lang mogelijk kan genieten van de optredens.

Eenvoudig Machine Learning model
Voor dit probleem is een voorspellend model gemaakt op basis van Machine Learning.
Gekozen is voor een eenvoudig algoritme dat op basis van sensordata een voorspelling kan ma-
ken. Het model voorspelt de drukte bij een bar en kan de festivalganger naar de bar leiden waar je 
het kortst in de rij staat. Uiteindelijk kan boven de bar met een scherm worden aangegeven waar 
de wachttijd het kortst is. Het mooie van deze oplossing is, is dat dit een win-win-win-winsitua-
tie oplevert. Zowel de festivalganger, de standhouder, de organisatie als de drankenleveranciers 
zulen baat hebben bij deze oplossing omdat irritatie over te lang wachten omslaat in ‘ik haal nog 
even snel wat’.

Een eenvoudig model met grote impact

“Het is ontzettend gaaf om te zien 
wat er gebeurt als je data samen-
voegt met creativiteit”

- Tony Krijnen, Microsoft IoT Technology Specialist
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Training voor 
business en IT
Deep dive: Artificial 
Intelligence voor 
non-developers.

Programma
Een interactieve training over kunstmatige 
intelligentie zonder dat je hoeft te 
programmeren of dat er wiskunde 
behandeld wordt. 

We gaan aan de slag met de volgende 
onderwerpen:

     Introductie in AI 
     AI & Cloud voorbeelden 
     Uitleg Machine Learning algoritmes
     Uitleg Deep Learning 
     Uitlegbaarheid van algoritmes 
     Idee generatie voor AI 
     DevOps for AI - een ontwikkelstrategie

Meer informatie of aanmelden
Kijk op training.infosupport.com of neem 
telefonisch contact op via: +31 318 501 
119.

Win-win-win-winsituatie
Als je als festivalganger korter in de rij staat, zul je immers vaker geneigd zijn om nieuwe drankjes 
te halen. De standhouder kan op deze manier meer verkopen en een deel van die omzet wordt 
door standhouders afgedragen aan de organisatie. Partijen als Coca-Cola en Heineken profiteren 
tenslotte ook van de verhoging van consumptie. Chris Seijkens, directeur van Paaspop, over dit 
Machine Learning model: “Ik ben verbaasd en positief verrast wat eruit kan komen. De bezoeker 
van het festival komt hier als medewinnaar uit.”

Oplossing dichterbij dan je denkt 
Welke wachtrijen zijn er in jouw organisatie te optimaliseren met Machine Learning? Wil je hier 
eens over van gedachten wisselen of meer informatie over de casus ontvangen, neem dan con-
tact met ons op om vrijblijvend ideeën uit te wisselen. De oplossing is meestal veel dichterbij
dan je denkt.

“Ik ben verbaasd en positief 
verrast wat er uit [een Machine 
Learning model] kan komen”

- Chris Seijkens, Directeur Paaspop

Optimaliseren van wachtrijen
Deze casus van Paaspop gaat over fysieke 
wachtrijen op een festivalterrein, maar 
ook over het snel kunnen valideren van de 
inzet van Machine Learning. Het probleem 
met de wachtrij bij Paaspop staat niet op 
zichzelf, iedereorganisatie heeft te maken 
met wachtrijen.
Zowel voor haar eigen klanten bijvoor-
beeld op een servicedesk, als bij interne 
processen; denk aan repeterende taken 
die op elkaar wachten. 
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Over Paaspop
Paaspop is een driedaags muziekfestival dat elk jaar tijdens 
het paasweekend plaatsvindt in het Nederlandse Schijndel 
(Noord-Brabant). De eerste editie van het festival werd 
georganiseerd in 1974. Inmiddels heeft het evenement 
jaarlijksruim 50.000 bezoekers.

https://training.infosupport.com/trainingen/deep-dive-artificial-intelligence-for-business

