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Van Big Data in  
de zorg naar slim  
informatiegebruik 
Ziekenhuizen genereren veel data: klinische data, data over patiënten, data 
over apparatuur. Dit zijn ze enerzijds verplicht door wet- en regelgeving. 
Maar anderzijds zouden ziekenhuizen ook veel bewuster vanuit hun ei-
gen processen kunnen kijken naar welke data ze willen vastleggen om 
van (big) data naar slim informatiegebruik te komen. Welke waarde ver-
tegenwoordigt data in de bedrijfsvoering en in zorgkwaliteit? Welke data 
kunnen ziekenhuizen gebruiken om zorgprocessen te verbeteren of tot 
nieuwe inzichten te komen? Deze whitepaper geeft niet alle antwoorden, 
maar geeft wel een voorzet hoe u meer waarde kunt halen uit uw data. 

In deze whitepaper leest u hoe Axians kijkt naar het onderwerp Big Data in de zorg. De vragen die 
onze klanten ons stellen vormen hiervoor belangrijke input. Wij zien Big Data niet als ICT-vraagstuk, 
maar als onderdeel van een veranderingsproces dat ziekenhuizen doorlopen om te komen tot slim 
informatiegebruik. Deze whitepaper vormt voor leden van de Raad van Bestuur, afdelingshoofden en 
managers van zorgorganisaties een praktische leidraad om van ‘algemene’ Big Data te komen tot 
zinvolle toepassingen van analytics in de zorg.

Met SmartCare bedoelen wij dat de zorg kwalitatiever, veiliger en meer efficiënt kan  
worden gemaakt door de inzet van slimme ICT. Deze whitepaper gaat over slimmer gebruik van  
(grotendeels al aanwezige) data in ziekenhuizen, zodat de voorspelbaarheid van de processen 
toenemen, de bezettingsgraad van schaarse resources kan worden verbeterd en de kwaliteit 
van zorg stijgt.

‘Slim gebruik  
van data is een  

keuze en geen toeval.’



Axians - Tel: +31 88 988 90 10 Axians - Tel: +31 88 988 90 104

WHITEPAPER BUSINESS INTELLIGENCE  

1. Wat verstaan we  
onder Big Data?
Laten we beginnen met een toelichting wat wij verstaan onder Big Data 
en hoe dit zijn intrede doet in de zorgsector. De term Big Data is een ‘buzz 
word’ en wordt te pas en te onpas gebruikt. Het woord suggereert boven-
dien dat het vooral gaat om de omvang van data (volume), terwijl het grote 
onderscheid met traditionele business intelligence juist zit in de grote va-
riëteit aan data (variety) die kan worden gebruikt voor analyse, de snelheid 
(velocity) waarmee data wordt gegenereerd en de mate van betrouwbaar-
heid (veracity) van deze data.

Als we deze vier V’s vertalen naar ziekenhuizen dan  
gaat het bijvoorbeeld om: 

- Volume: grote hoeveelheden data (vele terabytes) die zijn ontstaan bij de invoering van EPD’s en 
het koppelen van medische apparatuur aan het EPD. 

- Velocity: data die real-time wordt gegenereerd en als ‘stroom’ op ons afkomt, bijvoorbeeld door 
data van hartbewakingsapparatuur. 

- Variety: alleen al het onderwerp patiëntendata kent vele verschillende verschijningsvormen, 
bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, diagnose, labuitslagen, PACS-beelden, verslagen van medisch 
specialisten, communicatie met de huisarts, ervaringen die patiënten uitwisselen op social media 
en sites zoals zoekdokter.nl, despecialistenwijzer.nl of patientslikeme.com. 

- Veracity: onzekerheid over de juistheid en kwaliteit van data, bijvoorbeeld door onbekende ijking 
dan wel geen ijking van medical devices. Veracity heeft ook betrekking op de tijdigheid, accuraa-
theid of context waarin data wordt aangeboden alsmede op de mate waarin data governance is 
ingevoerd in een organisatie.
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Big Data verwijst ook naar het toegankelijk maken van gegevens, het combineren van gestructureerde 
en ongestructureerde data, het op een hoger niveau kunnen aggregeren van data om op basis daarvan 
inzicht te krijgen in verbanden, het eigenaarschap van de data, het gebruik van definities en data-po-
licies, de traceerbaarheid en het gebruik van meta- en masterdata.

Analyse van Big Data geeft de mogelijkheid om vooruit te kijken (predictive analytics). Dat is meteen 
het grote verschil met de huidige manier van werken, waarbij het met name draait om terugkijken. 
De traditionele Business Intelligence toepassingen beantwoorden onderwerpen zoals ‘deze productie 
hebben we gedraaid’, ‘deze capaciteitsbezetting hebben we gerealiseerd’ etc. Terwijl Big Data analytics 
ziekenhuizen in staat stelt om vooraf al inzicht te krijgen in de bezettingsgraad en daar veel gerichter 
op te plannen. 

Kortom: Big Data gaat over het inzetten en combineren van bestaande en nieuwe technologieën op 
het gebied van opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en ongestructureerde data.

‘Van buzz-word Big 
Data naar concreet en 

slim informatiegebruik.’
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2. Welke uitdagingen 
hebben ziekenhuizen?
Ieder ziekenhuis heeft natuurlijk andere uitdagingen, maar drie zien we in 
vrijwel alle ziekenhuizen terug. 

1. Eilandautomatisering bemoeilijkt integrale planning en inzicht 
Waarde halen uit data is makkelijker gezegd dan gedaan. Ziekenhuizen kennen een complex applica-
tielandschap. Natuurlijk, er is een centraal EPD en er is een financieel systeem, maar buiten die twee 
centrale applicaties werkt iedere maatschap en/of afdeling met zijn eigen toepassingen. Veel informa-
tie komt in twee of meer systemen voor. Het integreren en goed ontsluiten van informatie uit al die 
verschillende systemen is vaak moeilijk, omdat er een grote variëteit bestaat in hoe informatie wordt 
vastgelegd. Deze eilandautomatisering staat efficiënt en effectief gebruik van data ten behoeve van 
het verkrijgen van meer inzichten in de weg. 

2. Ziekenhuizen leggen data eenmalig vast zonder vooraf na te denken over 
meermalig gebruik 
Een ander gegeven is dat ziekenhuizen informatie vaak met één doel vastleggen, bijvoorbeeld het 
informeren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of ervoor zorgen dat een factuur kan wor-
den aangemaakt door het afsluiten van een DBC. Een klein deel van al die informatie wordt later nog 
eens gebruikt, meestal alleen door de afdeling die de informatie heeft vastgelegd. Terwijl er voor zowel 
ziekenhuis als patiënt veel meerwaarde zit in het breder benutten van die data. Denk bijvoorbeeld aan 
DBC-data, die ook kan worden gebruikt om het proces dat een patiënt heeft doorlopen te analyseren.

Een ander voorbeeld zijn de VMS-indicatoren, die de prestaties inzichtelijk maken op tien patiëntveilig-
heidsthema’s. De IGZ verplicht ziekenhuizen tot deze registraties, die daar vaak eenzijdig voor worden 
gedaan. Zou het niet effectiever zijn als deze data op een eenvoudige wijze toegankelijk is voor artsen 
en verpleegkundigen, zodat zij op basis daarvan in hun proces betere beslissingen kunnen nemen?
Door te analyseren welke acties in het verleden bij welk type patiënten tot welk resultaat hebben geleid, 
kunnen zij beter voorspellen welke interventies bij een specifieke patiënt goed zullen werken en welke 
niet. Hun inzicht door jarenlange ervaring wordt daarmee niet overbodig, maar wordt juist ondersteund 
door data uit de praktijk, waardoor ze nog beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen. 

3. Verdere bewustwording van eigen processen en bijbehorende data 
Ziekenhuizen genereren ontzettend veel data zonder zich daar echt van bewust te zijn. Als ze met ons 
aan tafel zitten, vragen ze vaak een ICT-oplossing waarmee ze ‘alles’ kunnen vastleggen. Zet een eerste 
stap door stil te staan bij de eigen processen, om vervolgens vast te stellen welke data daadwerkelijk 
nodig is om die processen effectiever of efficiënter uit te voeren. Met andere woorden: laat je niet leiden 
door de data die je al genereert, maar begin bij de vraag hoe je waarde kunt halen uit data. Natuurlijk 
moeten we de min of meer toevallige waarde van data niet onderschatten. Ook hieruit kunnen mooie 
dingen ontstaan; denk maar aan de ontdekking van penicilline, die bij toeval is gedaan. Wilt u echter 
structureel meer waarde halen uit data, dan begint het toch bij de vraag: welke data heb ik nodig om 
betere beslissingen te nemen voor zowel ons ziekenhuis als de patiënt?

‘Maak van het data-
verwerkingsproces een 

adviesproces.’
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3. Processen als  
uitgangspunt voor  
verandering
Ziekenhuizen die waarde willen halen uit hun data, zullen hun processen 
als uitgangspunt moeten nemen. Want de processen maken duidelijk wel-
ke data waarde kunnen toevoegen. 

Feit is dat ziekenhuizen - zoals zoveel andere organisaties - niet volledig hun processen in kaart hebben. 
Ze zijn afdelings- en maatschap gericht georganiseerd, in verticale silo’s. Bovendien worden managers 
afgerekend op de lokale efficiency van hun eigen silo. Dat geldt in versterkte mate voor medisch spe-
cialisten. Zij zitten bijvoorbeeld organisatorisch in een snijdend cluster, die los staat van het medisch 
specialisme dat zij hebben. Op die manier ontstaat een matrixorganisatie met horizontale processen 
en verticale afdelingssilo’s. Vaak is voor de betrokken medewerkers niet duidelijk hoe die lijnen precies 
lopen, met veel inefficiënties tot gevolg.

Het artikel ‘SmartCare: Drie manieren om zorgpaden en patiëntlogistiek te verbeteren 
middels data’ geeft dit met heldere voorbeelden aan.
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Strategiebepaling - slim gebruik van data is keuze en geen toeval 
Wanneer ziekenhuizen proactief gebruik willen gaan maken van data en bewust willen besluiten wel-
ke data ze bewaren en welke direct na gebruik kan worden weggegooid, is het van belang dat er een 
heldere strategie is waaruit blijkt welke speerpunten het ziekenhuis heeft gedefinieerd op het gebied 
van patiëntenzorg en kwaliteit. De speerpunten bepalen namelijk wat de kritische succesfactoren zijn 
en geven tevens een handvat welke processen leidend zijn in de uitvoering van de strategie. Dit geeft 
dan weer inzicht in welke data u nodig heeft om hier gericht op te sturen.

Procesontwerp - vaststellen doel en resultaat 
Bij de inrichting van de processen is het van belang dat dit op een gestructureerde wijze wordt aan-
gepakt. Het doel van het proces moet voor iedereen helder zijn. Het schema op pagina 12 kan worden 
gebruikt om werkprocessen in te richten. Dit kan eveneens worden gebruikt om multidisciplinaire 
processen die over de grens van de eigen afdeling gaan te beschrijven en te ontwerpen. Door vooraf bij 
het ontwerpen het doel en het beoogde resultaat te beschrijven, wordt duidelijk welke data voorhanden 
moet zijn om het resultaat van het proces structureel te kunnen meten.

Wanneer u bijvoorbeeld vindt dat de benutting van een OK-complex een belangrijke KPI is, wordt het 
proces zo ingericht dat dit structureel gemeten kan worden. Data over start inleiding, start operatie etc. 
worden dan bij de inrichting van het proces als belangrijk benoemd. De registratie van deze relevante 
gegevens wordt meegenomen in het procesontwerp, zodat dit een logisch onderdeel van het werk 
wordt en niet als extra registratielast wordt ervaren. De registratie wordt op die manier onderdeel van 
de dagelijkse routine. Uiteraard is het belangrijk om waar mogelijk registraties geautomatiseerd te 
verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de registratie van het gebruik van instrumentarium, wat steeds 
vaker met transponders volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Door eerst de processen te ontwerpen en in lijn te brengen met de strategie en met andere processen, 
wordt voorkomen dat een ICT-systeem leidend wordt. Het procesontwerp wordt het functionele pakket 
van eisen voor de onderliggende ICT, waarbij de op te leveren managementinformatie een belangrijk 
onderdeel vormt bij de selectie en inrichting van de systemen. 

Waarom we bestaan

Wat we willen zijn

Waar we in geloven

Wat we mœten dœn

Bouwstenen

Missie

Visie

Kernwaarden

Strategie

Resultaten Mensen Middelen Structuur Cultuur Ketens

‘Richt de aanpak  
van Big Data initieel  

in als een project.’ 
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De hoofdstukken 4 tot en met 8 geven voorbeelden aan hoe met de bovenstaande aanpak veranderin-
gen in de praktijk kunnen worden geïnitieerd.

Aanbevelingen 
Ziekenhuizen willen vaak starten met Big Data op basis van gegevens die ze hebben. Een aantal 
aanbevelingen om dit succesvol te laten verlopen: 
1. Richt de aanpak van Big Data initieel in als een project. 
2. Start vanuit de business en niet vanuit ICT. Het is geen ICT-project. 
3. Zorg voor een heldere strategie die leidend is voor de verdere inrichting. 
4. Ontwerp de processen zodanig dat Big Data onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. 
5. Draag het projectresultaat over aan de business en zorg voor borging.

Hoe Big Data concreet toe te passen? 
Naast het hebben van een strategie kunnen onderstaande stappen het ziekenhuis helpen met een route 
op het gebied van (big) data verwerking. 

1. Maak uw huidige dataverwerkingsprocessen sneller, goedkoper en beheersbaarder: 
Het is belangrijk om kritisch te kijken naar de huidige processen om verborgen kosten inzichtelijk 
te maken. Welke kosten geeft u uit aan het onderhoud van uw database, software licenties van ver-
schillende leveranciers als de database, data-integratie, operating system, etc.? Is het voor u mogelijk 
om over te gaan op een appliance, waardoor de kosten voor onderhoud aan de database (bemensing 
en licenties) naar beneden gaan, de batch-windows (laadtijden van data) afnemen, de verwerking en 
rapportagesnelheid toenemen? 

2. Verbreed het dataverwerkingsproces met nieuwe bronnen om beslissingen te verbeteren: 
Ziet u uw informatie wel als een strategisch asset? Naast de bestaande gestructureerde databronnen 
kan het interessant zijn om nieuwe media aan te sluiten om rapportages meer van actualiteit te voor-
zien. Dit kunnen ook bestaande bronnen zijn die intern nog niet gebruikt worden zoals documenten, 
contracten, verslagen, of data uit machines. 

3. Maak van het dataverwerkingsproces een adviesproces: 
Hoe kunt u op basis van al uw ervaringen en gebeurtenissen lering trekken? Hierop voorspellingen ma-
ken? En daarmee een advies formuleren voor degenen die dit nog niet hebben meegemaakt? Of alleen 
maar die data gebruiken die noodzakelijk zijn uit een brei van data? Dit klinkt als toekomstmuziek maar 
het is al realiteit. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop informatie artsen kan helpen bij het vaststellen 
van diagnoses en vermindering van sterfte.

Input Deelproces Deelproces

Middelen

Besturing

Ondersteuning

Mensen

BewakingPlanning

Output

Stap 7 - Besturing
Hoe vindt besturing plaats?

Prestatie indicatoren?
Besturen en borgen in 

de organisatie?

Stap 4 - Middelen
Welke middelen zijn er nodig?

Eisen beschikbaarheid?

Stap 6 - Toelevering
Welke eisen aan

toeleverende processen?

Stap 5 - Mensen
Hoeveel capaciteit?

Welke kwaliteit?
Inzet capaciteit (roosters)?

Stap 1 - Doel
Welk doel heeft het proces?

Welke bijdrage levert het proces 
aan de strategie?

Stap 2 - Resultaat
Wie is de klant?

Wat is het beoogde resultaat?
Wie bewaakt het resultaat?

Stap 3 - Procesverloop
Inrichting van proces?

Welke activiteiten?
Procesbeschrijving?
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4. Ziekenhuislogistiek 
integraal bekijken
Een procesgerichte aanpak bekijkt de ziekenhuislogistiek vanuit een inte-
grale ketenbenadering en niet vanuit silo’s, zoals nog vaak gebeurt. Neem 
bijvoorbeeld de OK-planning; in de meeste ziekenhuizen is deze leidend 
voor de logistieke processen op achterliggende afdelingen. 

Er wordt niet of nauwelijks rekening gehouden met het effect op andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld 
de kliniek. Uitstroom op de OK betekent immers instroom in de kliniek, want een patiënt gaat via de 
uitslaapkamer naar de zaal of naar de intensive of medium care. Met een meer integrale wijze van 
OK-planning zou het mogelijk moeten zijn de piekdrukte in de kliniek te verlagen. Door vanuit een 
ketenvisie naar de planning te kijken, kan de werkdruk in de kliniek gelijkmatiger worden verdeeld, 
zonder een verslechtering van de OK-bezetting. Sterker: de OK-bezetting kan door deze integrale kijk 
vaak zelfs worden verbeterd. Het goede nieuws is: de benodigde data om deze optimalisatieslag door te 
voeren is in alle ziekenhuizen al aanwezig. De complexiteit zit vooral in het ontsluiten en samenbrengen 
van die data en het ontwikkelen van algoritmen om een andere manier van planning te ondersteunen.

‘Met ketenvisie naar een 
verbeterde planning.’
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5. Clinical intelligence 
als volgende stap
Het verbeteren van patiëntlogistiek is een eerste stap op weg naar clinical intelligence: het analyseren 
van data om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In die kwaliteit spelen logistieke aspecten een belang-
rijke rol, denk aan meerdere onderzoeken die op een dag worden gepland. Maar het allerbelangrijkst 
vinden de meeste patiënten toch het behaalde behandelresultaat. En ook dat is een thema waarin 
analytics een rol kan spelen. 

Clinical intelligence kan bijvoorbeeld inzicht geven in de incidentie van complicaties bij verschillende 
patiëntgroepen. Daardoor wordt het mogelijk gerichter hierop te sturen. Bij patiënten met een grotere 
kans op een complicatie wordt minder lang gedacht ‘laten we het even aankijken’ en wordt eerder tot 
interventie besloten. 

Zorg op maat 
Clinical intelligence kan ook betekenen, het beter plannen van nabehandelingen en controles door het 
herstelproces van patiënten te voorspellen. Als je weet dat een patiënt door comorbiditeit waarschijnlijk 
meer tijd nodig heeft om te genezen, kan de controleafspraak wat later worden gepland zodat geen 
tweede controle nodig is. Het allermooist is het als data artsen kan ondersteunen in de beslissing welke 
behandeling ze het best kunnen toepassen. Natuurlijk kunnen medisch specialisten op basis van jaren-
lange ervaring een goede inschatting maken welke behandeling het beste resultaat zal opleveren, maar 
zeker bij patiënten met specifieke kenmerken, bijvoorbeeld bepaalde comorbiditeit, kan het prettig zijn 
te vergelijken met andere patiënten die soortgelijke of dezelfde kenmerken hebben. 

In het artikel ‘SmartCare: In drie fases naar clinical intelligence’ geven we enkele concrete 
voorbeelden en beschrijven we hoe ziekenhuizen fasegewijs kunnen toegroeien naar een 
brede inzetbaarheid van analytics in hun medische besluitvorming.

‘Beter plannen van  
nabehandelingen  

en controles dankzij 
clinical intelligence.’ 
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6. Denk na over het  
data-integratievraagstuk
Teneinde data in samenhang te kunnen beschouwen en analyseren, is het 
belangrijk dat data uit verschillende systemen op een integrale manier kan 
worden ontsloten. Dit kan middels een integratielaag die diverse applica-
ties aan elkaar koppelt. Hierbij is het van belang dat relevante informatie 
uit de verschillende systemen op eenzelfde manier wordt vastgelegd en 
bewaard. Het gebruik van een datawarehouse kan hierbij een goed hulp-
middel zijn. Steeds meer ziekenhuizen investeren dan ook in een datawa-
rehouse waar informatie slechts één keer hoeft te worden vastgelegd om 
daarna door verschillende afdelingen te kunnen worden gebruikt.

Een praktijkvoorbeeld 
Integraal ontsluiten van meerdere databronnen leidt tot efficiëntere logistiek op de OK 
In ieder ziekenhuis gebeurt het wel eens: een operatie die moet worden uitgesteld omdat 
een benodigd instrument of implantaat niet op tijd is geleverd of omdat de planning uitloopt. 
Er gaan dan ook complexe logistieke processen vooraf aan een operatie. De meeste zieken-
huizen maken gebruik van zowel leeninstrumentarium dat wordt gehuurd bij een leverancier, 
eigen instrumentarium dat na iedere operatie gesteriliseerd moet worden, en disposables die 
worden ingekocht voor eenmalig gebruik. Daarnaast zijn er hecht- en verbandmiddelen nodig, 
worden er soms implantaten gebruikt, krijgen patiënten een infuus, worden ze aangesloten op 
een monitor, moeten de juiste mensen worden ingeroosterd en moet een OK-ruimte vrij zijn. 
Deze informatie zit in verschillende systemen: het voor-raadsysteem, het inkoopsysteem, de 
applicatie waar Medische Technologie mee werkt, het roosterpakket, het OK-plansysteem, het 
EPD en ga zo maar door. Als die systemen niet aan elkaar gekoppeld zijn, moeten mensen alle 
losse eindjes bij elkaar brengen. Dat is een foutgevoelig proces. De planning kan vele malen 
efficiënter, effectiever en met een lagere foutkans gebeuren als het gehele traject van A tot Z 
is geautomatiseerd. Het resultaat: een betere benutting van dure en schaarse OK-capaciteit, 
geen teleurgestelde patiënten wiens operatie wordt uitgesteld, minder stress op de OK door 
verbeterd inzicht en overzicht, lagere kosten en een verhoogde patiënt-veiligheid.



Axians - Tel: +31 88 988 90 10 Axians - Tel: +31 88 988 90 1014

WHITEPAPER BUSINESS INTELLIGENCE  

Een praktijkvoorbeeld 
Vektis implementeert datawarehouse appliance voor snelle Big Data analytics 
Vektis, opgericht voor en door zorgverzekeraars, analyseert het gebruik, de kosten en de kwa-
liteit van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en gegevens van verzekerden. Het mag 
duidelijk zijn dat het daarbij om grote hoeveelheden data gaat. Doordat de transparantie in de 
zorg veel maatschappelijke aandacht heeft, groeit het aantal informatieverzoeken snel. Om alle 
verschillende data sneller te kunnen analyseren om zo ook sneller aan de informatiebehoeften 
van zorgverzekeraars tegemoet te komen, riep Vektis de hulp in van Axians. Axians implemen-
teerde een datawarehouse appliance: een alles-in-een oplossing voor zowel de opslag als de 
analyse van data. De performance verbeterde sterk. Vektis kan hierdoor veel sneller analyse-
ren. Enerzijds omdat de appliance zeer krachtig is, maar ook omdat data nu ’s nachts worden 
geladen zodat de capaciteit overdag voor analyses kan worden gebruikt. Dit heeft een positief 
effect gehad op de kwaliteit van de analyses, de data zelf en bracht een sterke verlaging van 
de kosten met zich mee.

‘Concreet willen we  
een vraag die we  

’s ochtends ontvangen 
dezelfde middag  

kunnen beantwoorden.’ 
Harry Wiltenburg ICT-manager Vektis
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7. Welke data moet een 
ziekenhuis bewaren?
Veel ziekenhuizen lopen tegen de grenzen van hun opslag- en verwer-
kingscapaciteit aan. Uitbreiden is kostbaar en niet altijd nodig. Daarom 
is het verstandig om een onderscheid te maken tussen operationele data 
die u nodig heeft in uw proces, en data die u wilt opslaan maar die niet op 
de operationele ruimte moet drukken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 
data real-time te analyseren en direct weg te gooien als er geen verande-
ring is opgetreden. Pas als zich een verandering voordoet, wordt de data 
opgeslagen. Dit is zinvol bij toepassingen waarbij data automatisch wordt 
gegenereerd, zoals het monitoren van de hartslag.

Een praktijkvoorbeeld 
Big Data uitdaging van de toekomst: automatische generatie van data
Verpleegkundigen spenderen veel tijd aan het vastleggen van waarden zoals bloeddruk, tem-
peratuur, hartslag etc. Gelukkig komen er steeds meer methoden om deze data automatisch 
te registreren. Zo maakte de University of Ontario Institute of Technology (UOIT) gebruik van 
Big Data technologieën om de kwaliteit van neonatale zorg voor pasgeborenen te verhogen 
door verpleegkundigen eerder te informeren om complicaties voor te zijn en daarmee levens 
te redden. De UOIT verzamelde real-time informatie, bewaarde deze en deed onderzoek naar 
patronen en correlaties. De onderzochte data leverde verrassende resultaten op waarmee ver-
pleegkundigen in staat werden gesteld eerder en beter te kunnen anticiperen op veranderingen 
buiten de normale kaders zonder dat die duidelijk waarneembaar waren. Zo werden infecties 
ontdekt 24 uur voordat deze zich openbaarden. Dit voorbeeld gaat ook op voor het monitoren 
van herstel van patiënten na een operatie en het snel identificeren van eventuele complicaties. 
Prachtig, maar dit betekent tegelijkertijd een data tsunami. De vraag rijst: welke informatie 
gebruiken we alleen voor real-time analyse om snel eventuele complicaties op het spoor te 
komen en welke data leggen we langdurig vast omdat we daar, in het kader van predictive 
analytics, ten behoeve van andere patiënten toegevoegde waarde uit kunnen halen? Axians 
kan ziekenhuizen helpen bij het inrichten en vormgeven van deze data omgevingen gericht op 
het verzamelen, opslaan, verwerken en analyseren van data, zowel real-time, stromende data 
als gestructureerde en ongestructureerde data. Ziekenhuizen worden hiermee in staat gesteld 
hun processen effectiever en efficiënter in te richten.

SMART
ANALYTICS
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8. Regel security  
van data in de zorg  
integraal
Nadenken over data-opslag betekent automatisch ook nadenken over de 
beveiliging van data. Die beveiliging wordt steeds complexer door een 
aantal ontwikkelingen. 

Steeds meer medische apparatuur wordt gekoppeld aan het EPD, waardoor steeds meer informatie via 
die ene applicatie toegankelijk wordt. Om medisch specialisten de mogelijkheid te geven thuis hun 
patiëntdossiers bij te werken, kunnen EPD’s vaak op afstand worden ontsloten. Daarnaast zijn EPD’s in 
toenemende mate toegankelijk via mobiele devices. Ook huisartsen en andere ketenpartners kunnen 
bepaalde informatie inzien. Big Data voegt daar nog een nieuwe dynamiek aan toe, namelijk dat door het 
koppelen van steeds meer bronnen data die voorheen in de ene bron anoniem of gepseudonimiseerd 
was, bijvoorbeeld in een researchdatabase, nu terug te leiden is tot een patiënt. In (nagenoeg) geen 
enkele sector zijn security en privacy zo belangrijk als in de zorg. Geen enkele patiënt wil immers dat 
zijn of haar medisch dossier op straat komt te liggen. Om goed met de hiermee verbonden security- en 
privacy-issues om te gaan, is een integrale aanpak onontbeerlijk.
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9. Conclusie 
Verbeterde zorgprocessen door efficiënter en effectiever gebruik van data

Dat ziekenhuizen veel data vastleggen is duidelijk. Of ziekenhuizen de  
geregistreerde data gebruiken om er informatie van te maken is maar zeer 
de vraag. Door vooraf beter na te denken over de waarde die data kan heb-
ben, kunnen achteraf verbeteringen worden gerealiseerd in het proces. Dit 
leidt tot een betere benutting van capaciteit, grotere voorspelbaarheid van 
het proces en een hogere kwaliteit van zorg. Dit vraagt wel dat data inte-
graal moet worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt met waarborging 
van security en privacy. 

De vier V’s - volume, variety, velocity en veracity - zijn kenmerken van Big Data, maar voor ons is er 
een V die veel meer waarde heeft: de V van Value. Het doel is immers niet om zoveel mogelijk data te 
verzamelen of om data real-time te gebruiken, het gaat erom waarde te halen uit de data. Daarom is 
ons advies: begin klein, doe zo ervaring op en breidt dit stap voor stap uit. Gebruik daarbij een integrale 
procesbenadering om suboptimalisaties te voorkomen. Zo haalt u echt waarde uit uw data.

Wat kan Axians voor u betekenen? 
Als integrator ontzorgt Axians en bieden wij u overzicht. Zo kunnen wij u helpen met het opzetten en 
inrichten van uw datacenter, cloud of business intelligence om¬geving. Ook voor advies over en het 
implementeren van datawarehouses, Big Data en Data Governance bent u bij ons aan het juiste adres. 
Daarnaast biedt Axians een selectie van de voor u relevante hard- en software oplossingen. Denk hierbij 
aan Big Data appliances (Netezza), Hadoop of Streams, maar ook aan software voor de ondersteuning 
van predictive analytics of business intelligence. Kortom, oplossingen die uw organisatie helpen met 
het vertalen van data naar concrete toegevoegde waarde.

Meer weten over de visie van Axians op Big Data in de zorg? 
Ga naar www.smartanalytics.axians.nl of neem contact op met André Hendriks: 
andre.hendriks@axians.com of bel +31 88 988 90 10.
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