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QUADRI
ITech Big Data… Big Trouble ?

Wat te verwachten komende 30’:
• Wat is Big Data ?
• Big Data in de gezondheidszorg
• Big Data in je dagelijks leven
• Problemen of het winnend lot ?



QUADRI
ITech Terminologie: big, deep, broad data

• Big Data ~ data wetenschap:
Gigantische datasets (on)gestructureerd en bijhorende algoritmes om patronen, trends etc
te detecteren in die datasets. Meestal gerelateerd aan het menselijke gedrag. Big data is om 
anderen te observeren.

• Deep Data: 
Combinatie van een expert zijn domeinkennis met data wetenschap. Gevorderde 
interpretaties en pre-processing mogelijkheden. Deep data is meestal ook gecollecteerd met 
een bepaalde bedoeling/analyse in het achterhoofd. Deep data is om te reflecteren.

• Broad data: 
Niet noodzakelijk big data, maar eerder gestratificeerde & diverse data (bronnen). Zoveel 
mogelijk weten vanuit verschillende standpunten, invalshoeken in plaats van veel te weten 
vanuit 1 invalshoek. Vooral om bestaande data te verrijken.



QUADRI
ITech Zorgevolutie tgv Statistiek/Big Data

1. Curatief (< 1900): 
post diagnose

2. Preventief (> 1900): 
op basis van algemene kennis, pre diagnose

3. Persoonlijk (> 1950): 
op basis van algemene + specifieke kennis; post/pre diagnose

4. Predictief (> 2000): 
op basis van deducties, patronen, …; pre diagnose
Ook ontwikkeling medicijnen op deze wijze

5. Precisie (> 2015): 
predictief & persoonlijk: patiënt gebaseerd en pre diagnose !
Nanotech in je bloedbaan

Big 
Data

+

Machine 
Learning



QUADRI
ITech Big Data & Gezondheidszorg > eHealth

• eGMD (EHR, SumEHR, eGPD, …)
 Digitale versie van klassieke patiëntenfiche, maar gedeeld:

• VitaLink/InterMed/BruSafe ~ eHealth backbone
• ~ onderliggende patiëntenrelatie

• Precision Medicine = 
 Predictief (predictive medicine)

+
 Persoonlijk (personalised medicine)
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GAB: A Flemish acronym representing “Validated Authentic Source”



QUADRI
ITech Andere “data”-diensten

Bron: http://www.frankrobben.be/wp-content/uploads/2011/05/20160618.ppt
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Details op www.plan-egezondheid.be



QUADRI
ITech Broad Data & Gezondheidszorg < mHealth

• Interessant (soms), maar 
 Wie houdt de data bij ? Wat gebeurt er mee ?
 Kan de gezondheidssector aan die data ?
 “Medical Device” certificatie ~ WP van VoKa Health Community
 Apps op voorschrift ?!
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Bron: http://www.frankrobben.be/wp-content/uploads/2016/08/20160701bnl.pptx Red = short term - Green = medium term - Blue = out of scope roadmap 2015-2018 
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Commercieel vb: IBM Watson



QUADRI
ITech Big Data in je dagelijks leven

• GAFA (350 billion $ in 2014)
 Google(+)

 Apple

 Facebook

 Amazon

• NATU
 Netflix

 Airbnb

 Tesla

 Uber

• BATX
 Baidu

 Alibaba

 Tencent

 Xiaomi



QUADRI
ITech BTW, dit zijn echt wel grote jongens

Who Registered population [millions]
Google+ 1600

China 1390

Facebook 1280

India 1260

Twitter 646

Qzone (Chinese Facebook) 480

USA 323

Indonesia 252

Brasil 202

LinkedIn 200

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites 2014 
http://www.worldometers.info 2014 



QUADRI
ITech

• Preventie/Precisie zorg is kostenbesparend (korte en lange termijn):
 $(Care) << $(Cure)

 Negatieve effecten van sommige zorgbehandelingen worden eveneens vermeden

• Betere doorstroom in ziekenhuizen/artsenconsults door voorkennis van te doorlopen traject (predictie 
consultduur)

• ~ autonome voertuigen => minder ongevallen/snellere verwittigingen (Mercedes Me-Connect, ….)

• IBM Watson: combinatie v/ alle medische lectuur + ad-hoc data van patiënt

• …

When Big Data leads to wins
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• Social Media/Gmail/WhatsApp/Messenger & Beroepscommunicatie is een slecht 
huwelijk ~ (bol.com + Apple)

• Privacy? Big Data kan veel achterhalen…. ~ING verhaal

• “FB Cookies”: zelfs indien niet actief, volgt men je 
~ Google Traffic Info/Waze

• Predictive Medicine ~ wil je patiënt wel weten dat hij/zij bepaalde ziektes gaat 
krijgen? >> Nieuwe betekenis van informed consent ?
Nu al in voege bij medische testen/proeven…

When Big Data leads to troubles
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• Malware (remote access)

• Pishing (inpikken van je credentials) >> gebruik verschillende 
paswoorden!

• Spoofing (valse identiteit (HW/SW) >> check URLs, email addressen, 
…

• >> Nooit credentials via mail/web/… doorgeven

Daarnaast uiteraard klassiekers …
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• General Data Protection Regulation >> Nico Nijsten

• Je zal er rekening mee moeten houden

GDPR ….


