
Het nieuwe brein van de dokter 



Agenda 

● Plenair 
○ Bayesiaanse protocollen, Big Data, winnen van Watson 
○ Mogelijke onderwerpen in deze workshop 

■ Shared Decision Making + Personalised Medicine 
■ Bayesiaanse protocollen 
■ Slimmer samenwerken tussen 1e en 2e lijn 
■ Klinische netwerken 
■ De emoties achter het verhaal van Erik-Jan 

● Keuze maken uit een onderwerp 
○ Uit elkaar in kleine groepjes 
○ Onderwerp uitdiepen / bespreken 

● Bij elkaar  
○ Onderwerpen kort aan elkaar demonstreren 



Bayesiaanse protocollen 

Voorbeeldje interactieve protocollen 
 
Je kunt zo ook kennis “verplaatsen” 

bijvoorbeeld van 2e naar 1e lijn 

http://www.alii.care


http://www.youtube.com/watch?v=Z0MeZePM4dc


.. is conceptueel simpel, organisatorisch complex 
 

1) Zorg voor “live” protocollen, die dicht volgen op  
a) literatuur  
b) eigen Big Data inzichten 

2) Combineer “Shared Decision Making” en “Personalised Medicine”, 
ontwerp al je protocollen langs die lijnen 

3) Veranker alle protocollen in het EPD, zodat alles 
gestandaardiseerd vastgelegd wordt 

a) Gebruik daar waar nodig Bayesiaanse protocollen 
4) Analyseer de gegevens uit het eigen EPD, zorg voor 100% leren 
5) Wees met deze superieure kennis een mens van vlees & bloed en 

emoties tegenover een ander mens 

Winnen van Watson 



Onderwerp 1:  
Shared Decision Making + Personalised Medicine 

Kies 1 of 2 ziektebeelden 
Bedenk welke doelen patiënten hebben bij 
deze ziektebeelden 
Bedenk welke patiëntkenmerken (leeftijd, 
geslacht, comorbiditeit, etc) bepalend zijn 
voor het protocol. 
 
Is dit haalbaar? Is dit nuttig? Is dit doable? 



Onderwerp 2:  
Bayesiaanse protocollen 

Voor welk ziektebeeld zou je moeten werken 
met Bayesiaanse protocollen? 
 
Waarom? 
 
Zijn de data te vinden in de literatuur? 



Onderwerp 3:  
Slimmer samenwerken tussen 1e en 2e lijn 

Via Bayesiaanse protocollen kan expertise 
van 2e lijn gebruikt worden in 1e lijn.  
 
Geloof je in dit idee? 
Wat is de mening vanuit de 2e lijn? 
Wat is de mening vanuit de 1e lijn? 
Welke haken en ogen moet je oplossen? 
 
Leuk als HA en specialist samen zitten 



Onderwerp 4: 
Klinische netwerken 

Via klinische netwerken is collectieve 
intelligentie te organiseren over ziekenhuizen 
heen. Samen protocollen delen, samen 
literatuur lezen, samen beter zijn. 
 
Geloof je in dit idee?  
Waarom wel / waarom niet? 
 
Met welke ziekenhuizen zou je willen 
beginnen? 



Onderwerp 5:  
De emoties achter dit hele verhaal 

Veel mensen voelen onrust of boosheid bij de 
onderwerpen die ik breng. 
 
Wat is die onrust? Wat valt er van te leren? 



Ruimte en tijd 

Tot 9:45  
Kies je onderwerp en je groepsgenoten 
 
9:45 - 10:30 
Onderwerpen 1-4: elders 
Onderwerp 5: in deze ruimte, achter gesloten 
deuren 
 
10:30 - 11:00 
Hier terug 
Elke groep vertelt kort haar inzichten 




