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Datagedreven zorg in de praktijk:
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SOME HIGHLIGHTS

55%
52%
29%

Verbeterde
kwaliteit
colorectale
kankerchirurgie

lower mortality after
gastric cancer surgery
lower mortality after
colorectal cancer surgery:
200 lives and counting!

fewer re-interventions after
colorectal cancer surgery

16%
30%
22%

fewer complications after
acute aneurysma surgery
increase in laparoscopic treatment
for colorectal cancer

increase complete pathological
reporting after breast cancer
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inzicht in darmkankerbehandeling
Zweden:

geen chemotherapie

Nederland:

wel chemotherapie

Value2Health
interpretatie

Brightingale
beslisondersteuning

Voor bepaald type Nederlandse patiënt (n=800)
beter of gelijk resultaat zonder chemo
Effect: NL gestopt voor deze groep, waardoor:
• kwaliteit van leven beter

Trusted Third Party

• lagere kosten

data

databewerking

DICA
vergelijken en
verbeteren

SAMMI

SAMMI
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Predictieve modellen in de literatuur zijn lastig
te vertalen naar gebruik in de klinische praktijk

Evidencio

Casus
• 45 jarige vrouw met een laesie van 10mm doorsnede in de
linkermamma (graad II), 4 positieve lymfeklieren,
binnengekomen via het bevolkingsonderzoek, ER+, HER+ Kl67+
• Patient vraagt: wat levert chemotherapie mij op?
• Wie weet het verschil in 5-jaarsoverleving, bij derde generatie
chemotherapie (adjuvant), ten opzichte van geen
chemotherapie?

Casus -2
• 45 jarige vrouw met een laesie van 66 mm doorsnede in de
linkermamma (graad II), 6 positieve lymfeklieren,
binnengekomen via het bevolkingsonderzoek, ER-, HER- Kl67+
• Patient vraagt: wat levert chemotherapie mij op?
• Wie weet het verschil in 5-jaarsoverleving, bij derde generatie
chemotherapie (adjuvant), ten opzichte van geen
chemotherapie?

2% winst bij adjuvante
chemotherapie: dus hebben van
de 100 behandelde vrouwen er
slechts 2 profijt van de
behandeling

Met andere kenmerken kan de
winst behoorlijk oplopen. Zo
zijn verschillen voor patiënten
duidelijk in kaart te brengen
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Beschikbaar via app en website

Huidige status
• Modellen invoeren en
gebruiken
• Modellen valideren met
eigen data-set

2018
• Toegang via EPD
• Voortdurende validatie
met klinische data
• Modellen ontwikkelen
met behulp van machine
learning algoritmes
• Modellen op basis van
real-world data

Watson for Oncology
Intelligence Amplification
Watson for Oncology

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
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Huidige status
• Getraind door MSKCC op
basis van Amerikaanse
richtlijnen
• Ranking gebaseerd op
training
• NLP voor het vinden van
ondersteunend bewijs
• Selectie van belangijke
argumenten met NLP

2018
• Getraind met Europese
data & richtlijnen
• Ranking op basis van
training & literatuur
• NLP voor het genereren
van casus specifieke
rapportage van relevante
wetenschappelijke data &
publicaties
• Shared decision making
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Datagedreven zorg is dichterbij dan u
denkt!

6

