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Zorgverslimmers

DATA S C I E N C E

ONDERZOEKERS LEREN PROGR AMMEREN

6G training maakt
van onderzoekers
data scientists

Er zit enorm veel waarde verstopt in data. Daarvan
is elke zorginstelling overtuigd. Maar hoe maak je die
waarde zichtbaar? Een dataplatform voor de zorg
alleen, is daarvoor niet voldoende, vindt data science
scale-up 6Gorilla’s. “Voor goede analyses is basiskennis
programmeren nodig. In onze zesdaagse training doen
onderzoekers hands-on kennis op in onze 6G Science
onderzoeksomgeving. Ons doel is uiteindelijk om
zorgorganisaties zelfredzaam te maken.”

Aan het woord is Anton Kuijer, data

praktijkervaring te laten opdoen

scientist bij 6Gorilla’s en trainer tijdens

met programmeren.”

deze opleiding. Hij vertelt: “Bij Tenzinger

De meeste deelnemers vervullen

delen we graag kennis. Al drie jaar op

binnen hun eigen zorgorganisatie een

rij organiseren we kennissessies over

onderzoeksrol. Om waarde te halen

data science. Vorig jaar gingen we

uit ‘een berg aan data’ heb je behalve

vooral in op de theorie achter data

onderzoekkennis en domeinkennis,

science: wat kun je er allemaal mee?

ook expertise op het gebied van data

Nu hebben we een serie praktische

science nodig. En dat ontbreekt, zegt

trainingen ontwikkeld om deelnemers

Anton. “Onderzoekers krijgen vanuit

6G Science onderzoeksomgeving
De onderzoeksomgeving stelt de
gebruiker vervolgens in staat om volop
analyses uit te voeren op de data.
“Naast eigen analyses hebben we ook zelf
een aantal modules ontwikkeld om snel
mee aan de slag te kunnen”, vertelt Anton.
Denk hierbij aan sentimentanalyse,
thema-herkenning of het anonimiseren
van teksten. Niet alleen de namen
van cliënten en behandelaren worden
verwijderd, ook de personen die cliënten
noemen en die in het verslag voorkomen
en die je kunt herleiden naar personen.
Daarnaast worden e-mailadressen, BSN
en telefoonnummers ook verwijderd.
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De 6G Science onderzoeksomgeving
ligt als een extra laag om het
6G dataplatform heen. Het is dé
plek waar onderzoekers analyses
kunnen doen op data, zonder dat de
data de veilige omgeving verlaat. De
onderzoeksomgeving biedt bovendien
mogelijkheden om de data verder te
structureren en op te schonen. Binnen
het 6G dataplatform gebeurt dit al voor
een groot deel. Hier worden de ruwe
data uit onder meer het ECD en andere
applicaties geconverteerd naar de juiste
zorgstandaarden zodat je data van
hetzelfde type kunt analyseren, ongeacht
de oorspronkelijke bron.
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het bestuur en vanuit behandelaren de

onderzoeksomgeving. Niet zozeer

vraag om ‘meer te gaan doen met data’,

om ze op te leiden tot volwaardige

maar ze weten niet altijd wat daarbij

programmeurs, maar om ze te laten

komt kijken en welke mogelijkheden

zien wat er mogelijk is en wat erbij komt

er zijn. Ze hebben wel diepgaande

kijken. Anton: “Na zes trainingen weet

onderzoekkennis en ze kennen hun

je wat er bij programmeren komt kijken.

eigen zorgdomein heel goed. Maar

Je leert denken als een data scientist.

ze weten vaak nog niet zo veel van

Daardoor begrijp je beter waar de

programmeren. Ze weten daarom ook

uitdagingen liggen en de mogelijkheden

niet goed wat er nodig is om ‘meer te

en onmogelijkheden. Je bent daarmee

gaan doen met data’. Onze serie van zes

een betere gesprekspartner voor het

trainingen helpt ze op weg.”

bestuur. Als jouw team een data scientist
wil aannemen, weet je bovendien beter

Leren denken als een
data scientist

gaat werven. En je kunt kritischer het
gesprek aangaan met leveranciers van
data-oplossingen. Want die beloven

Deelnemers leren tijdens de trainingen

vaak gouden bergen, maar vertellen er

programmeren op de 6G Science

niet bij hoeveel werk daarin gaat zitten.”

“Onderzoekers
krijgen de vraag
om ‘meer te gaan
doen met data’,
maar ze weten niet
altijd wat daarbij
komt kijken en welke
mogelijkheden er
zijn.”
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waar je op moet letten als je iemand

Anton Kuijer
Data scientist bij 6Gorilla’s

Ervaringsprofessionals
in eetstoornissen
Human Concern levert vanaf zes locaties
in Nederland ambulante begeleiding bij
eetstoornissen. In Portugal heeft Human Concern
één kliniek waar zij korte klinische behandelingen
leveren. Ze werken met hoog opgeleide
Ervaringsprofessionals: ervaringsdeskundigen
die cliënten helpen op hun weg naar herstel.

Voorspellen
is beter
dan genezen

De trainingen focussen zich op tekst

validiteit en betrouwbaarheid om te

analyse. “In de zorg wordt heel veel

gebruiken in behandelingen. Zeker niet

vastgelegd in vrije velden”, zegt Anton.

op ons vakgebied: eetstoornissen. Dat

“Wij leren deelnemers hoe ze in een tekst

komt mede doordat de ziektebeelden

woorden kunnen highlighten, zodat je er

verschillen. Een tekst waar geschreven

sneller doorheen kunt lezen. En hoe je

staat dat een patiënt meer is gaan eten,

er een sentiment aan kunt hangen. Als

kan een positief sentiment betekenen,

iemand bijvoorbeeld zegt ‘ik heb minder

bijvoorbeeld bij anorexia nervosa, terwijl

suïcidale gedachten’, dan licht het woord

het negatief kan zijn bij iemand met ern-

suïcidaal op, maar snapt het model dat

stig overgewicht. Mensen zijn over het

het woordje ‘minder’ op een verbetering

algemeen goed in staat een dergelijke

duidt en zal dat als zodanig

tekst op de juiste manier in te schatten.
Voor algoritmes is dat in veel situaties
nog lastig. Met de studenten willen we

Tekst data-analyse

gaan kijken wanneer algoritmes het goed

Sander de Vos, onderzoeker bij Human

we bijvoorbeeld door de uitkomsten te

Concern Behandelcentrum voor

vergelijken met ratings van de studen-

Eetstoornissen, is één van de deelne-

ten. Op die manier kunnen we algoritmes

mers aan de training. Hij heeft al veel

mogelijk verbeteren of contextspecifiek

ervaring met wetenschappelijk onder-

maken. Omdat het werken met medische

zoek gebaseerd op observationele data

dossiers natuurlijk zeer privacygevoe-

en is vorig jaar gepromoveerd aan de

lig is, hebben wij toestemming van een

Universiteit Twente. Met deze universiteit

specifieke groep cliënten om met hun

werkt hij nog altijd veel samen. Dit jaar

dossiergegevens te werken om tot een

begeleidt hij een aantal studenten die bij

representatief beeld te komen.”

doen en waar ze de mist in gaan. Dit doen

Human Concern onderzoek doen naar
om teksten die worden vastgelegd in het
EPD, zoals gespreksnotities. Centrale
vragen daarbij zijn of algoritmes in staat

Gepersonaliseerde
behandelingen

zijn waardevolle, betrouwbare en valide

Hij ziet de analyse van tekstdata die

kennis uit teksten te halen. Sander: “Op

verzameld is tijdens de behandeling,

dit moment zijn tekstanalyse algorit-

als een stap op weg naar een toekomst

mes nog onvoldoende onderzocht op

waarin patiënten met eetstoornissen
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de waarde van tekstdata. Het gaat dan
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gepersonaliseerd worden behandeld.

Met de 6G Science onderzoeksomge-

“Onze behandelaren streven ernaar

ving is het technisch in ieder geval al

binnen de bestaande zorgpaden

mogelijk om deze analyses uit te voeren

optimaal maatwerk te leveren”, vertelt

en de resultaten zelfs terug te koppelen

Sander. “Zo speelt bij onze cliënten

naar behandelaren. “Het zorgt er ook

vaak de thuissituatie, een onderliggend

voor dat ik veel minder tijd kwijt ben

trauma of het idee alles perfect te

aan het structureren en anonimiseren

moeten doen een grote rol in het

van data. Ik kan in één klap data ano-

ontstaan en in stand houden van de

nimiseren. Ik kan data uit verschillende

eetstoornis. Behandelaren vragen

bronnen makkelijk samenvoegen, zon-

daarom door op die factoren omdat

der dat ik handmatig nog van alles hoef

die essentieel zijn voor herstel. Zij

te structureren”, zegt Sander.

leggen de verkregen informatie vast in
dossiernotities. Voor gepersonaliseerde

“Niet alle deelnemers aan de trainingen

behandelingen is het belangrijk om

zullen zelf zo handig worden op dit

meer (wetenschappelijk) inzicht te

gebied. Maar dat is ook niet het doel,

krijgen in helpende en hinderende

benadrukt Anton nog maar eens.

factoren bij herstel. Observationeel

“Uiteindelijk zullen er in de meeste

onderzoek, zoals tekstdata-analyse,

zorgorganisaties datateams gaan

kan helpen als aanvulling op meer

ontstaan met drie typen expertise:

experimenteel gericht onderzoek.” In de

domeinkennis, onderzoekkennis en

toekomst kan die kennis over wat voor

data science-kennis. Soms is dat

een patiënt werkt binnen een bepaalde

in één persoon verenigd, zoals bij

context mogelijk de gepersonaliseerde

Sander. Maar veel vaker zal die kennis

behandelopties verder ondersteunen.

verdeeld zijn over meerdere mensen.
Onze training draagt eraan bij dat die
mensen elkaars taal spreken, dat ze
elkaars vakgebied begrijpen en met
elkaar meedenken.”

Inspirerende
gastcolleges

“De analyse van
tekstdata is een
stap op weg naar
een toekomst
waarin patiënten
met eetstoornissen
gepersonaliseerd
worden behandeld.”

Tijdens iedere drie uur durende training
is er een inspirerend gastcollege van
ongeveer een uur. Zo vertelde Joran
Lokkerbol van het Trimbos instituut
over zijn eigen praktijkervaringen en
was er een jurist die inging op privacy,
security en ethiek. Deze sessies gaan
niet direct over programmeren, maar
over aanpalende onderwerpen. Ze
nodigen uit om net even wat verder te
kijken. Anton geeft een voorbeeld: “De
jurist, Marieke van Dijk, General Legal
Counsel bij Tenzinger, adviseerde om,
nog voordat je met data aan de slag
gaat, heel kritisch te kijken in hoeverre
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de beschikbare data herleidbaar is tot
individuen en of dit is te verminderen

“Ik kan data uit
verschillende
bronnen makkelijk
samenvoegen en
ben veel minder
tijd kwijt aan het
structureren en
anonimiseren van
data.”

Sander de Vos
Onderzoeker bij Human Concern

te pseudonimiseren/anonimiseren.

Het hele Tenzinger
Zorgverslimmers
magazine lezen?

Daarnaast is het ook goed om stil te

Vraag het hier aan.

door minder velden te ontsluiten of

staan bij bias in de data en waardoor
die bias veroorzaakt wordt. Vaak is
de gedachte: laten we eerst alle data
maar ontsluiten voor dit onderzoek, dan
zien we daarna wel wat we gebruiken.
Liever benaderen wij dit andersom.
Zeker in het geval van biased data als
basis voor een algoritme, want dat zal
altijd doorsijpelen of zelfs versterken

Weten wat data science
voor jouw zorgorganisatie
kan betekenen?
Lees de whitepaper over
data science in de zorg.

in de resultaten. We hebben bij de
Kindertoeslagaffaire allemaal gezien
waar dat toe kan leiden. Dit gastcollege
dit probleem.”
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maakte mij weer even enorm bewust van

