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Big Data in de zorg: hetzelfde garen op een 
andere klos?

Veel bedrijven zien Big Data als een  
belangrijke nieuwe drijfveer voor 
competitie en innovatie. Voor ander-
en is Big Data vooral een hype en 
niets meer dan ‘hetzelfde garen op 
een andere klos’.

Voor Big Data vond ik op Google bijna 
890.000.000 hits in 0,2 seconden, 
voor Big Data Hype, 4.390.000 hits 
in dezelfde tijd! Google kan met zijn  
instrumenten zoals MapReduce, een  
framework voor indexering en ana- 
lyse van bezoekersaantallen en bezoe- 
kersgedrag, als de ‘moeder’ van Big 
Data worden beschouwd. 

Ook in de zorg doet Big Data rap zijn  
intrede. Wat kan worden verwacht?

Wat is Big Data 
De eerste vraag is: ‘wat is Big Data?’ 
Big Data verwijst naar de enorme 
explosie van gegevens. Het gaat daar- 
bij niet alleen om interne gegevens 
die door grotere opslagmogelijkheden, 

automatisering van processen en  
het toepassen van nieuwe technolo-
gieën zoals RFID, digitale sensoren 
en digitalisering van multimedia 
beeld en geluid binnen organisaties 
beschikbaar zijn gekomen. Nog meer  
gaat het echter om externe gegevens 
die via internet (Google!), sociale 
media en personal devices voor het 
‘oprapen’ liggen. 

Volgens het vijfde jaarlijkse onder-
zoek van de Internationale Data Cor- 
poration (IDC) is er in 2011 sprake 
van 1.8 zetabytes (1.8 biljoen giga-
bytes) aan gecreëerde of gekopieerde 
data en dit aantal zal de komende 
jaren alleen maar exponentieel toe-
nemen. De gegevens variëren van 
overheidsgegevens, medische data tot 
vakantiefoto’s. Uiteraard zijn niet al 
deze data bruikbaar, maar ze kunnen  
worden verzameld, geanalyseerd tot 
patronen en trends en daarmee de 
besluitvorming op allerlei niveaus op  
het gebied van bijvoorbeeld veilig-

heid, marktonderzoek, procesinno-
vatie en wetenschappelijk onderzoek 
verbeteren. 

De 3 V’s: ‘variety, velocity en 
volume’
Volume en de zetabytes die verwerkt 
dienen te worden, vormen slechts één  
van de sleutels van Big Data. Even zo  
belangrijk zijn ‘velocity’ en ‘variety’  
(Gartner, 2011). Bij ‘velocity’ gaat het 
om het snel, realtime beschikbaar 
zijn van data. Bij ‘variety’ gaat het 
om het combineren van gestructu-
reerde (vaak interne) data met onge-
structureerde (vaak externe) data. 
Bij ongestructureerde data gaat het 
om tekst-, audio- en videomining. 
Zo kan bijvoorbeeld worden geana-
lyseerd wat opinies over een bepaald 
product of merk zijn, in sociale 
interacties op Facebook of 
Twitter. 



2

Ook gaan de respondenten ervan uit 
dat deze verbeteringen slechts het 
begin vormen en nog verder zullen 
toenemen. 

Big Data lijkt oneindig, gezien de 
grote hoeveelheid gegevens die wordt  
verzameld. Uiteraard is het belang-
rijk selectief op te treden. De strategie 
van gebruik van data moet aansluiten  
op de doelstellingen van de organi-
satie.

Big Data verwijst dus vooral naar het 
toegankelijk maken van gegevens en  
het op een hoger niveau brengen 
daarvan om beter en meer overall 
inzicht te verkrijgen op ontwikkeling- 
en en de kansen daarin. Beslissingen  
kunnen zo worden gebouwd op ken-
nis in plaats van (alleen of vooral) op  
intuïtie.

Big Data in de zorgverlening
Ook in zorginstellingen doet Big Data  
voorzichtig zijn intrede. Dat geldt niet  
alleen met het oog op marktonder-
zoek rondom patiënten. Capgemini 
Consulting verwacht dat Big Data 
ook in de zorgverlening steeds meer 
toepassing krijgt. Ziekenhuizen bij- 
voorbeeld beschikken door de intro-
ductie van bijvoorbeeld EPD, data-
managementsystemen op IC en OK 
en PACS, over een enorme hoeveel-
heid gegevens. Een enkele opname 
voor een patiënt genereert al tien-
duizenden data-elementen (bijvoor- 
beeld verrichtingen, medische hulp-
middelen, financiële gegevens). Door 
deze gegevens in de tijd met andere 
organisaties en met externe gegevens 
te combineren, ontstaan nieuwe in-
zichten relevant voor behandeling 
en ook preventie. 

Zo is op basis van data-analyse van 
elektronische dossiers en risicofac-
toren in het New York Presbyterian 
Hospital het behandelbeleid aange-
scherpt en het aantal fatale trombo-
ses met circa een derde verminderd. 

Een Nederlands voorbeeld vormt 
een pilot van de Dutch Health Hub. 
In één van de pilotprojecten van dit 

Technologie beschikbaar
Alle belangrijkste softwareleveranciers  
hebben oplossingen in de markt voor  
Big Data. Daarbij is voortgebouwd op  
bestaande technologieën zoals data-
warehousing, business intelligence, 
datamining, contentmanagement en  
search. De eisen rond de 3 V’s hebben  
geleid tot de toepassing van nieuwe 
technologieën en processen, vooral 
gericht op het verwerken van data-
stroomlijning van ook ongestructu-
reerde data en realtime analyses. 

De uitkomsten tellen 
Bij Big Data gaat het uiteraard niet 
om de technologie maar om de uit-
komsten. Big Data stelt organisaties 
in staat een veel grotere en gevari-
eerdere set aan data te analyseren 
en inzichten te verkrijgen rondom 
hun functioneren. Waar eerst vooral 
werd uitgegaan van de eigen data, 
soms aangevuld met externe data 
(inside-out), biedt Big Data organi-
saties de kans om de externe data te 
verrijken met interne data (outside-in). 
 
Zo kan bijvoorbeeld een zorgverzeke- 
raar externe gegevens rondom huis-
houdens combineren met de eigen 
data. Zo wordt beter zichtbaar welke 
klantengroepen hij bedient, wat zij 
belangrijk vinden rondom het kiezen 
van verzekeringen en welke zorg zij  
afnemen. Deze gegevens kunnen wor- 
den gebruikt om het marketingbeleid 
inhoud te geven maar ook realtime 
toe te passen wanneer er bijvoorbeeld  
in het callcentrum contact is met klan- 
ten. De communicatie met de klant 
kan aan de hand van de beschikbare 
gegevens veel persoonlijker worden 
gemaakt.

Van intuïtie naar kennis
Big Data kan uiteraard niet alleen 
worden ingezet met het oog op mar- 
keting en verbeteren van klantcon-
tacten, maar ook op tal van andere 
terreinen, zoals procesverbetering en 
veiligheidsbeleid.  Uit een onlangs 
door Capgemini uitgevoerd onder-
zoek blijkt dat respondenten inschat- 
ten dat processen waarbij Big Data 
is toegepast met 26% zijn verbeterd. 
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platform wordt door onderzoekers 
van het Erasmus MC en AMC nage-
gaan hoe borstkanker sneller kan wor- 
den opgespoord aan de hand van ruwe  
data van de scan (dus voordat de 
data worden omgezet naar een visu-
ele presentatie). Met behulp van 
speciale computeralgoritmes kan 
worden gecontroleerd op onder 
andere weefseldichtheid en afwij-
kingen. 

Een ander voorbeeld is het Parelsnoer-  
initiatief van de acht universitair medi- 
sche centra, waarbij in een zogenaam- 
de biobank een diversiteit aan gege-
vens voor wetenschappelijk onder-
zoek rondom specifieke aandoenin-
gen wordt verzameld. Met Big Data 
wordt ook het genonderzoek voort-
gezet: wat is het samenspel tussen 
enkele combinaties van erfelijke fac- 
toren en diverse omgevings- en leef-
stijlfactoren? 

Ook blijkt het mogelijk om op basis 
van analyse van social media verkeer 
rondom griepverschijnselen nauw-
keurig en snel de uitbraak van een 
griepepidemie te kunnen vaststellen. 
Hierdoor kan sneller worden inge-
grepen en gevaccineerd.

Big Data is een ontwikkeling met een  
enorm potentieel, ook in de zorg. Dit  
wordt ook nog eens onderstreept door  
de resultaten van de onlangs gehouden 
enquête ‘De Medisch Specialist 2015’ 
van de Orde van Medisch Specialis-
ten: 83% van de geïnterviewden vindt  
klinische registraties de juiste manier  
om kwaliteit in relatie tot kosten in-
zichtelijker maken en breed hierin op  
te zetten als basis voor spiegelinforma-
tie én als basis voor openbare kwali-
teitsindicatoren. 

De stap naar realtime informatie
De mogelijkheden voor analyse en het  
verbeteren van de zorg worden hoog 
ingeschat. Professionals worden ech-
ter nu al overstelpt met informatie 
rondom richtlijnen, protocollen en 
wetenschappelijke artikelen. In de 
praktijk blijkt het toepassen van al 
deze informatie een probleem. De 

grootste uitdagingen van Big Data in  
de zorg zien sommigen dan ook in  
het realtime verschaffen van de juiste  
informatie aan de professionals en in  
het verlengde daarvan de patiënten.  
De zoektocht is gestart naar systemen  
die zorgverleners in de dagelijkse prak- 
tijk daarbij kunnen helpen. Denk 
daarbij aan Watson van IBM ter onder- 
steuning van de klinische besluitvorm- 
ing, de ontwikkeling van gedrags-
interventiemodules in de GGZ en 
expertsystemen, die bijvoorbeeld de 
detectie van infecties van bijvoorbeeld 
baby’s op de neonatale IC of de be- 
oordeling van de gezondheidssituatie 
van patiënten met chronisch hartfalen 
online ondersteunen. 

Big Data is meer dan hetzelfde 
garen op een andere klos
Big Data is meer dan hetzelfde garen 
op een andere klos. Het gaat niet om  
de klos (de hoeveelheid beschikbare 
data) maar om het garen dat door 
technologische innovaties sterker is 
en daardoor vele malen gevarieerder 
toepasbaar is dan voor het stoppen 
van een gat in een sok. Capgemini 
ondersteunt organisaties, ook in de 
zorg, bij het ontwikkelen van een visie 
en beleid op Big Data én het organi-
seren van van ‘analysecapabilities’ op 
het gebied van mensen, systemen en 
technologie. Interesse? Neem vooral 
contact met ons op!
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology- 
oplossingen, toegesneden op de klant- 
behoefte. Als een cultureel diverse  
organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve  
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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