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Samenvatting 

Voor u ligt het rapport waarin drie bestaande toepassingen van artificiële intelligentie (AI) in Nederland 

zijn onderzocht. Dit onderzoek Artificiële Intelligentie en passende zorg is onderdeel van de 

onderzoeksreeks Passende Zorginnovatie en uitgevoerd in opdracht van Zorginstituut Nederland. 

Technologische innovatie is een grote belofte voor het beteugelen van de stijgende zorgkosten. In het 

bijzonder kan inzet van AI een grote rol spelen in de datarijke omgevingen van de zorg. Een definitie van 

AI is: de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen – zoals redeneren, 

leren, plannen en creativiteit. Zo kan AI vroegtijdig diagnoses stellen, tumoren herkennen op CT-scans, en 

ziektebeloop voorspellen om tijdig in te grijpen. 

AI biedt in potentie veel mogelijkheden om passende zorg waar te maken. De vrees is echter dat er veel 

zorgtechnologie de praktijk haalt zonder bewezen meerwaarde. Het Zorginstituut ziet een mogelijke rol 

voor zichzelf en andere partijen in het bevorderen van passende zorginnovatie. Bevorderen van passende 

zorginnovatie gebeurt door een interactieve (participatieve) aanpak. Die aanpak past bij het uitgangspunt 

‘congruentie’ voor het scheppen van randvoorwaarden, zoals beschreven in zijn beleidsrapport 

‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’. 

Vanuit deze aanpak is er dit in dit onderzoek gekeken naar drie bestaande zorginnovaties in de 

introductiefase, die zichzelf positioneren als AI-toepassing: FibriCheck, Transpara en AlphaStroke. Hierbij 

hebben we steeds gekeken naar welke actoren er betrokken zijn, wat hun wensen zijn, en wat de 

werkelijke uitkomsten zijn voor hen. 

Door een overkoepelende analyse van de resultaten per casus werken wordt inzicht geboden in de 

volgende onderzoeksvragen: welke potenties, uitdagingen en best practices kunnen geïdentificeerd 

worden bij het introduceren en opschalen van AI-zorginnovaties? Wat is de rol van diverse publieke en 

private partijen (inclusief het Zorginstituut) in de introductie en opschaling van AI-zorginnovaties? Welk 

beleid of instrumenten zijn nodig om AI-innovaties passend in het Nederlandse zorglandschap te 

introduceren? 

Opvallende trend in dit onderzoek: AI-toepassingen lijken vooral aanvullend te worden ingezet bovenop 

of naast de bestaande zorgprocessen in plaats van onderdeel te zijn van een veranderd zorgproces. Inzet 

van AI-toepassingen als aanvullend bovenop of naast de bestaande zorgprocessen kunnen alleen tot 

passende zorg leiden als er een bewezen verbetering van de uitkomsten voor de patiënt is. Onze conclusie 

is daarom: alleen inzet van AI mét transformatie leidt tot passende zorg. Met transformatie wordt het 

volgende bedoeld: óf een bewezen wijziging van het proces van het leveren van zorg, óf een bewezen 

verbetering van de uitkomsten voor de patiënt.   

Factoren binnen de invloedsfeer van het Zorginstituut om dit te bevorderen, zijn: aanmoedigen van de 

ontwikkeling van AI-toepassingen die overtuigend beter zijn dan reguliere zorg, monitoren van het 

gebruik volgens gestelde voorwaarden, en stimuleren dat passend gebruik van AI in richtlijnen wordt 

opgenomen. 

Er is veel aandacht voor AI in de zorg. Dit leidde onder meer de oprichting van de Nederlandse AI Coalitie 

(met focus op de zorg en gezondheid) en het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid.  

De komende periode moet de nadruk liggen op het verbinden van actoren met elkaar en met bestaande 

initiatieven. De grote uitdaging specifiek in de zorg is dat AI bijdraagt aan vervanging of transformatie van 

bestaande zorg in plaats van dat het een toevoeging is. 
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Summary 

This report, commissioned by the National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland; the Institute), 

is part of the Institute’s research series, Appropriate Health Care Innovation (Passende Zorginnovatie). It 

investigates and reflects on three artificial intelligence (AI) applications in a Dutch healthcare setting.  

Technological innovation is one of the factors that is expected to contribute to a decrease in healthcare 

expenses. Especially AI is promising in the data-rich field that is healthcare. AI is defined as: a machine’s 

ability to perform skills that are associated with human behavior such as reasoning, learning, planning 

and being creative. For example, AI applications can make early diagnoses, recognize tumors in CT-scans, 

and predict disease courses, which allows for early intervention.  

AI holds great potential for stimulating and realising appropriate healthcare (passende zorg). Yet, 

healthcare technology might often be realised without proven added value. The Institute has a role in 

stimulating appropriate healthcare innovations, for instance, through its interactive (participative) 

approach. This approach is aimed at ‘congruency’ between parties, by providing the necessary conditions 

for an appropriate entry and deployment of medical innovations, as set out in the Institute’s earlier report 

‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’.  

This approach has been the starting point for research on three healthcare innovations, currently in the 

introduction phase. These innovations, FibriCheck, Transpara and AlphaStroke, position themselves as AI 

applications. We have looked at which actors were involved, which problem they seek to address through 

use of the application, and which problem was solved.  

A final analysis of the three case studies provides insights into the following research questions: what 

potential, challenges and best-practices can be identified? What is the role of public and private (including 

the Institute) in the introduction? What policy is needed to ensure AI leads to appropriate health care?  

The most remarkable trend studied is that AI applications appear to be used in addition to existing care 

processes instead of contributing to change of the care processes. Use of AI in addition to existing care can 

only lead to appropriate health care with evidence that patient outcomes improve. Our conclusion 

therefore is that only when used within a transformation of care provision can AI-applications lead 

to appropriate health care. Transformation in this context includes an proven efficiency gain in the 

process of care delivery and/or an evident improvement of patient outcomes as result of the use of an AI 

application. 

Potential ways to stimulate this that are aligned with the Institute’s role are: promoting development of AI 

applications that are distinctly better than existing healthcare processes or treatments, monitoring 

compliance with set conditions, and stimulate the inclusion of protocols for the appropriate use of AI 

applications in professional guidelines. 

On the national level, there is a lot of attention for AI in health care. This led, for example, to establishing a 

Dutch AI Coalition that focuses on health care and health, the Ministry’s program Valuable AI for Health 

(Waardevolle AI voor gezondheid).  

The challenge ahead is to connect existing initiatives more firmly to the relevant actors that play a role in 

the introduction of health care technologies. The main challenge for the application of AI in healthcare is 

that it should substitute current health care processes or contribute to transforming them rather than 

adding yet another layer on top of existing care delivery processes. 
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HOOFDSTUK 1.  

Passende AI in de zorg 
bevorderen 

1.1 Aanleiding 

Technologische innovatie is een grote belofte voor het beteugelen van de stijgende zorgkosten. In het 

bijzonder kan inzet van artificiële intelligentie (AI) een grote rol spelen in de datarijke omgevingen van de 

zorg. Een definitie luidt: AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen – 

zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit.1 

Zo kan AI vroegtijdig diagnoses stellen, tumoren herkennen op CT-scans, en ziektebeloop voorspellen om 

tijdig in te grijpen. Het zou daarmee in potentie de preventieve waarde van zorg verhogen, leiden tot een 

kwaliteitstoename en – mits goed geïntegreerd in zorgprocessen – werk uit handen nemen van 

zorgprofessionals, die naar verwachting de komende jaren steeds schaarser worden.2 

In het beleidsrapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ (november 2020) schetst 

Zorginstituut Nederland (hierna: Zorginstituut) in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) een krachtig nieuw denken voor een toekomstbestendige zorg en de weg daarnaartoe.3 

AI biedt in potentie veel mogelijkheden om passende zorg waar te maken. De vrees is echter dat er veel 

zorgtechnologie de praktijk haalt zonder bewezen meerwaarde. Onderzoek uit 2021 toonde aan dat van 

100 commercieel beschikbare en CE gecertificeerde AI-producten in de radiologie, er van 64 van deze 

producten wetenschappelijk bewijs ontbrak. Hierbij rijst de vraag of deze technologieën en de inzet ervan 

inderdaad altijd passend zijn.4 

Ondanks de hoge verwachtingen van integratie van technologische ontwikkelingen als oplossing voor 

houdbaarheidsvraagstukken, is de consensus inmiddels namelijk ook dat technologie zich laat 

identificeren als één van de belangrijkste drijvers van uitgavenstijgingen.2 Technologische ontwikkelingen 

verruimen immers in veel gevallen de medische mogelijkheden, waardoor technologische innovatie het 

aanbod aan mogelijke zorg ruimer maakt – we kunnen patiënten behandelen waar dat eerst niet mogelijk 

was.2  

Verruiming van de reikwijdte van het pakketbeheer zou volgens de WRR een oplossing kunnen zijn om te 

voorkomen dat technologie leidt tot kostenstijging. De belemmering daarbij is dat waar bijvoorbeeld in 

het geval van medicijnen een duidelijke partij verantwoordelijk gemaakt kan worden voor het aanleveren 

 

 

1 https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200827STO85804/wat-is-artificiele-
intelligentie-en-hoe-wordt-het-gebruikt 
2 Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak, 2021, WRR 
3 Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú, 2020, Zorginstituut & NZa 
4 van Leeuwen, K.G. et al. Artificial intelligence in radiology: 100 commercially available products and their 
scientific evidence. In: Eur Radiol, 31, 3797–3804 (2021). 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200827STO85804/wat-is-artificiele-intelligentie-en-hoe-wordt-het-gebruikt
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200827STO85804/wat-is-artificiele-intelligentie-en-hoe-wordt-het-gebruikt
https://www.wrr.nl/adviesprojecten/houdbare-zorg/documenten/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/passende-zorg
https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-021-07892-z#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-021-07892-z#citeas
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van informatie over de effectiviteit, de veiligheid en de kosten daarvan, de rolverdeling minder duidelijk is 

voor medische technologie.2 

 

 

1.2 Passende AI in de zorg 

Het Zorginstituut ziet een mogelijke rol voor zichzelf en andere partijen in het bevorderen van passende 

zorginnovatie. Bevorderen van passende zorginnovatie gebeurt door een interactieve (participatieve) 

aanpak. Die aanpak past bij het uitgangspunt ‘congruentie’ voor het scheppen van randvoorwaarden, zoals 

beschreven in het beleidsrapport over passende zorg. Doel hierbij is om meer gelijkgerichtheid te 

bewerkstelligen bij betrokken partijen met schijnbare belangentegenstellingen. Het Zorginstituut wil dit 

in een vroege fase doen. Uit innovatiestudies blijkt dat de vroege fase hiervoor een heel gunstig moment 

is, zodat betrokken (zorg)partijen de AI-toepassingen in de zorg gezamenlijk ontwikkelen, implementeren 

en van toegevoegde waarde laten zijn voor patiënten, zorgverleners en burgers.5 

Als we met de bril van passende zorg naar (het gebruik van) AI-toepassingen in de zorg kijken, gaat het 

om technologie die van meerwaarde is voor de gezondheid en het functioneren van het individu, 

vergeleken met alternatieve opties en tegen een redelijke prijs. De principes voor passende zorg uit het 

rapport ‘Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nú’ zijn ook voor passende AI in de zorg van 

belang. Hierna volgt een opsomming van principes die ook gelden voor specifiek AI of technologie:  

1. Passende AI is goed: de technologie is waardegedreven en voldoende bewezen effectief. AI zorgt 

voor een doelmatige inzet van middelen, mensen en materialen.  

2. Passende AI is gedeeld: de inzet van de technologie gebeurt in het multidisciplinaire netwerk van 

de noodzakelijke actoren. Het wordt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt ingezet. De AI-

toepassing is inclusief (voor individuen van verschillende genders, huidskleur en achtergrond). 

3. Passende AI is geplaatst: de technologie draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek door het 

voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg en het inzetten van slimme zorg om 

(toekomstige) zorg te vervangen.  

4. Passende AI is gezondheidgerelateerd: de technologie richt zich op gezondheidsbevordering en 

draagt bij aan het voorkomen van ziekte en zwaardere zorg. 

Om deze rol van het bevorderen van passende AI verder vorm te geven, heeft het Zorginstituut aan 

Berenschot gevraagd een verkenningsonderzoek te doen naar de introductie van AI-toepassingen in de 

zorg. Onderzoek ten behoeve van het bevorderen van passende zorginnovaties is voornamelijk interactief 

en participatief. Bij een dergelijk participatief onderzoek gaan kennisproductie, leren en veranderen hand 

in hand. Het onderzoek zorgt er namelijk voor dat partijen in reflectie en co-creatie tot meer inzichten 

komen hoe al dan niet de nieuwe technologie passend in te zetten. Daarnaast geeft het onderzoek zicht op 

welk beleid en/of instrumenten nodig zijn om innovaties passend in het Nederlandse zorglandschap te 

introduceren, en waar een rol ligt voor het Zorginstituut en andere partijen.  

Voor u ligt het daaruit resulterende rapport, waarin drie bestaande AI-toepassingen in Nederland zijn 

onderzocht. Dit onderzoek ‘Artificiële intelligentie en passende zorg’ is onderdeel van de onderzoeksreeks 

Passende Zorginnovatie. In deze reeks zijn tot nu toe vijf onderzoeksprojecten afgerond.6 

 

 

5 Tummers, M. et al. (2020). ‘On the integration of early health technology assessment in the innovation 
process: Reflections from five stakeholders’. In: International Journal of Technology Assessment in Health 
Care, 36(5), 481-485 
6 Onderzoeksreeks Passende Zorginnovaties, Zorginstituut Nederland  

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care/article/on-the-integration-of-early-health-technology-assessment-in-the-innovation-process-reflections-from-five-stakeholders/0D0037D8FA0DCB9C650ED6CB02544D39
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care/article/on-the-integration-of-early-health-technology-assessment-in-the-innovation-process-reflections-from-five-stakeholders/0D0037D8FA0DCB9C650ED6CB02544D39
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/onderzoek-en-wetenschap/passende-zorginnovaties
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1.3 Achtergrond van AI in de zorg 

Voor we de casussen behandelen, is het goed eerst de context van AI in de zorg in Nederland te schetsen. 

We doen dit op basis van enkele bronnen. In opdracht van het programma ‘Waardevolle AI voor 

gezondheid’ van de directie Informatiebeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) voerde KPMG in 2020 een inventarisatie uit onder ontwikkelaars van AI-toepassingen in de zorg in 

Nederland. Deze inventarisatie geeft een goed beeld van welke actoren AI-ontwikkelaars als belangrijk 

zien. Zorginstellingen blijken het vaakst (82%) te worden gezien als klant van een AI-toepassing. Medisch 

specialisten (63%) worden het vaakst als eindgebruiker getypeerd. Bij een groot deel van de AI-

toepassingen (67%) zijn patiënten/cliënten(vertegenwoordigers) betrokken bij de ontwikkeling ervan (in 

pilot- en (pre)productiefase). Zorginstellingen (71%), technologiebedrijven (49%) en kennisinstellingen 

(52%) zijn het vaakst als partner betrokken bij de productontwikkeling van AI-toepassingen. Verder zijn 

ook zorgverzekeraars betrokken bij de ontwikkeling.7 

Daarnaast heeft Ecorys in opdracht van het programma Waardevolle AI een verkennende 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Dit bureau inventariseerde een aantal 

belemmeringen voor de adoptie van AI in de zorg op basis van enkele casussen. Uit dit rapport blijkt dat 

veel van de ervaren belemmeringen bij implementatie en opschaling van het gebruik van AI, niet AI-

specifiek zijn, maar meer algemeen gelden voor innovatie in de zorg of voor de inrichting van het 

zorgstelsel als geheel. Het betreft de volgende belemmeringen8:  

1. Organisatie en cultuur: adoptie door professionals en instellingen.  

2. Financiering: wie ervaren de baten en kosten, en is de effectiviteit al aan te tonen.  

3. Technologie: beschikbaarheid van data en samenwerking met andere systemen.  

Bijbehorende handelingsperspectieven voor partijen volgens Ecorys:  

1. Brede acceptatie: vroegtijdig stakeholders betrekken door ontwikkelaars, kennis verspreiden. 

2. Anders financieren van ‘leerperiode’ en laten landen in richtlijnen (door subsidie of 

zorgverzekeraars). 

3. Samenwerking met zorginstellingen, en standaardisatie van informatie-uitwisseling. 

De introductie en implementatie van AI-toepassingen is dus complex. Wat de belemmeringen kan helpen 

wegnemen, is een waardebepaling gelijktijdig met de introductie en opschaling. Waardebepaling van 

technologie is mogelijk door middel van een vroeg ‘health technology assessment’ (HTA). Zo’n vroege HTA 

beoordeelt de innovatie niet, maar probeert deze zo te sturen en te informeren dat de innovatie zo 

waardevol mogelijk (dat wil zeggen, gelet op de principes van passende AI) wordt ontwikkeld en 

toegepast. Termen als ‘vroege waardeverkenning’ of ‘vroege waardedialoog’ lijken hier beter bij te passen. 

Daarin wordt breder, interactiever en prospectief gekeken naar het concept waarde dan in de 

gebruikelijke retrospectieve kosteneffectiviteitsanalyse bij traditionele HTA’s.9 

 

 

7 De nulmeting AI: Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg bekend, 2020, KPMG 
8 Maatschappelijke kosten batenanalyse AI-toepassingen, 2021, Ecorys, in opdracht van het programma 
Waardevolle AI 
9 Waardebepaling van medische innovaties in een vroege fase van ontwikkeling, 2021, Radboudumc, in 
opdracht van het Zorginstituut 

https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2020/09/24/resultaten-inventarisatie-ai-in-gezondheid-en-zorg
https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/31/maatschappelijke-kosten-en-baten-van-toepassing-van-ai-in-de-zorg
https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/31/maatschappelijke-kosten-en-baten-van-toepassing-van-ai-in-de-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2021/08/17/onderzoeksrapport-waardebepaling-van-medische-innovaties-in-een-vroege-fase-van-ontwikkeling
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2021/08/17/onderzoeksrapport-waardebepaling-van-medische-innovaties-in-een-vroege-fase-van-ontwikkeling
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Uit een dergelijk vroeg HTA komen vaak onverwachte inzichten. Prof. dr. Jeannette J. Pols, betrokken als 

expert in het voorliggende onderzoek, komt met een mogelijke verklaring hiervoor. In haar artikel 

beschrijft ze hoe technologie een werking krijgt.10 Dit is goed te illustreren aan de hand van een 

voorbeeld: de mobiele telefoon stelt ons in staat afstanden te overbruggen die anders niet mogelijk waren, 

maar het betekent ook dat onze dag onderbroken wordt door het afgaan van de telefoon die we dan 

moeten opnemen. 

Dit fenomeen verklaart waarom technologie nu nog vaak beoogt voor efficiëntie te zorgen, maar in 

werkelijkheid tot intensievere zorg leidt. Er is begrip nodig bij ontwikkelaars van AI-toepassingen, bij 

gebruikers en bij andere betrokken actoren van de soms onverwachte uitkomsten van het gebruik van 

technologie in de zorg. Intentie en effect kunnen verschillen. Het doel van dit onderzoek is om passende 

technologie in de zorg te bevorderen, dus technologie die wenselijke en de gewenste doelen realiseert in 

het gebruik.  

1.4 Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek hebben we gekeken naar drie bestaande zorginnovaties die zichzelf positioneren als AI-

toepassing: FibriCheck, Transpara en AlphaStroke. Deze AI-toepassingen zijn in diverse stadia van 

introductie. De ene toepassing wordt al in de praktijk gebruikt, de ander in de context van onderzoek, en 

de derde is nog niet onderzocht in Nederland. Bij deze AI-toepassingen hebben we getracht de volgende 

vragen te beantwoorden: 

• Welke actoren zijn er betrokken bij de AI-toepassing? 

• Welk probleem willen ze oplossen met het gebruik van de AI-toepassing? 

• Welke waarde willen ze zien in het gebruik van de AI-toepassing? 

• Welk probleem wordt er werkelijk opgelost? 

• Welke waarde wordt er werkelijk geleverd? 

Door een overkoepelende analyse van de resultaten per casus werken wordt inzicht geboden in de 

volgende onderzoeksvragen: welke potenties, uitdagingen en best practices kunnen geïdentificeerd 

worden bij het introduceren en opschalen van AI-zorginnovaties? Wat is de rol van diverse publieke en 

private partijen (inclusief het Zorginstituut) in de introductie en opschaling van AI-zorginnovaties? Welk 

beleid of instrumenten zijn nodig om AI-innovaties passend in het Nederlandse zorglandschap te 

introduceren? 

De beantwoording van deze vragen biedt inzicht in hoe het Zorginstituut met andere partijen de passende 

introductie en opschaling van AI-zorginnovaties al in de introductiefase kan bevorderen.  

Belangrijk om te benoemen is dat het onderzoek de AI-toepassingen schetst gedurende de eerste helft van 

2022. Zowel de AI-toepassingen als de (beleids)context van deze toepassingen zijn zeer dynamisch. Voor 

sommige bevindingen is daardoor inmiddels beleid. In het laatste hoofdstuk benoemen wij kort deze 

(recente) beleidsontwikkelingen. 

1.5 Leeswijzer 

 

 

10 Pols, J. (2017). ‘Good relations with technology: Empirical ethics and aesthetics in care’. In: Nursing 
Philosophy, 18(1) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27758077/
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In het voorliggende rapport behandelen wij eerst alle casussen van dit onderzoek. Wij beginnen met de 

toepassing FibriCheck in hoofdstuk 2. Daarna volgt de toepassing Transpara in hoofdstuk 3. Tot slot 

beschrijven we de toepassing AlphaStroke in hoofdstuk 4. In het afsluitende hoofdstuk 5 maken we een 

overkoepelende analyse van de drie casussen, waarin we ook antwoord geven op de hoofdvraag van dit 

onderzoek. De gebruikte methode staat beschreven in bijlage 1. 
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HOOFDSTUK 2.  

FibriCheck 

2.1 Wat is het?  

FibriCheck is een door het Belgische Qompium ontwikkelde applicatie voor onder andere smartphones 

waarmee hartritmestoornissen opgespoord kunnen worden. Via de app kan de gebruiker zelfstandig zijn 

hartritme meten en volgt er direct een analyse, interpretatie en advies op basis van AI. De app beoogt 

hartritmestoornissen (vroegtijdig) te detecteren. Ook wordt deze gebruikt om patiënten met 

atriumfibrilleren op afstand te monitoren.  

2.1.1 Beoogd gebruik van de toepassing 

De toepassing kent twee doelen. Enerzijds kan deze bijdragen aan het voortijdig opsporen van 

hartritmestoornissen. Dit betreft een preventieve inzet van de app waarbij de gebruiker (nog) niet 

gediagnosticeerd is met een hartritmestoornis. Anderzijds kan de app ingezet worden voor het op afstand 

monitoren van patiënten die gediagnosticeerd zijn met atriumfibrilleren. In de gevolgde casus ging het om 

deze tweede11 mogelijke inzet. Daarom wordt gesproken over ‘de patiënt’, maar ook consumenten (zonder 

diagnose) kunnen gebruik maken van de app.  

Een patiënt kan zelfstandig zijn hartritme meten. De app analyseert en interpreteert vervolgens deze 

meting en koppelt daar een advies aan voor de gebruikende patiënt. Wanneer de patiënt de smartphone-

app gebruikt, meet de patiënt zijn hartritme door zijn wijsvinger één minuut lang op de camera van de 

smartphone te leggen. Na een minuut stopt de meting en wordt de patiënt gevraagd eventuele symptomen 

door te geven. De patiënt doet dit door de betreffende symptomen te selecteren uit een beknopte lijst. 

Vervolgens analyseert de app met behulp van AI de gegevens om tot een interpretatie van het hartritme te 

komen. Op basis van die interpretatie geeft de app een advies af aan de patiënt. Dit advies onderscheidt 

drie situaties: a) geen mogelijke stoornis gevonden, b) mogelijk sprake van een stoornis, neem contact op 

met een (behandelend) arts en c) zeer waarschijnlijk een hartritmestoornis, neem direct contact op met 

een (behandelend) arts.  

Naast deze terugkoppeling kan er ook een uitgebreidere rapportage worden opgesteld die eveneens door 

een behandelend arts is in te zien. Dit is aan de orde wanneer de app wordt gebruikt om patiënten op 

afstand te monitoren, zoals in de onderzochte casus het geval was. FibriCheck heeft zelf ook medische 

experts beschikbaar die de data kunnen beoordelen. 

2.1.2 Medische achtergrond applicatie 

In Nederland zijn er ongeveer 360.000 mensen die weten dat ze de aandoening atriumfibrilleren hebben. 

Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij de hartslag onregelmatig is en vaak te snel of soms juist 

te langzaam is. Deze aandoening is an sich niet gevaarlijk, maar moet doorgaans wel behandeld worden 

om schade aan het hart te voorkomen. 

 

 

11 De reden hiervoor is dat dit type gebruik het interessantst is voor een onderzoek naar passende AI. Het 
gebruik waarbij patiënten zelfstandig monitoren, stond te ver af van de professionele zorg die onderwerp 
was van het onderzoek  
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Naar schatting zijn er verder 80.000 mensen die de aandoening hebben, maar bij wie dit nog niet 

gediagnosticeerd is.12 Het merendeel van de patiënten met atriumfibrilleren is 75 jaar of ouder. Dit leidt 

jaarlijks tot ruim 30.000 ziekenhuisopnamen van patiënten met atriumfibrilleren. 

Ook kunnen er als gevolg van atriumfibrilleren complicaties optreden. Zo kan in de boezem een 

bloedstolsel ontstaan dat elders in het lichaam een bloedvat afsluit. Ongeveer 20% van de beroertes 

(hersenbloedingen, herseninfarcten en TIA’s) worden veroorzaakt door een hartritmestoornis als 

atriumfibrilleren.13 Ook kan de pompfunctie van het hart verminderen, waardoor de kans op hartfalen 

toeneemt. Met onder andere ECG’s en holters is het mogelijk om hartritmestoornissen vast te stellen. Dit 

lukt echter niet altijd: 40% van de patiënten met een hartritmestoornis ervaart geen symptomen en 

daarbij zijn hartritmestoornissen niet altijd zichtbaar op het moment van bijvoorbeeld een ECG-

onderzoek.14  

FibriCheck zelf verwacht dat met de app als onderdeel van het zorgproces het enerzijds mogelijk is om 

door preventieve screening tot 75% van de beroertes als gevolg van hartritmestoornissen zoals 

atriumfibrilleren te voorkomen.15 Anderzijds biedt de app de mogelijkheid om op afstand 

gediagnosticeerde patiënten te monitoren en op basis daarvan de behandeling aan te passen.  

2.1.3 Hoe wordt er met data omgegaan? 

Het AI-aspect van de app van FibriCheck zit in de analyse die wordt gemaakt van de verzamelde data.16 

Het algoritme is erop gericht atriumfibrilleren te onderscheiden van niet-atriumfibrilleren. De app haalt 

persoonsgegevens op om zijn diensten te kunnen leveren. Het gaat hierbij om basispersoonsgegevens 

zoals naam, maar ook de meetgegevens en labels (zoals doorgegeven symptomen). Daarnaast geldt voor 

de gebruiker van FibriCheck: ‘door metingen te maken via de FibriCheck App, stemt u er uitdrukkelijk mee in 

dat de metingen worden verwerkt met het oog op het leveren van de FibriCheck Diensten en 

(pseudo)anoniem worden gebruikt voor onderzoek en testen van de FibriCheck Diensten’.17 Naast het direct 

leveren van diensten, worden opgehaalde gegevens ook gebruikt om de applicatie en de onderliggende 

techniek te verbeteren. Voor dit doeleinde worden de gegevens geanonimiseerd.  

2.2 Hoe is de introductie tot stand gekomen?  

De techniek achter FibriCheck is in 2017 CE-goedgekeurd en daarmee op de Europese markt gekomen. In 

Nederland is de app beschikbaar voor consumenten en patiënten, maar werd deze tot de coronapandemie 

niet binnen de klinische praktijk gebruikt. Daar was ECG-onderzoek in het ziekenhuis de gangbare 

praktijk voor patiënten met gediagnosticeerd atriumfibrilleren. In de onderzochte casus is FibriCheck 

toegepast in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Daar bleef de behoefte aan het 

monitoren van deze patiënten bestaan, toen in 2020 de Covid-19-pandemie uitbrak en ziekenhuisbezoek 

voor deze patiënten nagenoeg onmogelijk werd. Daarin lag de aanleiding voor de cardiologieafdeling van 

het MUMC om contact te zoeken met FibriCheck om telemonitoring voor deze groep patiënten met 

gediagnosticeerd atriumfibrilleren te organiseren.  

 

 

12 https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/feiten-en-cijfers-hart-en-vaatziekten 
13 https://www.FibriCheck.com/nl/waarom-je-best-regelmatig-je-hartritme-controleert-2/  
14 https://www.FibriCheck.com/nl/hoe-meet-FibriCheck-je-hartritme/  
15 https://www.FibriCheck.com/nl/  
16 H. Gruwez et al. (2021). ‘Performance of an artificial intelligence algorithm to detect atrial fibrillation on 
a 24-hour continuous photoplethysmography recording using a smartwatch: ACURATE study’. In: 
European Heart Journal, 42(1) 
17 FibriCheck (2019). Privacyverklaring 1.4 art. 3.1 

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/feiten-en-cijfers-hart-en-vaatziekten
https://www.fibricheck.com/nl/waarom-je-best-regelmatig-je-hartritme-controleert-2/
https://www.fibricheck.com/nl/hoe-meet-fibricheck-je-hartritme/
https://www.fibricheck.com/nl/
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/Supplement_1/ehab724.0489/6392386
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/Supplement_1/ehab724.0489/6392386
https://www.fibricheck.com/nl/privacybeleid-fibricheck-gebruiksonderzoek/
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FibriCheck stelde enkele proefabonnementen beschikbaar voor patiënten van het MUMC. Daarmee kregen 

patiënten toegang tot de app van FibriCheck en cardiologen toegang tot hun meetgegevens. Vrij snel na 

deze proefperiode werd besloten om FibriCheck verder in te bouwen in het zorgpad voor deze groep 

patiënten met atriumfibrilleren.  

In deze lokale introductiefase waren twee elementen van belang: financiering van de abonnementskosten 

van de app18 in deze fase door patiënten, en bewijsvoering met betrekking tot de effectiviteit en 

doelmatigheid. De financiering vormde een belangrijk aandachtspunt voor de cardiologen in het MUMC. 

Zij waren het er vanaf het begin over eens dat ze de app niet wilden gebruiken als de patiënt hiervoor zou 

betalen. De app was in principe beschikbaar voor patiënten (en consumenten zonder medische indicatie), 

maar deze moesten zelf de app-kosten betalen. 

De eerste paar abonnementen werden gratis door FibriCheck beschikbaar gesteld, maar al vrij snel 

ontstond de wens om de app ook op langere termijn bij patiënten in te zetten. Hiervoor was financiering 

van de abonnementen noodzakelijk. Het ziekenhuis heeft daar in eerste instantie in voorzien, zonder daar 

aanvullende inkomsten voor te krijgen. Omdat het gebruik van de app mogelijk tot lagere inkomsten voor 

het ziekenhuis leidde doordat er bijvoorbeeld minder ECG’s werden gemaakt19, is tegelijkertijd een traject 

voor aanvullende financiering via de zorgverzekeraar ingezet. De zorgverzekeraar en de NZa zagen ook 

potentie in toepassing van de app in het bestaande zorgpad. Het MUMC en de zorgverzekeraar zijn in 

gesprek gegaan over welke bewijsvoering nodig was om de daadwerkelijke meerwaarde van de 

toepassing aan te tonen. Dit betrof onder meer de financiële effecten van de inzet van de app en 

zorguitkomsten op middellange termijn. 

Op basis van die bewijsvoering is er een facultatieve prestatie ingericht. Die compenseert de behandelaar 

voor een lagere DBC20-vergoeding. Het ziekenhuis kon immers aantonen dat het financieel nadeel zou 

ondervinden van het gebruik van de toepassing in het bestaande zorgpad voor de betreffende doelgroep. 

Een facultatieve prestatie had de voorkeur van de zorgverzekeraar boven een opslag op het tarief, omdat 

nu ook inzichtelijk werd gemaakt wat er per patiënt gebeurde. De facultatieve prestatie is in april 2021 

aangevraagd en in januari 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. De vergoeding is gericht op Telecheck-

AF, het behandeltraject21 waar FibriCheck onderdeel van is. Deze is landelijk beschikbaar gemaakt, maar 

elk ziekenhuis moet hiervoor een aparte afspraak met de NZa maken. De precieze vergoeding is 

afhankelijk van de casemix voor het betreffende ziekenhuis; populaties wisselen waardoor de inzet en de 

effecten op de DBC’s verschillen.  

2.2.1 Betrokken actoren en rol 

Omdat FibriCheck zich als innovatie in de opschalingsfase bevindt, merkten wij dat geïnterviewde actoren 

ook ideeën hadden over de verdere introductie van FibriCheck en belemmerende factoren daarbij. 

Regelmatig was dit een logisch vervolgonderwerp. 

In dit onderzoek is explorerend gezocht naar betrokken actoren. We zijn gestart bij Qompium, het bedrijf 

achter FibriCheck, waarna via hen verbindingen zijn gelegd naar andere stakeholders. Deze stakeholders 

 

 

18 De app kost de gebruiker (patiënt of consument) een maandelijks bedrag 
19 Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve prestatie “Telecheck atriumfibrilleren” - TB/REG-21679-
01  
20 Diagnose-behandelcombinatie 
21 De vergoeding heeft dus geen betrekking op FibriCheck zelf, maar op het gehele zorgpad waarvoor de 
inzet van een app als FibriCheck van belang is; https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/vanaf-nu-
definitief-onderdeel-van-zorgaanbod-app-hartritme-meten-en-analyseren  

https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/vanaf-nu-definitief-onderdeel-van-zorgaanbod-app-hartritme-meten-en-analyseren
https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/vanaf-nu-definitief-onderdeel-van-zorgaanbod-app-hartritme-meten-en-analyseren
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brachten op hun beurt nieuwe stakeholders in beeld. De volgende actoren met bijbehorende rol zijn 

geïnterviewd in het kader van dit onderzoek: 

• Leverancier: ontwikkeling en onderhoud van de app, commercieel. 

• Cardioloog: aanjager introductie binnen het MUMC, behandelaar patiënten, gebruiker van de app 

als behandelaar. 

• Patiënt: gebruiker van de app, patiënt in het MUMC. 

• Huisarts: voornaamste medisch algemeen aanspreekpunt in het leven van de patiënt. 

• Patiëntenfederatie: patiëntenbelangenbehartiging. 

• Hartstichting: patiëntenbelangenbehartiging, FibriCheck in contact gebracht met andere partijen 

via het Vliegwiel. Hecht aan beschikbaarheid van de app voor patiënten en aan een hoge kwaliteit 

van zorg. 

• Innovatielab: versnelt innovaties binnen het MUMC door expertise op de randvoorwaarden voor 

introductie in het ziekenhuis te leveren. 

• Zorgverzekeraar VGZ: financiering app, zorgpad; zinnige en passende zorg. 

• Nederlandse Vereniging van Cardiologen (NVVC): de beroepsgroep van cardiologen, onder meer 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van protocollen en behandelstandaarden. 

Bovengenoemde betrokkenen zijn in een netwerkfiguur geplaatst om onderlinge relaties met andere 

actoren en de AI-toepassing te illustreren. Ook de figuurlijke afstand tot de AI-toepassing wordt hierin 

geïllustreerd. 

 

Figuur 1. Netwerkfiguur van geïnterviewde betrokkenen in de FibriCheck-casus. 

  

2.3 Aandachtspunten 

Op basis van de gevoerde gesprekken met actoren hebben we zes aandachtspunten gedestilleerd. Deze 

zijn vervolgens besproken in een interactieve sessie met verschillende betrokkenen, variërend van een 

patiënt tot beleidsmakers (zowel geïnterviewden als niet-geïnterviewden). Op basis van de gesprekken en 

deze interactieve sessie komen we tot de volgende bevindingen.  
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2.3.1 De introductie en implementatie van FibriCheck is afhankelijk 

van een bevlogen cardioloog/kartrekker 

In de onderzochte casus komt het beeld naar voren van een bevlogen cardioloog die de introductie van de 

toepassing trekt. Daar wordt meteen bij aangetekend dat het niet om een enkeling maar om een team van 

bevlogen cardiologen gaat. Tegelijkertijd zijn er veel welwillende partijen bij betrokken, zoals het 

ziekenhuis, de leverancier en de zorgverzekeraar, die vanaf het begin positief stonden tegenover het 

initiatief. Deze partijen pakken dan ook hun rol, bijvoorbeeld door mee te denken over een vergoeding 

(verzekeraar) of door technische en juridische randvoorwaarden in te regelen (ziekenhuis), maar het 

team cardiologen is de spil waar het om draait. De rol van het kartrekkende cardiologieteam blijkt 

bijvoorbeeld uit de inzet die werd gepleegd op verspreiding van kennis en best practices. Zo werd er 

aandacht besteed aan een informatiebrochure voor cardiologen, social-media-posts, publicaties en 

presentaties op bijeenkomsten. 

De voortrekkersrol wordt als positief beschouwd. Algemeen wordt gewaardeerd dat betrokken 

zorgprofessionals zich hard maken voor verbetering van de zorg. Tegelijkertijd rijst de vraag: is dit een 

wenselijke route? Want als de introductie van een toepassing afhankelijk is van één of enkele betrokken 

zorgprofessionals, maakt dat de implementatie ook kwetsbaar. Leveranciers zijn in belangrijke mate 

afhankelijk van deze professionals om hun toepassing breed te verspreiden. Daarnaast legt dit het 

initiatief in handen van enkelingen en is er weinig coördinatie, wat weer versnippering van het 

zorgaanbod in de hand werkt.  

Als iedereen de meerwaarde van de toepassing inziet, moet deze snel in de richtlijnen van de 

beroepsgroep belanden en standaardzorg worden (en de huidige standaardzorg vervangen). Hier wordt 

een rol gezien voor de beroepsvereniging (in dit geval van cardiologen) samen met verzekeraars en 

patiëntenorganisaties.  

Het algemene beeld is dat voor de (hele) vroege fase één of enkele bevlogen kartrekkers vooralsnog een 

onmisbare schakel zijn in de introductie van zorginnovaties, maar dat vrij snel daarna een fase volgt 

waarin, ondanks nog bestaande onzekerheden, een algemenere aanpak op bijvoorbeeld 

beroepsgroepniveau gewenst is. In deze fase is het niet langer passend de marktintroductie bij één of 

enkele personen te beleggen.  

2.3.2 FibriCheck heeft Covid-19 nodig (gehad) voor de implementatie 

Voor Covid-19 was FibriCheck al bekend bij de cardiologen in het MUMC. Toch werd de PPG (vingerdruk)-

meting niet gebruikt omdat de ECG breed beschikbaar was en als gouden standaard gold. Tijdens Covid-19 

bleek de PPG-meting juist wel een geschikt alternatief om op afstand gediagnosticeerde patiënten te 

monitoren. Voorwaarde daarbij was wel dat de cardiologen bijgeschoold werden, waarvoor 

educatiemateriaal is opgesteld. Het is aannemelijk dat zonder Covid-19 de toepassing niet 

geïmplementeerd was, omdat de voordelen voor de patiënt voor cardiologen nog niet opwogen tegen het 

monitoren zonder ECG.  

Overigens geldt voor alle digitale en hybride zorg dat deze tijdens Covid-19 een enorme vlucht heeft 

genomen en dat nog niet duidelijk is of dit ook zal standhouden. De verwachting is dat het gebruik zal 

afnemen maar op hoger niveau dan voorafgaand aan Covid-19 zal stabiliseren. Zo is FibriCheck binnen het 

MUMC tijdens Covid-19 in ongeveer 90% van de gevallen ingezet en ligt het gebruik nu rond de 60%. De 

cardioloog voorziet een hybride aanpak met bijvoorbeeld één fysiek bezoek en één teleconsultatie per jaar 

(blended care). 

Naast de toegenomen noodzaak heeft Covid-19 de implementatie ook versneld. Vanwege de korte 

doorlooptijd werd de toepassing snel beschikbaar voor patiënten die dan ook snel geïncludeerd werden. 

Daarbij hielp het dat de toepassing volgens de gesprekspartners, inclusief een patiënt, zeer eenvoudig in 
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het gebruik is voor patiënten. De toepassing wordt ook meegenomen in aanpakken voor nieuwe patiënten 

die na Covid-19 hun intake hebben gehad. De eerdergenoemde facultatieve prestatie heeft dit financieel 

mogelijk gemaakt.  

“Covid-19 heeft in Nederland echt voor de doorbraak 

gezorgd. Als Covid-19 maar drie maanden had geduurd 

waren we teruggegaan naar de oude situatie” - leverancier 

2.3.3 Dit soort toepassingen heeft een negatieve connotatie als het 

voornaamste doel kostenefficiëntie lijkt te zijn  

De negatieve connotatie, die volgens sommige patiëntvertegenwoordigers hangt rondom tools die 

voornamelijk op kostenreductie gericht lijken te zijn, hoeft volgens gesprekspartners geen probleem te 

zijn voor de verdere introductie van dergelijke toepassingen. Voor de patiënt is het belangrijk dat daarbij 

de kwaliteit van zorg geborgd blijft, want ook de patiënt snapt dat zorgkosten een maatschappelijk thema 

zijn, maar wil zich geen tweederangsburger of een ‘nummer’ voelen. Tegelijkertijd zijn er vaak ook 

voordelen voor de patiënt, zoals minder reistijd en -kosten en minder wachttijd. Daarnaast kwam het 

verdienmodel van het ziekenhuis deels onder druk te staan door het gebruik van FibriCheck, bijvoorbeeld 

doordat het aantal vervolgonderzoeken afnam. Dit is meegenomen in de facultatieve prestatievergoeding 

maar is in zijn algemeenheid een belangrijk thema, omdat het de innovatie minder aantrekkelijk maakt 

voor zorgverleners. In de afspraken die de verzekeraar en het ziekenhuis hebben gemaakt over de 

productie van de vakgroep, is hier ook rekening mee gehouden.  

Desondanks blijkt de praktijk hardnekkig, op korte termijn is er niet veel geld bespaard. In de toekomst 

wordt de inzet van FibriCheck wel hierop geëvalueerd door de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Tot die 

tijd biedt de facultatieve prestatie de mogelijkheid om het zorgpad anders in te richten.  

2.3.4 Onduidelijk is wie er verantwoordelijk is: patiënt, app of 

cardioloog?  

Een aandachtspunt dat in de interviews werd genoemd maar in de interactieve sessie minder herkend 

werd, is de vraag wie er verantwoordelijk is voor de geleverde zorg in relatie tot de app. In de gesprekken 

kwam naar voren dat de arts in principe verantwoordelijk is, maar wanneer AI een belangrijkere rol krijgt, 

de verantwoordelijk arts de besluitvorming mogelijk niet meer volledig begrijpt op basis waarvan 

besluiten worden genomen. Dit speelt in bredere zin bij eHealth maar met name bij AI. Ook worden er aan 

AI hogere eisen gesteld dan aan een arts. Een mens kan immers fouten maken, technologie wordt geacht 

dat niet te doen.  

Dit werd in de groepssessie, met name door zorgprofessionals, minder herkend omdat er volgens 

betrokkenen altijd sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid: zowel de patiënt, als de app 

(leverancier) en de arts hebben een verantwoordelijkheid bij het gebruik van de app. Het is wel van 

belang dat iedere partij zijn verantwoordelijkheid duidelijk heeft en die verantwoordelijkheid ook pakt. 

Die gedeelde verantwoordelijkheid vloeit ook voort uit de waarde die de app volgens betrokkenen 

toevoegt aan de bestaande zorg. De toepassing kenmerkt zich door het samenspel tussen behandelend 

arts en patiënt. Waar voorheen de patiënt naar het ziekenhuis ging voor een diagnosestelling (ECG), krijgt 

hij nu een actievere rol. Zo is de patiënt verantwoordelijk voor de metingen, die hij ook moet kunnen 

uitvoeren. De app wordt ingezet om patiënten die last hebben van atriumfibrilleren op afstand te kunnen 

monitoren. Wanneer de gegevens volgens de behandelend cardioloog aanleiding geven om de medicatie 

aan te passen, is dit ook op afstand mogelijk. Alle betrokkenen zien dat de patiënt meer autonomie ervaart 
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in de behandeling van zijn aandoening. De patiënt kan, wanneer het atriumfibrilleren opspeelt, helder 

maken wat er aan de hand is, zonder daarvoor naar het ziekenhuis te hoeven.  

Een andere waarde die de cardioloog signaleert, is een beter zicht voor de cardioloog op de klacht-

symptoomrelatie omdat er meerdere meetmomenten zijn. Het traditioneel gebruikte hartfilmpje is een 

momentopname, terwijl FibriCheck een serie meetmomenten over, in theorie, onbepaalde tijd mogelijk 

maakt.  

”De ervaring is heel heftig, als je het [atriumfibrilleren] voor 

het eerst meemaakt. Je denkt dat je doodgaat. De app werkt 

dan heel geruststellend” – patiënt 

2.3.5 Er bestaat spanning tussen bewijzen en toepassen: bewijs 
vergaren door toe te passen, maar pas toe te passen als het 

bewezen is  

Wettelijk is vastgelegd dat zorg alleen vanuit het basispakket vergoed mag worden als deze even effectief 

is als de standaardzorg in Nederland.22 Tegelijkertijd is het vergaren van bewijs gebaat bij een brede 

implementatie en is er voor introductie vaak weinig informatie beschikbaar. Er lijken in zijn algemeenheid 

vragen te zijn over de toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande interventies, maar hier wordt een 

aantal kanttekeningen bij geplaatst. De effecten op de autonomie en zekerheid die een patiënt voelt, 

zouden hierbij niet meegenomen worden. Goed ontworpen onderzoek lijkt essentieel om structurele 

vergoeding vanuit het basispakket te organiseren, maar is ook lastig om op te zetten. Volgens betrokkenen 

is het van belang om daarbij het bredere perspectief van de patiënt te betrekken. Dit laatste stelt de 

patiënt ook meer centraal, wat betrokkenen als zeer belangrijk zien. Tevens hangt de waarde van een 

innovatie ook samen met de context waarin deze geïmplementeerd wordt: is het bijvoorbeeld een 

innovatie in de plaats van of ter aanvulling op bestaande zorg? 

De algemene conclusie onder gesprekspartners is dat digitale zorg als telemonitoring geen kwalitatief 

(zorguitkomsten) betere zorg hoeft te zijn dan fysieke zorg en dat vaak ook niet is. Maar ook dan is het 

doorgaans een welkome aanvulling op of vervanging van bepaalde fysieke zorg. Dit vanwege andere 

voordelen voor bijvoorbeeld het welbevinden en de impact op het dagelijks leven, en door (medisch-

)kwalitatief gelijkwaardig te zijn (non-inferiority principe). Een aantal gesprekspartners achten het 

mogelijk de bewijslast vanuit het non-inferiority principe sneller rond te krijgen. Al kost dat ook 

onderzoekstijd.  

 

2.3.6 Onduidelijk is wie de app moet betalen: patiënt, ziekenhuis of 

zorgverzekeraar? 

Toen in het MUMC het gebruik van FibriCheck werd onderzocht, wilden cardiologen dat de patiënt niet 

voor de app betaalde. De artsen voelden de verantwoordelijkheid om dat ook zo te organiseren. Als dat 

niet lukte, zouden ze de app niet inzetten. In eerste instantie vergoedde het ziekenhuis de kosten. In april 

2021 is er in samenwerking met de verzekeraar een aanvraag gedaan voor een facultatieve 

prestatievergoeding en in januari 2022 is de facultatieve prestatievergoeding gepubliceerd in de 

Staatscourant.  

 

 

22 https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/voorwaardelijke-toegelaten-zorg  

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/voorwaardelijke-toegelaten-zorg
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De financiering van zorginnovaties blijft wel een verdelingsvraagstuk waarin instellingen, zorgverleners 

en zorgverzekeraars keuzes moeten maken. Ook in deze casus geven de meeste betrokkenen aan dit als 

grootste belemmering voor de introductie te hebben ervaren. De huidige prestatievergoeding is in 

principe breed beschikbaar, maar ziekenhuizen moeten apart afspraken maken met zorgverzekeraars, 

onder andere op basis van hun patiëntenpopulatie.  

Daarnaast is er enige terughoudendheid merkbaar. Zorgverzekeraars geven aan dat het moeilijk is een 

instrument als FibriCheck uit te faseren. Het stoppen met digitale zorg is namelijk niet eenvoudig. 

Patiënten raken eraan gehecht en vinden het fijn dat de dokter hen doorlopend in de gaten houdt. 

De facultatieve vergoeding is van belang geweest voor de implementatie van de app, omdat deze het 

MUMC in staat stelde het zorgpad aan te passen, zonder daar financieel nadeel van te ondervinden. Zo is 

voor de verzekeraar nu bekend dat FibriCheck leidt tot minder functieonderzoeken en poliklinische 

bezoeken in het ziekenhuis. Tegelijkertijd is er nog geen sprake van brede implementatie. Vergoeding lijkt 

dus niet de enige (doorslaggevende) factor bij de introductie van nieuwe technologie.  

“FibriCheck niet on-top-of maar als onderdeel van het 

zorgpad” – zorgverzekeraar 

2.4 Hoe nu verder met FibriCheck? 

De route voor de verdere introductie van FibriCheck is goed zichtbaar, maar er is nog wel een weg te gaan. 

Er is meer wetenschappelijk bewijs nodig om de meerwaarde zowel qua effectiviteit en doelmatigheid van 

de toepassing in de setting van het MUMC als in het algemeen aan te tonen. Het loont om deze 

meerwaarde ook te onderzoeken op het gebied van kwaliteit van leven en zelfmanagement. Het (deels) 

vervangen van bestaande zorg is namelijk ook een belangrijk onderdeel in het kader van passende zorg. 

Vervolgens zou de beroepsgroep de innovatie in de richtlijnen kunnen opnemen. Deze stap lijkt essentieel 

voor verdere brede introductie. Andere centra zijn vrij om vergelijkbare trajecten als het MUMC te starten, 

gecompenseerd door een facultatieve prestatievergoeding. De vraag is echter of ook na Covid-19 de 

urgentie hiervoor hoog genoeg is. Toename van het totale aantal follow-up policonsulten in veel 

ziekenhuizen kan hierbij een rol spelen, omdat dit in ziekenhuizen voor problemen zorgt. 

Wat betreft de toekomst van FibriCheck speelt ook het vraagstuk rondom het preventief of diagnostisch 

gebruik in de eerstelijnszorg. Via de beroepsgroep loopt een onderzoek naar de meerwaarde van 

screening. Vooralsnog geeft de eerstelijn aan dat een app als FibriCheck een te nauwe scope heeft om 

bruikbaar te zijn. Een huisarts is op een meer holistische manier met zijn patiënten bezig, dus naast 

hartritme wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar lichaamsbeweging en bloeddruk. Een meer holistische 

aanpak is voor een app noodzakelijk, om te voorkomen dat een grote verscheidenheid aan toepassingen 

moet worden ingezet. Overigens geeft een aantal gesprekspartners aan hier anders tegenaan te kijken. 

Sommigen zien juist dat er in de eerstelijn geen tijd is om opportunistisch te diagnosticeren, terwijl dat 

met FibriCheck wel mogelijk zou zijn. Voor eerstelijnspatiënten die atriumfibrilleren min of meer als fact 

of life geaccepteerd hebben maar niet naar het ziekenhuis hoeven, zou volgens vrijwel alle 

gesprekspartners FibriCheck in potentie wel van toegevoegde waarde kunnen zijn.  
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HOOFDSTUK 3.  

Transpara 

3.1 Wat is het? 

Transpara is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf ScreenPoint Medical. Het is een 

beslissingsondersteunend AI-systeem dat radiologen helpt bij de vroege detectie en diagnose van 

borstkanker. Met Transpara wordt beoogd vroegtijdig borstkanker op te sporen op röntgenfoto’s van de 

borst (mammogram). 

 

 

Figuur 2. Voorbeeld van een mammogram. 

 

3.1.1 Beoogd gebruik toepassing 

Transpara wordt ingezet en gebruikt door medisch specialisten (veelal radiologen) in het ziekenhuis. Het 

is een AI-toepassing die gekoppeld kan worden aan de huidige computersystemen in het ziekenhuis en die 

dienstdoet als diagnostisch radiologisch onderzoek bij vrouwen met (verdenking op) borstkanker. 

Transpara beoordeelt het mammogram in aanvulling op de radioloog in het diagnostische proces. De 

radioloog vormt het definitieve oordeel over het mammogram en is hier ook eindverantwoordelijk voor.  

Transpara ziet door slimme algoritmen een afwijking die wordt gescoord op een schaal van 0-10. Dit 

wordt de risicoscore genoemd, waarbij een hogere score een hoger risico op maligniteit (kwaadaardige 

tumor) weergeeft. Transpara presteert consistent over botdichtheden en risicoscores en kan in potentie 

de werklast van een radioloog verminderen. In de praktijk levert Transpara 24/7 een constante stabiele 

activiteit. Daar waar de radioloog niet altijd even scherp is (door bijvoorbeeld diensten, een grote 

hoeveelheid werk, storing tijdens de werkzaamheden), is de software stabiel in zijn analyses. Op dit 

moment is de getrainde radioloog naar eigen zeggen nog wat beter en vooral sneller in het beoordelen van 

een afwijking op het mammogram. De reden hiervoor is dat hij/zij bekend is met een eventuele 

voorgeschiedenis en eerdere uitkomsten van een mammogram bij de patiënte.  

Twee beoogde voordelen van Transpara zijn dat het relatief goed is in het voorkomen van fout-positieve 

uitslagen, waardoor gescreende vrouwen sneller goed nieuws kunnen ontvangen. Daarnaast kan 

Transpara ingezet worden als tweede paar ogen, zonder dat dit extra personele inzet vraagt.  
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“Transpara is als het ware een seintje of tik op de schouder 

in enkele gevallen” – radioloog 

3.1.2 Medische achtergrond borstkanker 

Borstkanker komt vaak voor bij vrouwen. In Nederland werd er in 2019 bij 14.940 mensen borstkanker 

vastgesteld, onder wie 14.808 vrouwen en 132 mannen. De vijfjaarsoverlevingkans van borstkanker is 

89%. In 2020 stierven er in Nederland 3.083 mensen aan borstkanker.23 

 

In Nederland krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar iedere twee tot drie jaar een uitnodiging voor 

het bevolkingsonderzoek borstkanker (screeningsonderzoek). Dit onderzoek bestaat uit het maken van 

een mammogram en vindt veelal plaats in een onderzoekscentrum in de buurt van hun woonplaats. Twee 

radiologen beoordelen deze foto’s op afwijkingen. Indien er een afwijking wordt gezien of als de 

röntgenfoto onvoldoende conclusieve informatie geeft, is verder onderzoek nodig binnen de medisch-

specialistische zorg en veelal in het ziekenhuis.  

 

Als de vrouw zelf een afwijking in de borst ontdekt buiten de screening om, gaat zij in veel gevallen naar 

de huisarts waarna de huisarts haar kan doorverwijzen naar een ziekenhuis voor een röntgenfoto. Er kan 

sprake zijn van een goedaardige of kwaadaardige afwijking die elk een eigen vervolgonderzoek 

rechtvaardigen. Röntgenfoto’s worden in het ziekenhuis beoordeeld door in ieder geval één radioloog.  

Transpara kan ingezet worden om mammogrammen te analyseren. Transpara scant de foto’s en geeft 

daar op basis van AI een score aan. De radioloog wordt met die score ‘geïnformeerd’, in aanvulling op zijn 

eigen beoordeling. Transpara opereert in principe zelfstandig. Er is op dit moment wel altijd een arts 

betrokken bij de beoordeling van mammogrammen.  

3.1.3 Hoe wordt er met data omgegaan? 

Transpara is inmiddels getraind op meer dan 1 miljoen mammogrammen afkomstig van klinische 

bronnen uit de hele wereld, in meer dan vijftien landen waaronder Nederland.24 Mede door de grote 

hoeveelheid data en het includeren van diverse patiënt- en persoonskenmerken is de toepassing 

betrouwbaar voor verschillende patiëntpopulaties. AI heeft op basis van deze data geleerd 

‘verklikkerssignalen’ te herkennen. Deze signalen kunnen duiden op een tumor. Wanneer Transpara 

kenmerken van afwijkingen signaleert, geeft het systeem een hogere risicoscore af.  

De data waarmee Transpara is getraind, worden commercieel ingekocht. Mammogrammen van patiënten 

worden niet automatisch gebruikt om het algoritme verder te trainen. Daarnaast is er aandacht voor de 

data waarop is getraind. Borstkenmerken verschillen sterk tussen diverse patiëntenpopulaties en mede 

dankzij de grote hoeveelheid (diverse) data is de betrouwbaarheid hoog. In de ziekenhuizen waar 

Transpara geïmplementeerd is, wordt de risicoscore die Transpara afgeeft in een aantal gevallen 

genoteerd in het EPD. 

 

 

 

 

 

23 https://www.kwf.nl/kanker/borstkanker 
24 https://transparabreastcare.com/ 

https://www.kwf.nl/kanker/borstkanker
https://transparabreastcare.com/
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3.2 Hoe is de introductie tot stand gekomen? 

Het bedrijf ScreenPoint Medical is in 2014 in Nijmegen opgericht en richt zich op het verbeteren van de 

overlevingskansen van borstkanker door kanker eerder te detecteren en de behandeling effectiever en 

minder intens te maken. ScreenPoint Medical ontwikkelt software op basis van AI waarmee borstkanker 

vroeg gedetecteerd kan worden. Op dit moment kan Transpara in twee mogelijke settings ingezet worden. 

De eerste betreft het bevolkingsonderzoek waarbij preventief gescreend wordt. Op dit moment wordt 

Transpara hier niet voor gebruikt in Nederland. Wel wordt het systeem toegepast in enkele ziekenhuizen 

ter ondersteuning van de klinische diagnostisering bij patiënten die al verwezen zijn naar het ziekenhuis 

in verband met een afwijking in de borst dan wel als diagnostische (na)controle.  

Het doel van Transpara is om met vroegtijdige detectie de overlevingskansen voor vrouwen met 

borstkanker te verbeteren.25 Het systeem is goedgekeurd in meer dan dertig landen. In Nederland hebben 

enkele ziekenhuizen Transpara geïmplementeerd (Radboudumc) of bevindt het systeem zich in een 

pilotfase (zoals Jeroen Bosch Ziekenhuis en HagaZiekenhuis).  

Transpara is een spin-off van het Radboudumc. Het bedrijf heeft voor zowel zijn 2D- als 3D-technieken CE- 

en FDA-goedkeuringen gekregen. Ook heeft het in twee financieringsronden meer dan $ 30 miljoen 

opgehaald voor doorontwikkeling en marktintroductie. 26  

Naast het Radboudumc hebben in een aantal ziekenhuizen in Nederland pilots met Transpara 

plaatsgevonden en twee andere ziekenhuizen zijn net gestart met een pilot. De verdieping van de casus 

richtte zich op deze twee ziekenhuizen. Daarin kwam het beeld naar voren van een radioloog die kennis 

had genomen van het product. Vaak via collega-radiologen of op een congres. Na een demo in het 

ziekenhuis diende de radioloog een businesscase in bij het ziekenhuis voor een langere pilotfase. In de 

businesscase moet naar voren komen dat het Transpara het ziekenhuis in brede zin meer opbrengt dan 

dat het kost. Vervolgens werd de ICT-koppeling gemaakt en werden er afspraken gemaakt over hoe en 

wanneer Transpara in te zetten in het zorgpad en op welke manier de resultaten te communiceren met 

patiënten. Na afloop van de pilotfase volgt een evaluatie met besluit tot voortzetting van de toepassing in 

het ziekenhuis. Deze laatste fase was gedurende het onderzoek nog niet afgerond. 

3.2.1 Betrokken actoren en rol 

We zijn in dit onderzoek explorerend op zoek gegaan naar de betrokken actoren bij Transpara. Dat wil 

zeggen dat we bij de leverancier zijn begonnen met een interview en hebben gevraagd naar andere 

relevante actoren in dit speelveld. Aangezien de radioloog een cruciale rol speelt bij (aanschaf en gebruik 

van) Transpara, hebben we daarna gesproken met een radioloog in een ziekenhuis die ervaring had met 

Transpara in een pilotsituatie. Vervolgens spraken wij diverse actoren zowel betrokkenen bij de directe 

patiëntenzorg alsook ICT-experts in het ziekenhuis en de beroepsvereniging. Actoren die geen directe 

betrokkenheid hadden bij deze specifieke AI-toepassing, hebben wij niet bevraagd. De volgende actoren 

met hun bijbehorende rol zijn geïnterviewd in het kader van dit onderzoek: 

• Leverancier en ontwikkelaar van Transpara: ontwikkeling en onderhoud van de toepassing, 

commercieel; zowel de COO als een clinical application specialist. 

• Radioloog: twee radiologen werkzaam in verschillende ziekenhuizen met ervaring in het gebruik 

van Transpara in een klinische setting. Beiden waren betrokken bij de interne aanvragen voor de 

toepassing. 

 

 

25 Transpara is niet accuraat bij mannen  
26 https://www.radboudumc.nl/en/news/2018/screenpoint-medical-raises-4-3-million-euros 
https://www.radboudumc.nl/en/news-items/2021/screenpoint-medical-raises-28-million-for-further-
development  

https://www.radboudumc.nl/en/news/2018/screenpoint-medical-raises-4-3-million-euros
https://www.radboudumc.nl/en/news-items/2021/screenpoint-medical-raises-28-million-for-further-development
https://www.radboudumc.nl/en/news-items/2021/screenpoint-medical-raises-28-million-for-further-development
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• Stuurgroep informatisering en automatisering ziekenhuis: college van een ziekenhuis dat de raad 

van bestuur adviseert over digitalisering en innovaties. 

• Nederlandse Vereniging voor Radiologie: vakgroep voor radiologen, onder meer 

verantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid. 

• AI-commissie Nederlandse Vereniging voor Radiologie: subcommissie van de NVvR, die zich 

bezighoudt met AI in het vakgebied 

• ICT/klinisch informaticus: werknemer in een ziekenhuis die de brug vormt tussen de medici en 

ICT/technici in het ziekenhuis, met als doel vernieuwingen goed te laten landen in de praktijk. 

Bovengenoemde actoren zijn in een netwerkfiguur geplaatst om de onderlinge relaties met elkaar en de 

AI-toepassing te illustreren. Ook de figuurlijke afstand tot de AI-toepassing wordt in deze figuur zichtbaar. 

 

 

 

  

Figuur 3. Netwerkfiguur van geïnterviewde betrokkenen in de Transpara-casus. 
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3.3 Aandachtspunten 

Op basis van de gesprekken met de diverse actoren zijn we gekomen tot enkele aandachtspunten die van 

invloed zijn op de keuze voor aanschaf, implementatie en gebruik van de AI-toepassing Transpara. 

3.3.1 De introductie en implementatie van Transpara is afhankelijk van 

een bevlogen radioloog/kartrekker 

De introductie van AI in de ziekenhuizen die in deze casus zijn bezocht, liet zien dat een dergelijke 

toepassing alleen mogelijk is als een betrokken radioloog zich daarvoor inzet. Die betrokken radioloog is 

gericht op het blijvend verbeteren van zorg voor borstkankerpatiënten, heeft interesse in innovatieve 

ontwikkelingen en nieuwe toepassingen én is bereid daar extra tijd en energie in te steken. Dit gebeurt 

naast zijn gebruikelijke werk als radioloog. Hierdoor is de tijd en bereidheid om als kartrekker op te 

treden vaak beperkt. Doorgaans initieert de betrokken radioloog het gesprek over de introductie van de 

toepassing in het ziekenhuis, zoekt deze contact met ondersteunende faciliteiten in het ziekenhuis en stelt 

hij de businesscase op. Deze businesscase wordt intern beoordeeld door een commissie op basis van 

vastgestelde toetsingscriteria, waarna besloten wordt over te gaan tot de aanschaf van de toepassing. 

Volgens betrokkenen is het niet problematisch dat de introductie in het Nederlandse zorglandschap van 

een dergelijke toepassing voornamelijk afhangt van één kartrekker. Zij stellen dat bij alle innovaties er 

enkele voorlopers zijn en dat dit niet uniek is voor deze casus. Dat blijkt ook uit de andere casussen die 

zijn uitgediept in dit onderzoek. 

Enkele betrokken actoren merkten op dat er een zeker conservatisme in de beroepsgroep zit waardoor 

deze terughoudend is met nieuwe AI-toepassingen. Tegelijkertijd zien zij ook een verschuiving op dit 

gebied. Het knelpunt is niet zozeer alleen dat introductie afhankelijk is van één of enkele medici, maar ook 

dat wanneer een AI-toepassing niet aantoonbaar leidt tot betere zorg (diagnostiek of behandeling) deze 

erbij komt en geen andere zorg vervangt. Verder geven betrokken actoren aan dat wanneer een innovatie 

daadwerkelijk potentie heeft, de beroepsgroep hier snel op in moet spelen. Over wie daar een rol in heeft 

en hoe dat moet gebeuren, wisselen de actoren van mening. Zo kan de beroepsvereniging een rol spelen 

maar kan dit ook een individueel besluit van een ziekenhuis/vakgroep zijn. Dan kan de rol van kartrekker 

sneller worden overgenomen. 

“Het lastige is dat er weinig mensen zijn die een ‘AI-

toepassing introductiekar’ willen trekken” – radioloog 

3.3.2 Bij de aanschaf van Transpara door ziekenhuizen spelen diverse 

thema’s 

Transpara is een typische innovatie die in het ziekenhuis wordt geïmplementeerd. Hierdoor is het 

introductieproces sterk verbonden met het standaard innovatiepad van ziekenhuizen. In de onderzochte 

casus kwamen hiervoor vier thema’s naar voren: de businesscase, aantonen van doelmatigheid, koppeling 

met huidige ICT-systemen, en het evalueren van de toepassing. Elk thema kent specifieke uitdagingen 

waar met name de kartrekkende radiologen mee te maken hebben.  

Zoals hierboven beschreven kost het opstellen van een businesscase tijd, die een gedreven 

zorgprofessional maar beperkt heeft. Bovendien heeft een zorgprofessional weinig tot geen ervaring met 

het schrijven van businesscases. Processen rondom innovatie frustreren de professionals regelmatig. Het 

vraagt expertise die ze niet hebben en daarbij moeten ze collega’s en andere (in)direct betrokken 

medewerkers of externe partijen ook nog overtuigen van de AI-toepassing en de businesscase. 
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Aansluitend daarop volgt het vraagstuk van het bewijzen van de meerwaarde van een nieuwe toepassing. 

Ziekenhuizen verzoeken in een businesscase aan te tonen dat Transpara als AI-toepassing doelmatig is. 

Deze vraag beantwoorden is voor professionals niet altijd gemakkelijk, omdat de onderliggende data van 

klinische ervaring er in veel gevallen nog niet zijn. Voor medici is dit aspect soms lastig te accepteren, 

omdat het wetenschappelijke bewijs er wel is, maar in de klinische toepassing ook rekening moet worden 

gehouden met andere factoren, zoals kosteneffectiviteit, evaluatie van gebruik van de AI-toepassing op 

korte én langere termijn en welke zorg deze toepassing (potentieel) gaat vervangen. Ook is ‘doelmatig’ 

geen absoluut begrip. Zo kan het moment waarop zorgkosten worden gemaakt of vermeden verschillen 

per manier waarop de AI-toepassing wordt ingezet (Transpara als vervanger voor tweede 

lezer/radioloog). Ook het effect op de doelgroep en de vervolgbehandelingen is moeilijk van tevoren in te 

schatten. Verder is de kwaliteit in uitkomst van betere patiëntenzorg lastig te bepalen. 

Als het ziekenhuis implementatie van Transpara (al dan niet in een pilotfase) goedkeurt, moet de 

koppeling met bestaande ICT-systemen worden gemaakt. Transpara blijkt makkelijk te koppelen aan de 

huidige radiologische computersystemen zoals PACS en aan de EPD’s. Dit vraagt echter wel extra inzet van 

de ICT-afdeling van het ziekenhuis. Die zijn vaak overvraagd en zijn, zo is het beeld, beducht op al te veel 

nieuwe verschillende toepassingen die moeten worden geïntegreerd. 

Tot slot is het eerdergenoemde evalueren een belangrijk element van het permanent introduceren van de 

toepassing. De pilotfase, die vaak eerst wordt aangegaan, moet het ziekenhuis inzicht geven in de effecten 

van aanschaf en implementatie van Transpara. Artsen zijn echter, net als bij het schrijven van de 

businesscase, niet zeer ervaren in het uitvoeren van dergelijke evaluaties. Voor deze evaluaties bestaan 

geen formats of richtlijnen, een ziekenhuis bepaalt zelf hoe zo’n evaluatie wordt vormgegeven. Ook hier is 

het proces van evaluatie (kwalitatief en kwantitatief) gebaat bij mensen die hiervoor tijd vrijmaken en er 

ervaring mee hebben. Mede hierdoor blijkt een goede en degelijke evaluatie moeilijk uitvoerbaar in de 

praktijk, met als risico dat de AI-toepassing slechts voor een bepaalde termijn wordt ingezet. 

3.3.3 Er is een spanning tussen bewijzen en toepassen: bewijs 

vergaren door toepassing, maar pas toe te passen als het 

bewezen is 

De financiering van Transpara door zorgverzekeraars is in de huidige fase nog niet aan de orde. 

Ziekenhuizen betalen de toepassing nu zelf. Er is gedeeltelijk ruimte in de budgetten voor dergelijke 

innovaties, maar de spanning blijft: wanneer is er een duidelijk punt bereikt, waarbij er voldoende bewijs 

verzameld is om voor financiering van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, zo stellen 

verschillende actoren. 

Voordat een AI-toepassing op de markt komt, wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de 

effecten van de toepassing. Ook worden er aanvragen gedaan voor, in Europa, CE-goedkeuringen waarmee 

de toepassingen veilig en betrouwbaar worden verklaard. Toch geven betrokkenen aan dat het lastig is 

om in de (pilot)fase waarin het ziekenhuis overgaat tot aanschaf van Transpara het noodzakelijke 

klinische bewijs te verzamelen. Dit bewijs is nodig om continuïteit van financiering vanuit het ziekenhuis 

of de verzekeraars te krijgen. Verzekeraars mogen doorgaans immers alleen bewezen zorg vergoeden 

vanuit het basispakket en daarbij vergoeden ze niet onbeperkt de zorg die ‘erbij komt’ en geen andere, in 

dit geval diagnostische zorg vervangt.  

Transpara verbetert door te trainen met bestaande data. Die datasets worden op dit moment ingekocht, 

omdat Transpara niet kan leren tijdens het screenen. Gekochte datasets bieden meer zekerheid over de 

aanwezigheid van borstkanker en zijn daardoor goed trainingsmateriaal voor het algoritme. Transpara 

kan niet trainen met de foto’s die een radioloog direct beoordeelt, omdat een radioloog ook fout-

negatieven en fout-positieven produceert, die pas na verloop van tijd als zodanig worden onderkend. 

Daarnaast moet Transpara zich binnen bepaalde kaders trainen om goede te uitkomsten te genereren. 
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Deze zaken maken het nodig voor Transpara om gedurende langere tijd operationeel te zijn, voordat de 

verzekeraar het bewijs heeft voor financiering. Ook is dit deels afhankelijk van de manier waarop 

Transpara wordt ingezet.  

Tot slot moet in de praktijk worden aangetoond dat Transpara kwaliteit verhogend, doelmatig en efficiënt 

is, door het gebruik en de uitkomsten op zowel korte als lange termijn te evalueren. Met name de 

evaluatiefase vergt randvoorwaardelijk tijd, inspanning, discipline en samenwerking tussen de 

verschillende actoren. Dit blijkt in de praktijk, voornamelijk vanwege deze randvoorwaarden, moeilijk 

uitvoerbaar. 

3.3.4 Uitkomsten van de toepassing en de interpretatie daarvan zijn 

lastig uit te leggen aan de patiënt 

In de interviews kwam een aantal keer terug dat mammografie borstkankerscores op basis van AI 

moeilijker zijn uit te leggen aan patiënten. Dit aandachtspunt uitte zich op meerdere manieren. Zo 

kwamen de achtergrond van de scores, de eisen die aan AI worden gesteld en de communicatie richting 

patiënten een aantal keer aan de orde.  

Hoewel voor Transpara geldt dat de radioloog weet wat het programma doet, namelijk mammogrammen 

scannen op afwijkingsindicatoren, is de precieze berekening van de uitkomstwaarde al minder makkelijk 

te doorgronden. Bij andere AI-toepassingen speelt dit vraagstuk meer op, geven gesprekspartners aan, 

maar het kan ingewikkeld worden voor artsen om te begrijpen wat scores precies zeggen en hoe daar mee 

om te gaan, anders dan erop te vertrouwen dat de toepassing het bij het juiste eind heeft. Dit terwijl de 

arts de eindverantwoordelijkheid heeft voor de juiste diagnose. 

In het verlengde daarvan klinkt vaak de opmerking dat patiënten en de maatschappij een veel hogere 

standaard verwachten van AI dan van een mens. Van een AI-toepassing wordt verwacht dat deze zo goed 

als foutloos functioneert, terwijl van een arts meestal wel geaccepteerd wordt dat hij of zij niet altijd de 

beste afweging maakt, gezien bijvoorbeeld bepaalde omstandigheden. De vergelijking met zelfrijdende 

auto’s wordt vaak gemaakt: er gebeuren dagelijks ongelukken met auto’s bestuurd door mensen, maar van 

zelfrijdende auto’s worden deze niet geaccepteerd. Tegelijkertijd is het basisvertrouwen in de radioloog 

als beoordelaar van het mammogram groter dan in Transpara als beoordelaar. Andersom werkt het 

echter ook. Transpara kan in een aantal gevallen, deze kwamen sporadisch voor, een hoge risicoscore 

geven, terwijl de radioloog geen afwijkingen op het mammogram heeft gesignaleerd. In zo’n geval voelt de 

radioloog toch de noodzaak om aanvullende diagnostiek in te zetten, wat een potentieel risico op 

overbehandeling geeft.  

In de praktijk ontstaat de discussie of het wenselijk is de uitkomsten van Transpara op te nemen in het 

EPD. In de hypothetische situatie wanneer Transpara een hoge risicofactor afgeeft en de radioloog de 

mammogram als negatief beoordeelt, kan dit bij de patiënt vragen oproepen. Dit heeft ertoe geleid dat bij 

minstens één van de betrokken actoren in een ziekenhuis geen score in het EPD is opgenomen. Hierbij 

geldt ook dat Transpara nooit alléén beoordeelt, maar ondersteunend is aan het eindoordeel van de arts 

en die arts mede op basis van de ondersteunende AI-toepassing het besluit neemt.  

3.3.5 De grote (toenemende) hoeveelheid AI-toepassingen binnen 

radiologie roepen de vraag op: waar zet je als vakgroep en als 

beroepsvereniging op in? 

Binnen de zorg en zeker binnen de ziekenhuizen in Nederland zijn veel AI-toepassingen beschikbaar of in 

ontwikkeling voor diverse zorgonderdelen, -vakgebieden en -processen. Radiologie geldt als een van de 

specialismen waar dit sterker het geval is, omdat er veel met beelden wordt gewerkt. Binnen de radiologie 

zijn er momenteel 250 tot 300 toepassingen op de markt die in potentie een toegevoegde waarde voor de 

gebruiker en/of patiënt kunnen hebben. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie 
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(NVvR) staat aangegeven welke toepassingen een CE-keurmerk hebben, waarmee niet gezegd is dat deze 

ook van toegevoegde waarde is dan wel moet worden ingezet in de ziekenhuizen in Nederland.  

Radiologen zelf geven aan dat er zeer veel toepassingen beschikbaar zijn die te vaak een relatief klein 

aspect van hun geleverde zorg betreffen. De frequentie van aandoeningen, aantallen patiënten en de ernst 

van het ziektebeeld zijn medebepalend of een AI-toepassing geïntroduceerd wordt. Een (te) dure AI-

toepassing voor een geïsoleerd probleem levert vaak geen passende zorg op.  

De beroepsvereniging, in dit geval de NVvR, krijgt veelal de vraag waar radiologen landelijk of lokaal op in 

moeten zetten als het gaat om de aanschaf van een AI-toepassing binnen hun vakgebied. De NVvR geeft 

aan dat er behoefte is aan een keurmerk waarmee kan worden aangegeven dat een AI-toepassing kansrijk 

is voor radiologie. De werkzaamheid moet kosteneffectief en tijdseffectief zijn. Maar ook moeten de 

uitkomsten voor de patiënt beter worden. In veel gevallen zijn er heel wat AI-toepassingen binnen de 

radiologie die onderpresteren, deze zijn niet mature genoeg. Een aantal gesprekspartners geeft aan dat 

handvatten op dit gebied kunnen helpen bij het sneller introduceren van nieuwe toepassingen. Enkele 

betrokken actoren zien hier een rol voor de beroepsvereniging. 

3.3.6 Te hoge werkdruk door juist de opkomst van (te) veel AI-

toepassingen 

Vanwege het werk dat de introductie van een nieuwe techniek met zich mee brengt en de hoeveelheid aan 

keuzemogelijkheden voor radiologen, geven betrokkenen aan dat dit tot een te hoge werkdruk kan leiden. 

Als radioloog is het niet mogelijk om met vijf verschillende innovaties bezig te zijn. Tegelijkertijd geeft de 

leverancier aan dat artsen vaak ook niet weten wat ze precies willen verbeteren in hun zorgproces. Een 

voorwaarde voor succesvolle implementatie is dat je als arts een visie hebt op wat je wilt bereiken. Dat 

schept duidelijkheid in het grote aantal mogelijkheden. 

Daarnaast leidt het werken met nieuwe toepassingen ook tot een verhoogde werkdruk. Wanneer 

toepassingen naast het bestaande werk komen, zoals nu vaak het geval is, moet de arts getraind worden in 

het gebruik en de interpretatie van de toepassing. Dat kost tijd en dwingt de arts om met meer indicatoren 

bezig te zijn. Een radioloog die zelf mammogrammen nakijkt en een score van Transpara ontvangt, moet 

weten hoe beide informatiestromen te beoordelen. Een grotere hoeveelheid aan AI-toepassingen kan 

hiermee de belasting voor de radioloog significant vergroten.  

3.4 Hoe nu verder met Transpara? 

Over de toekomst van Transpara zijn de gesprekspartners in de interactieve sessie grotendeels eenduidig. 

Transpara heeft potentie. Tegelijkertijd bestaat er een aantal andere technieken die op een vergelijkbare 

manier werken. De introductie in de ziekenhuizen begint in Nederland vorm te krijgen, al is het nog zeer 

kleinschalig. Volgens de gesprekspartners zijn hiervoor nog een aantal betrokken radiologen in Nederland 

nodig die als kartrekker fungeren. Daarnaast wordt er een rol voor de beroepsvereniging en de 

zorgverzekeraar gezien, omdat die onder andere veel bezig zijn met en inzetten op innovatie en 

verbetering van zorg en AI-toepassingen hier onderdeel van (kunnen) zijn.  

Het bevolkingsonderzoek wordt gezien als een potentieel interessante inzet voor een toepassing als 

Transpara. Naast een betrokken radioloog, kan dit zomaar volgen uit een groter bewustzijn onder de 

bevolking van de mogelijkheden met AI-toepassingen als Transpara. Het betrekken van de burger is 

echter nog niet eenvoudig met deze technologie die voor veel mensen zeer abstract blijft.  
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HOOFDSTUK 4.  

AlphaStroke 

4.1 Wat is het? 

AlphaStroke is een AI-toepassing, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Forest Devices. Het is een 

elektro-encefalogram (EEG) in versimpelde vorm, met minder elektroden, waarbij de patiënt in de 

ambulancesetting een droge kap op krijgt die is aangesloten op een apparaat. De toepassing kan worden 

gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een vernauwing in de grote slagaderen van het brein (de 

halsslagaders of proximale hersenslagaders), zoals bij een herseninfarct het geval kan zijn (herseninfarct 

is een vorm van hersenberoerte, zie 4.1.2).  

 

Figuur 4. AlphaStroke is een draagbaar EEG-apparaat met een kap  

 

4.1.1 Beoogd gebruik toepassing 

AlphaStroke moet ingezet worden (de introductie heeft immers nog niet plaatsgevonden, zie 4.2), in de 

ambulance. Ambulanceverpleegkundigen zijn in veel gevallen de eerste medische professionals die 

aanwezig zijn bij iemand met de symptomen van een beroerte. Op dit moment wordt een klinische schaal 

gebruikt als diagnosticum om in te schatten of iemand (symptomen van) een beroerte heeft.  

De ambulance hanteert in spoedgevallen het scoop and run principe. Dit wil zeggen dat de patiënt zo snel 

mogelijk wordt meegenomen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis als er sprake is van een spoedsituatie, 

zeker in het geval van (een verdenking op) een hersenberoerte. Als er een sterke verdenking is op een 

hersenberoerte waarbij de vernauwing gelokaliseerd is in de grote slagaders van het hoofd, wordt de 

patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht die de intra-arteriële trombectomie (IAT) 

(behandeling waarmee bij een herseninfarct een stolsel uit een bloedvat in de hersenen wordt 

verwijderd) kan uitvoeren.  

Bij patiënten met hersenberoertes telt elke minuut, hoe eerder de patiënt wordt behandeld, hoe kleiner de 

kans op langdurige of blijvende schade aan het brein. Het doel van AlphaStroke is om de patiënt sneller te 

diagnosticeren en te identificeren of de patiënt in aanmerking komt voor de IAT-behandeling (zie 4.1.2). 
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4.1.2 Medische achtergrond applicatie en bewijsvoering 

In 2020 werden bijna 40.000 mensen getroffen door een hersenberoerte oftewel zo’n 105 mensen per 

dag. Bij een (hersen)beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) krijgt een deel van de hersenen 

onvoldoende voedingsstoffen en zuurstof vanwege een doorbloedingsstoornis in de hersenbloedvaten. Er 

zijn twee soorten beroertes:  

1. Een herseninfarct: hierbij ontstaat de cerebrale doorbloedingsstoornis door een (tijdelijke) 

verstopping (klonter) van een hersenbloedvat. 

2. Een hersenbloeding: hierbij ontstaat de cerebrale doorbloedingsstoornis door een scheur in een 

hersenbloedvat. 

In beide gevallen leidt dat tot zuurstofgebrek in een deel van de hersenen. Ongeveer 80% van de mensen 

met een hersenberoerte heeft een herseninfarct, 20% heeft een hersenbloeding. In Nederland leven bijna 

366.000 mensen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. In 2020 overleden er ongeveer 

8.800 mensen aan een hersenberoerte, van wie 58% vrouwen. Mannen zijn gemiddeld 79 jaar als ze 

overlijden aan een hersenberoerte en vrouwen gemiddeld 82 jaar. Momenteel kunnen ongeveer twee 

derde van de patiënten met een herseninfarct en een derde van de patiënten met een hersenbloeding drie 

maanden na hun ziekenhuisopname weer zelfstandig leven. 

 

Twee derde van alle herseninfarcten wordt veroorzaakt door een trombo-embolie (bloedstolsel). De 

behandeling voor patiënten met een herseninfarct betreft een trombectomie (verwijderen bloedstolsel). 

De enige bewezen effectieve behandeling voor een herseninfarct, voor de komst van trombectomie, was 

een trombolyse (oplossen bloedstolsel). Dit heeft bij veel patiënten in het verleden echter geen of beperkt 

effect gehad, met overlijden tot gevolg. 

 

Een andere term voor trombectomie is intra-arteriële therapie (IAT) of endovasculaire therapie (EVT). Dit 

is een zeer effectieve behandeling van het herseninfarct, die pas in 2015 in de richtlijnen werd opgenomen 

na publicatie van de resultaten van de Nederlandse MR CLEAN-trial. In Nederland hebben zeventien 

ziekenhuizen een IAT-centrum om patiënten met een herseninfarct te behandelen. 

In een ziekenhuis kan met behulp van diagnostiek worden vastgesteld of er sprake is van een 

herseninfarct bij de patiënt en hij/zij in aanmerking komt voor een trombectomie. Wanneer dit het geval 

is en de patiënt ligt in een ziekenhuis waar geen IAT-behandeling kan worden uitgevoerd, moet hij/zij snel 

vervoerd worden naar het dichtstbijzijnde IAT-centrum (ziekenhuis waar ze IAT-behandelingen 

uitvoeren). Dit tijdrovende proces van diagnostiek en diagnosestelling tezamen met de noodzaak om de 

patiënt naar een ander ziekenhuis te vervoeren voor de IAT-behandeling, is cruciaal voor het herstel en 

overleving van de patiënt. 

In 2021 toonde Nederlands onderzoek aan dat de mediaan van tijd tussen het telefoongesprek met de 

ambulancedienst tot arriveren bij een ziekenhuis dat de IAT-behandeling kon uitvoeren, 162 minuten 

was.27  

Met de AlphaStroke als snel diagnosticum kan tijd bespaard worden door de patiënt in de ambulance te 

diagnosticeren met een herseninfarct en hem/haar naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een IAT-

behandelmogelijkheid te brengen.  

 

 

27 Meenen et al. (2021). Pre- and Interhospital Workflow Times for Patients With Large Vessel Occlusion 
Stroke Transferred for Endovascular Thrombectomy. In: Frontiers in Neurology. 12  

https://www.uza.be/behandeling/herseninfarct
https://www.uza.be/behandeling/hersenbloeding
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.730250/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.730250/full
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Om dit doel te bereiken, moet de AlphaStroke in de eerste instantie beter zijn dan een klinische schaal. 

Voor deze patiëntengroep gebruiken landen verschillende schalen. In 2021 verscheen er een 

wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Stroke, waarin werd aangetoond dat AlphaStroke in de 

spoedeisende-hulpsetting een hogere sensitiviteit (80% bij AlphaStroke versus 36-52% bij diverse 

klinische schalen gebruikt in verschillende landen) en vergelijkbare specificiteit (80% bij AlphaStroke 

versus 74-85% bij diverse klinische schalen) heeft in vergelijking met alle prehospitale klinische 

schalen.28 Verder zijn er geen studies gepubliceerd met de AlphaStroke. 

4.1.3 Hoe wordt er met data omgegaan? 

Het AI-aspect van de AlphaStroke bestaat uit de interpretatie van de EEG-gegevens. EEG-gegevens zijn 

complex om af te lezen, mede ook door verstoringen die al snel optreden. Naar vermeldt worden 

verschillende statistische methoden gebruikt bij de ontwikkeling van het algoritme om deze een binaire 

uitkomst te laten genereren.28 Dat betreft de uitkomst of er wel of geen sprake is van een vernauwing van 

de grote slagaderen (large vessel occlusion). 

Data worden bij de AlphaStroke lokaal gebruikt in het algoritme. Dat betekent dat het bedrijf achter 

AlphaStroke geen data verzamelt van individuele apparaten. Het houdt ook in dat het algoritme statisch is: 

het leert niet op basis van gebruik en verzamelde gegevens. 

4.2 Hoe is de introductie tot stand gekomen? 

Forest Devices is een Amerikaanse start-up voor medische hulpmiddelen en de maker van AlphaStroke. 

AlphaStroke wordt gepresenteerd als het eerste Large Vessel Occlusion (LVO)-detectieapparaat dat 

mogelijk door eerstehulpverleners (ambulance) kan worden gebruikt om patiënten rechtstreeks naar het 

juiste ziekenhuis te brengen om snel de juiste behandeling te kunnen starten.  

Forest Devices heeft een zelfstandige Nederlandse business developer aangesteld die de introductie van 

AlphaStroke in Europa moet bevorderen. Tijdens het onderzoek en het schrijven van dit rapport is Forest 

Devices gestopt met al hun activiteiten in Nederland, en volgens één van de andere betrokken actoren ook 

in de EU. De achterliggende reden is vooralsnog niet duidelijk. Bij aanvang van dit onderzoek hebben wij 

met de Nederlandse business developer gesproken. Pogingen om contact op te nemen met het bedrijf 

Forest Devices zijn niet geslaagd. De informatie rondom de introductie en daarbij behorende 

overwegingen en besluiten is daarom beperkt gebleven tot de uitkomsten die wij naar aanleiding van de 

gesprekken met de stakeholders hebben kunnen destilleren. Recentelijk heeft een wisseling in het 

management van Forest Devices plaatsgevonden en bekend is dat de oprichter Matthew Kesinger er nu 

geen deel van uit maakt. 

Forest Devices werd in 2015 opgericht door Matthew Kesinger. Tegen 2018 werkten er veertien mensen 

en ontvingen het bedrijf $2,3 miljoen financiering van diverse investeerders. In mei 2021 wees de FDA 

AlphaStroke aan als baanbrekend en veelbelovend apparaat.29 Kort daarna legde de business developer 

van Forest Devices in Nederland contact met een neuroloog uit een umc. In 2022 zou deze neuroloog 

starten met een studie, gesponsord door de Hartstichting, naar AlphaStroke in de Nederlandse setting. 

Deze studie is echter recentelijk gestaakt door Forest Devices. 

 

 

28 Sergot et al. (2021). Portable Neuromonitoring Device Detects Large Vessel Occlusion in Suspected 
Acute Ischemic Stroke. In: Stroke, 52(4), 1437–1440 
29 https://forestdevices.com/2021/05/forest-devices-announces-that-fda-has-designated-the-
alphastroke-technology-a-breakthrough-device/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33596672/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33596672/
https://forestdevices.com/2021/05/forest-devices-announces-that-fda-has-designated-the-alphastroke-technology-a-breakthrough-device/
https://forestdevices.com/2021/05/forest-devices-announces-that-fda-has-designated-the-alphastroke-technology-a-breakthrough-device/
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4.2.1 Betrokken actoren en rol 

We zijn in dit onderzoek explorerend op zoek gegaan naar de betrokken actoren bij AlphaStroke. Dat wil 

zeggen dat we eerst de Nederlandse business developer hebben geïnterviewd en hem gevraagd hebben 

welke actoren nog meer betrokken waren. Actoren die geen direct betrokkenheid hadden bij deze 

specifieke AI-toepassing, hebben wij niet gesproken. De volgende actoren met hun bijbehorende rol zijn 

geïnterviewd in het kader van dit onderzoek: 

• Nederlandse business developer voor Forest Devices: ontwikkeling en onderhoud van de app, 

commercieel. 

• Neuroloog (met studie naar AlphaStroke): wetenschappelijk onderzoeker naar gebruik van deze 

technologie bij herseninfarcten, werkte mee aan een vergelijkbaar apparaat dat in een 

prehospitale setting op basis van een EEG-patiënten kan identificeren en verder wordt 

ontwikkeld in een spin-off van een umc, behandelaar van patiënten. 

• Neuroloog (met studie naar de klinische schaal): wetenschappelijk onderzoeker naar gebruik van 

prehospitale klinische schaal bij herseninfarcten en medeontwikkelaar van een app om gebruik 

van klinische schaal te automatiseren, behandelaar van patiënten. 

• Ambulanceverpleegkundige: betrokken bij onderzoek naar AlphaStroke en het mogelijke gebruik 

ervan in de ambulance. 

• Hartstichting: sponsor van onderzoek naar innovatie van triage in de prehospitale setting bij 

patiënten met een beroerte, sponsor van Nederlandse studie naar AlphaStroke. 

• Programmamanager in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) vanuit een lokaal umc waaraan 

de neuroloog met onderzoek naar klinische schaal ook is verbonden.  

Bovengenoemde actoren zijn in een netwerkfiguur geplaatst om de onderlinge relaties met elkaar en de 

AI-toepassing te illustreren. Ook de figuurlijke afstand tot de AI-toepassing wordt hierin weergegeven. 

 

Figuur 5. Netwerkfiguur van geïnterviewde betrokkenen in de AlphaStroke-casus. 
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4.3 Aandachtspunten 

Op basis van de gesprekken met de actoren hebben we zes aandachtspunten gedestilleerd voor de 

introductie van een AI-toepassing zoals AlphaStroke. Ondanks het feit dat Forest Devices zijn activiteiten 

in Europa gedurende dit onderzoek gestaakt heeft, boden de gesprekken met de actoren en de 

interactieve sessie over deze toepassing voldoende aandachtspunten. In een interactieve sessie met 

verschillende actoren, variërend van een neuroloog tot zorgverzekeraar (zowel geïnterviewden als niet-

geïnterviewden), is hierop gereflecteerd. Op basis van de gesprekken en de interactieve sessie komen we 

tot de volgende interpretatie van de aandachtspunten. 

4.3.1 Het duurt lang tot deze innovatie de praktijk bereikt omdat het 

een complex traject is 

De interviews met de actoren en de reconstructie van de gebeurtenissen rondom deze toepassing maken 

duidelijk dat de introductie van deze innovatie complex is en daarom lang duurt. Veel factoren dragen bij 

aan de mate van complexiteit: het maken van een goed EEG zonder veel verstoringen in de ambulance en 

dus buiten de context van een ziekenhuis is nieuw en zou een geheel nieuwe werkwijze voor 

ambulancepersoneel betekenen. Ook de patiëntstromen in de acute zorg binnen en buiten regio’s zouden 

veranderen. Aangezien de introductie van een innovatie als AlphaStroke veel impact heeft op zowel 

actoren, patiëntenstromen en financieringsafspraken, en de daarmee gepaard gaande belangen groot zijn, 

is deze introductie van AlphaStroke niet eenvoudig.  

Met name de neurologen benadrukken dat vooral het hoge aantal betrokken actoren zorgt voor een hoge 

mate van complexiteit. Dit was ook terug te zien bij de introductie van de app die gebruikt werd bij de 

prehospitale triage om patiënten met een vermoeden op een herseninfarct snel te kunnen diagnosticeren. 

Ook deze introductie was bestuurlijk complex door de verschillende belangen van alle betrokken actoren. 

Meerdere actoren schetsen dat IAT als behandeling complex is maar relatief snel geïntroduceerd werd 

(zie 4.1.2 voor een korte beschrijving van hoe dit verliep). De crux zit hem volgens de neurologen in het 

feit hoe goed er in studieverband wordt aangetoond dat goede uitkomsten een combinatie zijn van een 

AIT-behandeling en een snelle diagnose door bijvoorbeeld een AI-toepassing als Alphastroke. Zolang die 

uitkomsten ontbreken, zien betrokkenen, denkend vanuit hun belangen, allerlei redenen om de 

introductie niet te accepteren. Maar als je kunt aantonen dat een patiënt dankzij een snelle diagnose en/of 

juiste behandeling een significant kleinere kans heeft om naar het verpleeghuis te gaan vanwege 

restverschijnselen, dan krijg je partijen in de zorg eerder dezelfde kant op.  

De zorgverzekeraar voegt hieraan toe dat het ook gaat om het juiste bewijs. Vaak zien zij voorstanders van 

de innovaties bewijs verzamelen, maar niet het bewijs dat andere partijen nodig hebben om de innovatie 

te accepteren. Daar komt bij dat bewijs dat voor de ene actor doorslaggevend is minder relevant kan zijn 

voor een andere actor. Goed begrijpen welk bewijs voor welke actor (patiënt, zorgverzekeraar, 

beroepsvereniging, medisch professional, zorginstelling, regio) relevant is, is daar dus een onderdeel van. 

4.3.2 De praktijk van deze innovatie in de ambulance is weerbarstig 

vanwege lage incidentie en huidige scoop & run werkwijze 

Wat de praktijk van deze innovatie weerbarstig kan maken, is de lage incidentie (2% van de 

ambulanceritten betreft patiënten met een mogelijke hersenberoerte). Daarbij hanteert de ambulance het 

zogenoemde scoop and run principe, waarbij de patiënt in acute nood zo snel mogelijk wordt 

meegenomen voor de juiste behandeling in een ziekenhuis. Hierdoor is er weinig tijd voor te complexe en 

tijdrovende diagnostiek in de ambulance; daarbij zorgt een rijdende ambulance voor verstoringen op een 

EEG bij de patiënt die vervoerd wordt. De lage incidentie betekent dat er relatief weinig expertise is en 

gaat komen met deze toepassing. Alphastroke vraagt echter wel om deskundigheid van de zorgverlener. 

Wat betreft de incidentie is het goed op te merken dat ook andere interventies zelden plaatsvinden in de 
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ambulance, zoals het intuberen van patiënten en het gebruik van de defibrillator. Beide interventies 

behoren echter wel tot de mogelijke ingrepen in elke ambulance als de situatie daar om vraagt.  

“Professionals worden zelden met deze patiënten 

geconfronteerd en moeten wél een hoogtechnologisch 

apparaat inzetten” – neuroloog 

4.3.3 Deze innovatie lost nog niet het hele probleem op (onderscheid 

maken tussen een bloeding en een infarct) 

Met name de Hartstichting benoemt verder dat de AlphaStroke op zich niet het hele probleem oplost. Het 

consortium waar de Hartstichting met alle umc’s deel van uitmaakt, heeft drie doelstellingen om de 

omstandigheden voor patiënten te verbeteren: betere triage, betere behandeling van de twee types van 

hersenberoertes, goede revalidatie en re-integratie in de maatschappij. Het probleem dat zij zien in de 

ambulance is niet alleen het vervoeren van de patiënt naar het juiste ziekenhuis binnen zo kort mogelijke 

tijd (waar AlphaStroke op inzet), maar ook het zo snel mogelijk starten met andere mogelijke 

behandelingen (ook in de ambulance), om zo de gezondheidsuitkomsten te verhogen. De oplossing die zij 

het liefst zien, is dat er in een prehospitale situatie onderscheid gemaakt kan worden tussen een 

hersenbloeding en een herseninfarct. De reden hiervoor is dat beide diagnoses om een andere 

behandeling vragen. Hoe eerder wordt gestart met de juiste behandeling, hoe beter de uitkomsten voor de 

patiënten.  

De betrokken neuroloog bevestigt dat het in essentie gaat om onderscheid tussen patiënten die in 

aanmerking komen voor IAT en andere patiënten bij wie sprake is van een hersenbloeding. Het is 

wenselijk bloedingen te onderscheiden, maar momenteel zijn de therapeutische mogelijkheden daarvoor 

beperkt, en wordt er dus ook niet veel gewonnen met dit onderscheid kunnen maken. Hij vraagt zich ook 

af of dit technisch mogelijk gaat zijn, anders dan met een CT-scan. 

Beide partijen zien dit onderdeel niet als bezwaar voor de innovatie. De Hartstichting geeft aan dat hoewel 

de innovatie niet het hele probleem oplost, gedacht kan worden aan meerdere deeloplossingen. Zij 

besteden ook aandacht aan andere innovaties voor deze patiëntengroep. 

“Uiteindelijk wil je zo snel mogelijk de juiste behandeling 

starten voor de juiste uitkomsten. Hoe eerder je behandeling 

start hoe beter je resultaat” – Hartstichting 

4.3.4 Meerdere ontwikkelingen (met name klinische schaal in app) 

waardoor urgentie potentieel lager wordt 

De betrokken actoren bevestigen dat er meerdere ontwikkelingen zijn, waardoor de urgentie voor het 

gebruik van een technologische toepassing als AlphaStroke vermindert. Zij zien dit echter als een goede 

ontwikkeling, met name vanuit maatschappelijk oogpunt waarin het probleem zo snel en goed mogelijk 

verholpen dient te worden. Het dwingt tot innovatie en snelheid, competitie draagt daaraan bij. Het leidt 

ook tot de noodzaak de positieve effecten van de innovatie heel helder aan te tonen.  

4.3.5 Veel partijen in acute-zorgregio’s met uiteenlopende belangen 

Het viel ons op bij deze innovatie dat er duidelijke uiteenlopende belangen zijn. Zo willen sommige 

actoren enkel het beste voor de patiënt (Hartstichting, individuele medisch professionals), en willen 

anderen daarnaast ook genoeg patiënten blijven zien en behandelen om de expertise van de behandeling 
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voor patiënten met een hersenberoerte niet te verliezen. We benoemden al eerder dat het gebruik van 

deze innovatie invloed kan hebben op patiëntenstromen in de acute zorg. Dat heeft mogelijk gevolgen 

voor de productie, en daarmee voor de inkomsten, van betrokken zorginstellingen, de ziekenhuizen. Het 

wordt niet als redelijk gezien om álle patiënten met een verdenking van een hersenberoerte direct naar 

een ziekenhuis te rijden waar men de IAT kan uitvoeren. Enerzijds omdat niet alle patiënten met een 

hersenberoerte in aanmerking komen voor een IAT-behandeling en dus ook elders geholpen hadden 

kunnen worden, en anderzijds kunnen de IAT-ziekenhuizen in Nederland lang niet alle patiënten 

ontvangen en behandelen met een hersenberoerte.  

Het illustreert dat de belangen en daarmee argumenten over en weer tussen betrokken actoren in de 

acute zorg talrijk zijn. Actoren verwachten echter ook dat als deze innovatie aantoont precies de juiste 

patiënten te kunnen triëren voor een IAT, men hier vrede mee zou hebben. Het vraagt om een oplossing 

dus, die niet alleen weinig vals-negatieven als uitslag heeft (hoge sensitiviteit), maar ook weinig fout-

positieven (hoge specificiteit). 

Dit betekent ook dat diverse betrokken actoren samen tot de conclusie moeten komen dat de innovatie 

een goede oplossing biedt voor de patiënten voor wie ze overeenstemming hebben bereikt over het 

gebruik van de toepassing, en dat het bewijs geleverd moet worden in de vorm van patiëntuitkomsten en 

de effecten die het heeft op de zorgketen van de acute neurologische patiënt. Het doordrukken van de 

innovatie, door bijvoorbeeld gebruik te maken van doorzettingsmacht van één van de actoren, wordt hier 

niet als zinvol gezien. 

“Bestuurders vragen zich toch af: ik verlies productie en open 

minder DBC’s. Wat krijg ik daar dan voor terug?” – 

betrokkene ROAZ 

4.3.6 Introductie vereist een actievere rol van zorgverzekeraars 

Het viel bij deze casus op dat er nog geen actieve betrokkenheid van zorgverzekeraars was. De actoren 

gaven aan nog geen directe proactieve interesse vanuit hen te krijgen voor deze innovatie. 

Zorgverzekeraars zelf zeggen echter dat hun rol bij innovatie beperkt is en er daarom nog geen sprake 

was van een actieve rol bij deze innovatie. De zorgverzekeraar mag in principe alleen bewezen zorg 

inkopen. Nogmaals wordt benadrukt dat betrokkenen en voorstanders van de innovatie het bewijs 

leveren dat nodig is voor de zorgverzekeraar, naast hun activiteiten om bewijs te leveren richting 

patiënten, patiëntvertegenwoordigers, zorginstellingen en met name medisch professionals en 

beroepsgroepen. Innovatie behoeft niet alleen wetenschappelijk bewijs, maar ook een brede evaluatie van 

de toepassing in de praktijk. 

De actoren geven ook aan dat er onderling sporadisch onderling contact is geweest om iets met deze 

innovatie te doen. Zij geven daarbij eveneens aan dat deelname aan het onderzoek wel zorgt voor een 

gevoel van gezamenlijkheid, wat ertoe leidt dat betrokkenen elkaar eerder weten te vinden in de 

toekomst.  

4.4 Hoe nu verder met AlphaStroke? 

Gezien het staken van de onderzoeksactiviteiten van het bedrijf Forest Devices met AlphaStroke is 

voorlopig geen vervolg te verwachten. Wel blijft het Nederlandse consortium zich inzetten voor goede 

zorg voor patiënten met een hersenberoerte. Daar hoort triage in de ambulance bij. Specifiek zet één van 

de betrokken neurologen zijn eigen onderzoek naar een soortgelijke technologie voort, waartoe 

recentelijk een bedrijf is opgericht. 
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HOOFDSTUK 5.  

Alleen inzet van AI mét 

transformatie leidt tot 
passende zorg  

De casussen die wij bestudeerden (FibriCheck, Transpara en AlphaStroke) boden een rijk beeld aan hoe 

AI-toepassingen in de zorg tot stand komen en hoe introductie en implementatie plaatsvinden. Daarbij 

vallen tal van uitdagingen op: rond de innovatie, actoren en dynamieken binnen het zorgsysteem. Veel van 

die uitdagingen sluiten aan bij de bevindingen en conclusies van andere onderzoeken en rapporten in de 

afgelopen vijftien jaar. Enkele ervan zijn recentelijk gepubliceerd binnen onder meer het programma 

Waardevolle AI van VWS en in opdracht van het Zorginstituut. In dit hoofdstuk zullen wij deze 

overlappende, meer algemene bevindingen rond innovatie in mindere mate belichten. 

Door naar de mechanismen en actoren te kijken die een rol spelen bij de introductie van AI in de zorg 

biedt dit onderzoek inzichten naar de vraag hoe de passende introductie en opschaling van (AI) 

zorginnovaties al in de introductiefase kan worden bevorderd. Daarbij hebben we gelet op drie aspecten: 

zorgvuldig gebruik, bewijsvoering en data governance, waarbij met name de eerste twee belangrijke 

onderwerpen bleken bij en tussen actoren. Door die factoren te onderkennen kan het Zorginstituut 

beoordelen of en hoe het daar de eigen rol en bevoegdheid in wil benutten. 

Op het gebied van passende zorg zien wij uitdagingen bij alle drie bovengenoemde aspecten. Vooral ligt er 

bij zorgvuldig gebruik een relatie met de hoofdconclusie van dit onderzoek. In de volgende paragraaf 

lichten wij eerst de hoofdconclusie toe. Daarna benoemen wij de overige bevindingen en conclusies. 

5.1 Opvallende trend: AI als toevoeging of vervanging 
bepaalt effect op kosteneffectiviteit (en daarmee 
passende zorg) 

 

In dit onderzoek valt op dat AI-toepassingen op zichzelf niet zijn aan te merken als passende of niet 

passende zorg. AI-toepassingen kunnen een probleem oplossen of bijdragen aan meer effectiviteit. 

Daarvoor worden ze ontwikkeld en ontworpen. Het gebruik en de context van een AI-toepassing bepalen 

het effect op passende zorg. Daarom kunnen we in het kader van passende zorg niet spreken van passende 

AI, alleen van passend AI-gebruik.  

Opvallende trend in dit onderzoek: AI-toepassingen lijken vooral aanvullend te worden ingezet bovenop 

of naast de bestaande zorgprocessen in plaats van onderdeel te zijn van een veranderd zorgproces. Inzet 

van AI-toepassingen als aanvullend bovenop of naast de bestaande zorgprocessen kunnen alleen tot 

passende zorg leiden als er een bewezen verbetering van de uitkomsten voor de patiënt is. 

Onze conclusie is daarom: alleen inzet van AI mét transformatie leidt tot passende zorg. Met 

transformatie wordt het volgende bedoeld: óf een bewezen wijziging van het proces van het leveren van 

zorg, óf een bewezen verbetering van de uitkomsten voor de patiënt.   
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De introductie van AI in de zorg komt in de praktijk vaak bovenop of naast al bestaande menselijke 

handelingen, techniek en instrumenten voor behandeling en diagnose. Dat brengt het risico met zich mee 

dat het betreffende zorgproces duurder wordt in plaats van efficiënter en effectiever. Dit is een 

aandachtspunt voor het bevorderen van passend AI-gebruik volgens, in overeenstemming met het 

waardegedreven principe (zie 1.2).  

Dit risico geldt niet exclusief voor AI-toepassingen, maar doet zich bij AI naar verwachting vaker voor dan 

bij andersoortige innovaties in de zorg. AI-toepassingen worden namelijk ontwikkeld om regulier en vaak 

menselijk werk te vervangen of te verbeteren. Gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit van AI ten 

opzichte van de menselijke waarneming is de voornaamste reden waarom een AI-toepassing bovenop 

reguliere zorg gebruikt wordt. Professionals willen voor de zekerheid aan de eigen beoordeling of 

handeling vasthouden, als eerste of extra check, terwijl de AI-oplossing de accuratesse van professionals 

in veel gevallen evenaart en soms overtreft. AI-toepassingen hebben daarbij als eigenschap dat ze ruimte 

laten om vast te houden aan het oude náást het gebruik ervan. Tot slot kan het een rol spelen dat door AI-

toepassingen gegenereerde uitkomsten moeilijk te verklaren of uit te leggen zijn. 

In de drie betrokken casussen in dit onderzoek werd deze uitdaging duidelijk zichtbaar. 

FibriCheck kan makkelijk gebruikt worden naast de huidige reguliere controles van patiënten met een 

hartritmestoornis. Tijdens de Covid-19-pandemie werd deze toepassing in het MUMC succesvol ingezet 

ter vervanging van polibezoeken en ECG-onderzoeken. Na de Covid-19-pandemie neemt ondanks de 

beschikbaarheid van FibriCheck het aantal polibezoeken weer toe. Het aantal ECG-onderzoeken stijgt 

daarbij in mindere mate. Dit illustreert hoe de situatie en het gebruik van de AI-toepassing op 

verschillende momenten minder of meer passend waren. De uitdaging is te zorgen dat het gebruik van 

FibriCheck blijvend tot minder ECG-onderzoeken leidt, wat volgens de zorgverzekeraar de grootste 

directe financiële besparing is in het gebruik van FibriCheck. Naast voornoemde oorzaak van gebrek aan 

vertrouwen spelen toegankelijkheid van zorg en keuzevrijheid van de patiënt ook een rol bij het stapelen 

van AI op bestaande methoden. Een patiënt heeft de mogelijkheid om naar het ziekenhuis te komen voor 

een afspraak met de arts en een ECG-onderzoek te ondergaan. Die keus blijft ook intact als het gebruik van 

FibriCheck hem dezelfde veiligheid biedt.  

De app Transpara wordt en kan worden gebruikt naast de al bestaande werkzaamheden van de radioloog 

bij mammografieën. In Nederland vindt de lezing van een mammografie volgens de richtlijnen plaats door 

één radioloog. De betrokken actoren zien Transpara nu nog niet als vervanging van de lezing van de 

radioloog. De betrokken radiologen zeggen zelf op een goed moment ‘beter’ de diagnose te kunnen stellen 

dan het algoritme. Transpara lijkt in de praktijk daardoor boven op de reguliere zorg te komen als extra 

check. 

Hoewel AlphaStroke nog niet in de praktijk is gebruikt, is gebruik naast de bestaande klinische schaal in 

de ambulance goed mogelijk. Er is een staande werkwijze met een klinische schaal die ervaren 

ambulanceverpleegkundigen goed kennen. Op basis daarvan schatten zij het risico op een herseninfarct 

in. Wel is er bij het gebruik van AlphaStroke in mindere mate vrijheid om de reguliere werkwijze (zoals 

voor de introductie van de innovatie) voort te zetten. De AI-toepassing levert in dit geval inzicht in de 

ambulance waar dit er eerder niet was. Ook is de uitkomst binair, namelijk wel of geen vernauwing van de 

grote slagaderen, waardoor er geen ruimte is voor andere interpretaties, zoals bij beide andere innovaties 

wel het geval is. 
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5.2 Opvallende uitdagingen bij de casussen 

Veel opvallende uitdagingen bij het bestuderen van deze drie casussen zijn niet slechts AI- maar in 

bredere zin gerelateerd aan innovatie. Hierna benoemen wij de bij casussen zichtbare uitdagingen en 

koppelen deze waar mogelijk aan andere onderzoeken: 

• Afhankelijkheid van een kartrekker: in het onderzoek zagen wij dat de introductie van de casus 

lokaal (binnen een zorginstelling of regio of in onderzoek) afhankelijk bleek van één kartrekker. Dit 

was vaak een medisch professional. Innovatie- en transformatieprocessen zijn complex, en een 

zoektocht voor voorstanders ervan. Hoewel betrokken actoren dit niet als bezwaarlijk ervaren, 

denken wij dat de afhankelijkheid van individuele personen de brede inzet van innovatie kwetsbaar 

maakt en de mate van succes deels persoonsgebonden is. Deze individuen doorlopen een complex en 

voor hen vaak nieuw proces, waarbij de gedrevenheid hoog moet zijn en blijven om het tot een succes 

te maken. 

 

• Er is een spanning tussen bewijzen en toepassen: je moet bewijs vergaren door toepassing van een 

innovatie, maar je kunt of mag pas (betaald) toepassen als de innovatie bewezen effectief is. Dit is met 

name bij Transpara en FibriCheck duidelijk zichtbaar. Beide innovaties zijn op kleine schaal in gebruik 

genomen, maar adoptie door andere delen van de zorg verloopt traag en is afhankelijk van verdere 

bewijsvoering. In het rapport Zorginnovatieverhalen van KPMG wordt deze uitdaging omschreven als 

het dilemma tussen snelle marktintrede in de zorg en voldoende bewijsvoering over meerwaarde. 

Wat betreft bewijsvoering was er bij alle casussen sprake van onafhankelijk wetenschappelijk 

onderzoek dat al gepubliceerd was, of waaraan gewerkt werd. De uitdaging die met name betrokken 

zorgverzekeraars hierbij noemden, is dat voorstanders van de innovaties bewijs verzamelen, maar 

niet per se het bewijs dat andere partijen nodig hebben om de innovatie te accepteren. Wat daarbij 

ook aangegeven en ervaren wordt in de casussen in dit onderzoek, is dat het voor kartrekkers en 

ontwikkelaars van applicaties vaak onduidelijk is hoe de meerwaarde bepaald dient te worden voor 

relevante partijen. Het is dan onduidelijk met welke uitkomstmaten gewerkt moet worden en 

waarmee die uitkomstmaten vergeleken dienen te worden, of voor welk doel.30 Bewijs dat voor de ene 

actor doorslaggevend is, kan minder relevant zijn voor een andere actor. Goed begrijpen welk bewijs 

voor welke actor (patiënt, zorgverzekeraar, beroepsvereniging, medisch professional, zorginstelling, 

regio) relevant is, blijft dus een uitdaging hierbij. Ook Ecorys rapporteert in opdracht van het 

programma Waardevolle AI van VWS dat de ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’ hierbij kan helpen.8  

Deze is nog niet breed bekend bij betrokken actoren, maar helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, 

betrouwbare AI te ontwerpen en te realiseren.31 

 

• Financiering: binnen zorginstellingen moeten kartrekkers hun best doen om budget vrij te maken 

voor pilots. Zij geven aan hier veel moeite in te steken en te hebben gestoken. Het blijkt een zoektocht 

naar wat er binnen het zorgsysteem mogelijk is. Innovatie lijkt afhankelijk van de (financieel) 

gedurfde stappen van meerdere partijen. FibriCheck is hier een goed voorbeeld van: de professional 

durfde het in tijden van Covid-19 te gebruiken, het MUMC accepteerde het gebruik direct, en de 

leverancier bood gratis licenties aan. Deze urgente situatie leidde tot een versnelling die bij een 

normale gang van zaken (vóór die tijd) niet mogelijk bleek. De urgentie hielp om de potentiële 

meerwaarde van de toepassing breder in beeld te brengen. Maar daarna vraagt het ook om een 

transformatie van de bestaande organisatie van zorg. Deze bevinding komt overeen met wat 

 

 

30 Zorginnovatieverhalen, 2022, KPMG, in opdracht van het Zorginstituut 
31 Leidraad kwaliteit AI in de zorg, 2021, VWS 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2021/06/25/kpmg-rapport-zorginnovatieverhalen
https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/leidraad-kwaliteit-ai-in-de-zorg
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bijvoorbeeld in het Ecorys-rapport voorgesteld wordt, namelijk toepassing van een voorwaardelijke 

financiering en het gebruik van meerjarencontracten tijdens de implementatie en leerperiode.8 

 

• AI dat zijn gedrag aanpast: bij twee van de drie toepassingen werd het algoritme statisch gebruikt. 

Dat wil zeggen dat het geen lerend algoritme betreft op het moment dat de toepassing in gebruik 

wordt genomen. De definitie van AI omvat echter ook dat AI-systemen in staat zijn om hun gedrag in 

zekere mate aan te passen, door het effect van vorige acties te analyseren en autonoom te werken.1 Twee 

van de drie onderzochte AI-toepassingen analyseren niet het effect van hun vorige acties en passen 

hun gedrag niet aan. De vraag is of dit onderscheid niet nadrukkelijker gemaakt dient te worden bij 

zorginnovaties die zich positioneren als AI-toepassingen. 

 

• Acceptatie en richtlijnen zijn ook nog een aandachtspunt bij de casussen. De beroepsgroepen die wij 

spraken zagen de casussen als in een onderzoeksfase, terwijl de eerste gebruikers de casussen 

beschouwden als klaar voor gebruik in de reguliere zorg. Brede adoptie van een innovatie als 

onderdeel van reguliere zorg kan worden gestimuleerd door aanpassing van richtlijnen van 

beroepsgroepen, waardoor er meer stimulans van uitgaat. De acceptatie leek hierbij niet alleen 

afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek, omdat ook wanneer deze beschikbaar was, adoptie nog 

niet breed plaatsvond. Verder kan de ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’ zorgverleners in alle sectoren 

helpen om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen. 

 

• Het grote aantal nieuwe applicaties en digitale tools binnen de zorg met ieder een nauwe scope, 

oftewel een specifieke toepassing, biedt een uitdaging voor de zorg. Vakgebieden waar technologische 

ontwikkeling hard gaat krijgen veel nieuwe innovaties op zich af. Het zou helpen als beroepsgroepen 

van deze vakgebieden zich laten adviseren door onafhankelijke partijen die hun goede toepassingen 

kunnen aanraden.  

 

• Expertise van patiëntenorganisaties onbekend in het veld. Dat partijen zoals 

patiëntenorganisaties veel weten over welke toepassingen goed werken en waarom, bleek tijdens dit 

onderzoek bij veel actoren niet bekend.  

 

• Druk op integratie van IT is ook een uitdaging die wij terugzien in dit onderzoek. De uitdagingen 

voor IT-afdelingen van zorginstellingen zijn groot en personeel is schaars, wat zorgt voor een 

‘wachtrij’ van te implementeren innovaties. Zorginstellingen proberen hier wegen voor te vinden door 

het onderbrengen van innovatie gerelateerde IT-werkzaamheden in innovatielabs. In het digitaal 

wordende zorglandschap, de cybersecuritydreigingen en met de krappe arbeidsmarkt blijft dit een 

aandachtspunt. Technische werkzaamheden op het gebied van innovatie in de zorg betreffen veelal 

integratie met het EPD. Bestaande dominante EPD-systemen zouden hierbij een rol kunnen spelen 

door koppelingen makkelijk mogelijk te maken. 
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5.3 De mogelijke rol van het Zorginstituut om passend AI-
gebruik te bevorderen 

Het Zorginstituut oriënteert zich op de eigen rol en positie om inzet van AI-toepassingen in het zorgproces 

te laten aansluiten bij passende zorg. Dit onderzoek biedt inzicht hierin. Hierboven beargumenteerden wij 

al waarom wij denken dat de opvallendste trend ligt bij passend AI-gebruik. De vraag rijst echter wel of het 

Zorginstituut hierbij concreet iets kan doen en zo ja, wat. Wij denken dat het Zorginstituut op drie 

mogelijke manieren passend gebruik van AI kan stimuleren. Dit in samenwerking met andere partijen, 

zoals de NZa, het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, beroepsverenigingen, 

VWS en de Nederlandse AI Coalitie.  

1. In de vroege fase ontwikkelaars en actoren stimuleren AI-toepassingen te ontwikkelen die 

overtuigend béter (veiliger, completer, accurater, et cetera) zijn dan de reguliere zorg. 

Er is tijd nodig voor gesprek en voorlichting om twijfel over de effectiviteit weg te nemen. De 

onderzochte AI-toepassingen waren even goed als reguliere zorg. De stimulans om AI-

toepassingen te ontwikkelen die overtuigend beter zijn dan reguliere zorg kan beter worden 

geagendeerd bijvoorbeeld door congressen te organiseren, handreikingen te schrijven en 

actoren aan elkaar te verbinden. Het gaat hierbij ook om bewustwording bij 

zorgprofessionals en gebruikers van de AI-toepassing dat bepaalde werkzaamheden 

werkelijk door een AI-toepassing zullen worden gedaan en deze verandering moet 

aantoonbaar leiden tot efficiencywinst en kwaliteitsverbetering. 

2. Doorlopend monitoren van het gebruik van AI-toepassingen na de introductie gestelde 

voorwaarden. Het Zorginstituut kan deze monitor aanbrengen onder meer in samenwerking 

met zorgverzekeraars en het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, 

waarbij zij een signalerende functie hebben richting het Zorginstituut en andere partijen. 

Deze monitoring functioneert het beste als er ook aansluitingen kunnen worden gemaakt met 

de kwaliteitstaken van het Zorginstituut om eventueel door bindende voorwaarden de 

huidige terughoudendheid bij de passende introductie weg te nemen. 

3. Zorgen dat innovaties met hun passend gebruik in richtlijnen worden opgenomen. Nog 

geen van de AI-toepassingen in dit onderzoek zijn onderdeel geworden van richtlijnen. Toch 

zijn richtlijnen de plek waar technologie een standaardonderdeel wordt van zorg. 

5.3.1 Bevorderende factoren 

Bij de casussen zien wij de volgende factoren die bijdragen aan de introductie: 

• Urgentie (zoals vanuit Covid-19-pandemie): dit was bij vooral FibriCheck zichtbaar, waarbij er 

vanwege Covid-19 geen polibezoeken mogelijk waren. 

• Een proactieve kartrekker die begeleid wordt door andere actoren: alle drie de casussen hebben 

veel profijt van een lokaal (in de eigen organisatie), regionaal of landelijke opererende kartrekker. Het 

sterkst wordt de rol en effectiviteit van deze kartrekker bij goede begeleiding en verbinding vanuit 

andere actoren. 

• Uitnodigende omgeving om de innovatie uit te proberen: met innovatie is het nodig om een risico 

te nemen. Een omgeving die meewerkt en meedenkt, is daarom belangrijk. 

• Actieve rol vanuit zorgverzekeraar: hoe actiever de zorgverzekeraar meedenkt, met name in 

samenwerking met een inhoudelijke kartrekker, hoe sneller er mogelijkheden voor adoptie ontstaan. 

5.4 Tot slot 

Er is veel aandacht voor technologische innovatie en transformatie, waaronder met inzet van AI, en hoe 

inzet en integratie in zorgprocessen, mits bijdragend aan passende zorg, versneld kan worden. Dit betreft 
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onder meer de publicatie van het kabinetsbrede Strategisch Actieplan voor AI, de oprichting van de 

Nederlandse AI Coalitie (met focus op de zorg en gezondheid), het VWS-programma Waardevolle AI voor 

gezondheid. Verder is de ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’ ontwikkeld en zijn diverse onderzoeken en 

adviesrapporten gepubliceerd, die als bronnen zijn geraadpleegd in dit onderzoek.32 Inmiddels is er ook 

het Integraal Zorgakkoord waar technologie en innovatie een expliciete plek in hebben.33 Daarnaast 

bestaan er in Nederland veel financieringsmogelijkheden voor innovatieonderzoek.  

Al deze initiatieven en mogelijkheden kunnen in de praktijk echter nog beter gevonden worden door 

betrokkenen en ontwikkelaars. De komende periode moet de nadruk liggen op het verbinden van actoren 

met elkaar en deze initiatieven. Specifiek voor AI in de zorg is het daarbij de grote uitdaging dat het 

bijdraagt aan vervanging of transformatie van bestaande zorg in plaats van dat het erbij komt. Wij hopen 

in dit onderzoek te hebben aangetoond dat er inzichten ontstaan wanneer verschillende actoren bij AI-

toepassingen worden betrokken en met elkaar in gesprek komen. 

  

 

 

32 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/09/kamerbrief-over-
waardevolle-ai-voor-gezondheid 
33 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/09/16/samenvatting-integraal-
zorgakkoord 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/09/kamerbrief-over-waardevolle-ai-voor-gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/09/kamerbrief-over-waardevolle-ai-voor-gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/09/16/samenvatting-integraal-zorgakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/09/16/samenvatting-integraal-zorgakkoord
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Bijlage 1. Methode 

In dit onderzoek stonden één centrale vraag en drie deelvragen centraal:  

• Centrale vraag: hoe kan het Zorginstituut de passende introductie en opschaling van zorginnovaties al 

in de introductiefase bevorderen? 

• Deelvragen:  

- Welke potenties, uitdagingen en best practices kunnen geïdentificeerd worden bij het 

introduceren en opschalen van zorginnovaties? 

- Wat is de rol van diverse publieke en private partijen (inclusief het Zorginstituut) in de 

introductie en opschaling van zorginnovaties? 

- Welk beleid of instrumenten zijn nodig om innovaties passend in het Nederlandse zorglandschap 

te introduceren? 

Dataverzameling 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we op drie manieren data verzameld. Allereerst is 

er een algemene documentstudie uitgevoerd. Deze dient als achtergrondinformatie bij de drie 

onderzochte casussen en plaatst deze ook in een bredere context.  

Daarnaast hebben we drie casussen uitgediept. Deze zijn gekozen omdat ze betrekking hebben op drie 

verschillende zorgspecialismen met een relatief grote omvang. Daarnaast zijn alle casussen CE-

gemarkeerd en mogen zij binnen de EU gebruikt worden. Tegelijkertijd zijn de toepassingen binnen 

Nederland nog niet wijdverspreid en kan er dus gesproken worden van een (zeer) vroege fase van 

marktintroductie.  

Criterium FibriCheck door Qompium AlphaStroke door Forest 
Devices 

Transpara door 
ScreenPoint Medical 

Relatieve omvang 
zorgspecialisme 

Groot, cardiologie Groot, neurologie Groot, radiologie 

Doelgroep Patiënt met 
hartritmestoornis 

Patiënten met 
verdenking van 
herseninfarct 

Patiënt met verdenking 
van borstkanker 

Totale ziektelast van 
patiënten met 
aandoening (DALY’s) 

51.200  248.000 (totaal voor 
patiënten met beroerte) 

81.300 

CE-certificering Ja Ja Ja 

Actief in Nederland Ja Ja (bij aanvang 
onderzoek) 

Ja 

 

De casussen zijn uitgediept door relevante documenten met betrekking tot de casussen te bestuderen. 

Daarnaast is er exploratief en interactief kwalitatief onderzoek gedaan door middel van interviews en 

interactieve focusgroepsessies. Het exploratieve karakter van het onderzoek uitte zich in de 

sneeuwbalsteekproef die bij de drie casussen is gebruikt. Een dergelijke steekproef vraagt aan 

respondenten om de onderzoekers te wijzen op andere potentieel relevante respondenten. Deze methode 
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is geschikt voor onderzoek binnen een moeilijk bereikbare doelgroep of een doelgroep waar nog niet veel 

over bekend is.  

In het onderzoek van de drie casussen hebben we de 

leverancier en ontwikkelaar van de technologie als 

startpunt gekozen. Op basis van die gesprekken zijn 

nieuwe respondenten in kaart gebracht. Regelmatig 

werd het contact gelegd door de eerste respondent.  

Per casus zijn er zo ongeveer tien interviews afgenomen 

met directbetrokkenen. Bij de FibriCheck-casus is er ook 

een observatieonderzoek uitgevoerd. Deze stap 2 in 

figuur 6 is bij Transpara en AlphaStroke komen te 

vervallen. Daarnaast is er na afloop van de eerste serie 

gesprekken per casus een interactieve sessie 

georganiseerd waarvoor alle geïnterviewden 

uitgenodigd waren evenals enkele beleidsmedewerkers 

van VWS en het Zorginstituut, en zorgverzekeraars.  

 

Analysekader  

Aan de hand van de actor-netwerktheorie (ANT), afkomstig uit de Science & Technology Studies, hebben 

we de data geordend en geanalyseerd. ANT helpt inzichtelijk te maken hoe actoren, zowel menselijke als 

niet-menselijke, een netwerk vormen, in dit geval rond het gebruik van een technologie. Een technologie 

werkt nooit op zichzelf; alleen wanneer een noodzakelijk aantal actoren ermee aan de slag gaat, gaat een 

techniek ook iets doen. Door de belangrijke actoren te identificeren, is onderzocht wat deze actoren willen 

en wat ze doen met de technologie in relatie tot de andere actoren in het netwerk. Hierdoor worden de 

verschillende doelen van de actoren zichtbaar, waar gezondheid en economische doelstellingen onderdeel 

van zijn. Ook de interacties tussen de verschillende actoren zijn belangrijk. Wanneer actoren namelijk het 

nut of de noodzaak van een interactie uit het oog verliezen, dan valt het netwerk uiteen en blijven 

verbeteracties in de praktijk uit. De itemlijst voor de interviews waren grotendeels gebaseerd op ANT. Dit 

betrof de volgende vragen: 

• Welke actoren zijn er betrokken bij de AI-toepassing?  

• Welk probleem willen de actoren oplossen met de AI-toepassing?  

• Welke waarde willen ze zien in het gebruik van de AI-toepassing?  

• Welk probleem wordt er werkelijk opgelost?  

• Welke waarde wordt er werkelijk geleverd? 

 

Interactieve sessies 

Op basis van de actornetwerkanalyse en de diepte-interviews hebben we ook een set aandachtspunten 

per casus geformuleerd. Deze aandachtspunten waren specifiek gericht op de introductie van de nieuwe 

technologieën en dienden als beginpunten voor de interactieve sessies. Door verschillende partijen met 

elkaar in gesprek te laten gaan over deze aandachtspunten, konden deze extra verdiept worden.  

De opbrengsten uit de documentenanalyse, de interviews en de interactieve sessies zijn in deze 

rapportage beschreven. Ook hebben we een overkoepelende analyse gemaakt.  

 

Figuur 6. Schematische weergave 

onderzoeksactiviteiten per casus  
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‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’ 
 

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch verandert 

er veel. Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een 

vooruitstrevende samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam advies en de implementatie 

hiervan. Altijd gericht op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties 

en de maatschappij. 

 

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons 

advies zijn we hard op de inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. Onze adviseurs 

doen er alles aan om complexe vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen waar u iets 

mee kan. Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op: 

• Toekomst van werk en organisatie 

• Energietransitie 

• Transformatie van zorg 

• Transformatie van openbaar bestuur 
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