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Prof.dr. Sabine Siesling
Klinisch epidemioloog, hoogleraar bij het Technical Medical Centre, Universiteit Twente, 
vakgroep Health Technology and Services Research met als leerstoel : “Outcomes research and 
personalized cancer care” en tevens verbonden aan het Integraal Kankercentrum Nederland 
(IKNL). Mijn interesse in Big Data komt vooral uit het werken met gegevens uit de Nederlandse 
Kankerregistratie (NKR), waarin alle patiënten met kanker worden geregistreerd in alle 
ziekenhuizen door speci� ek daarvoor opgeleide datamanagers. Daarnaast worden andere 

databronnen aan de NKR gekoppeld, die soms minder gestructureerd zijn en op een andere wijze worden 
verzameld. Ik hoop dat het hebben van meer kennis over andere benaderingen van de data en de samenwerking 
met datascientists een steentje kan bijdragen in het verbeteren van de kankerzorg. In deze uitgave van het Epistel 
komen de uitdagingen hierin aan de orde en ik hoop dat we ervan kunnen leren.

Dr. Jonáh Stunt
Ik ben momenteel als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de sectie Methodologie en 
Toegepaste Biostatistiek, afdeling Gezondheidswetenschappen, VU, Amsterdam. Ik houd me 
hoofdzakelijk bezig met het gebruik en misbruik van Nul-hypothese Signi� cantie toetsen en de 
p-waarde, waarbij ik me hard maak voor een paradigma verandering waarbinnen resultaten 
niet meer middels een p-waarde gereduceerd worden tot een simpele ja/nee conclusie over 
een nul of alternatieve hypothese, maar re! ectie op onderzoeksgegevens en resultaten veel 
meer centraal staat. Ook ben ik als klinische epidemioloog werkzaam in het AMC, Amsterdam, 
waar ik PhD-studenten begeleidt op gebied van methodologie en statistiek. 

Wat is "Big Data"?

Door: Lilian Peters en Melissa Cheyney (associate professor, Oregon State University)

Wat is Big Data?
Tot nu toe is er geen consensus bereikt over de 
de� nitie van “Big Data”. Aanvankelijk lag de nadruk 
voornamelijk op de bestandsgrootte: data met een 
volume dat zo groot is, dat het geheugen van pc’s niet 
toereikend zou zijn voor de verwerking ervan. In de 
loop van de tijd is de focus op bestandsgrootte wat 
verlegd, en is men Big Data meer gaan de� niëren in 
termen van de speci� eke karakteristieken ervan.

Met Big Data wordt tegenwoordig vaak verwezen naar 
grote datasets die zijn gemaakt door verschillende 
traditionele en nieuwe bronnen betreffende 
gezondheid gerelateerde informatie samen te voegen 
welke op verschillende momenten longitudinaal zijn 
verzameld1. Onder traditionele bronnen worden 
bronnen met (bio)medische gegevens verstaan: 
nationale data registers (bijv. elektronische patiënten 
gegevens), biobanken (met data voor epigenetica 
en microbiome), wetenschappelijke studies (incl. 
RCTs), nationale statistische gegevens (mortaliteit 
en socio-economische status) en milieugegevens 
(bijvoorbeeld monitors voor luchtverontreiniging)1,2. 
Nieuwe bronnen zijn onder andere: data afkomstig 
van sociale media (bijv. individuele voorkeuren, 

gedrag en interesses op o.a. Facebook)3,4, data van 
individuele gezondheidsmonitoring verzameld met 
e-health of persoonlijke � tnessdiensten (bijv Fitbit) en 
data afkomstig van smartphones verzameld in life-style 
apps5. 

Een wijze om tot consensus over de term Big Data te 
komen is door meer te denken in de term van snelheid 
dat de data via traditionele en nieuwe bronnen kunnen 
worden verzameld6. Big Data laat zich daarnaast 
kenmerken door een bepaalde mate van onjuistheid: 
naarmate de schaal toeneemt, neemt het aantal 
onjuistheden toe: gegevens worden minder accuraat 
en kunnen ‘ruis’ bevatten6. Voorstanders van het 
gebruik van Big Data roepen op om minder te hechten 
aan precisie - niet om de precisie zelf volledig lost te 
laten, maar onze toewijding eraan. Auteurs Mayer-
Schönberger en Cukier beweren dat wat we verliezen 
op het gebied van nauwkeurigheid op microniveau, 
we meer dan goedmaken op het gebied van inzichten 
op macroniveau. Anderen benadrukken daarentegen 
dat de kwaliteit van gegevens er nog steeds toe doet 
en dat onnauwkeurigheid niet geaccepteerd dient te 
worden7,8. 
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Naast een gebrek aan consensus over de de� nitie, 
bestaan er nog andere inhoudelijke kwesties rondom 
Big Data waar zeker ook binnen het onderzoeksgebied 
van de epidemiologie, onduidelijkheid over is. Vragen 
als: ‘Kunnen we met meer en onnauwkeurige data 
nog wel opzoek gaan naar causaliteit?’, Vinden we 
onze voldoening straks in het rapporteren van nieuwe 
inzichten gebaseerd op patronen, trends en associaties 
op populatieniveau?’ Gaan we in de toekomst nog “old 
school” aan de slag met onze verschillende statistische 
software pakketten of opteren we daarvoor liever 
voor machine learning?’, houden de gemoederen 
bezig. Kortom, ook in ons Epidemiologie veld is er 
onzekerheid over hoe we in de toekomst verder gaan 
met Big Data analyses. Vandaar dat dit in Epistel het 
onderwerp Big Data centraal staat, waarbij we vanuit 
diverse invalshoeken verschillende aspecten van Big 
Data, en de effecten van Big Data voor ons werkveld 
aan de orde zullen laten komen. 

Interview over Big Data prof. Robert de Jonge en dr. Mark Hoogendoorn

Door: Anouk Pijpe, Lilian Peters en Anouk Meijs
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Mark Hoogendoorn: universitair 
hoofddocent kunstmatige 
intelligentie bij de VU 

Robert de Jonge: hoogleraar/
afdelingshoofd klinische chemie 
in het AMC en VUmc

Wat is jullie relatie tot Big Data?
Mark Hoogendoorn: Mijn onderzoeksfocus 
ligt op machine learning in de gezondheidszorg. 
Hierbij werk ik veel samen met academische 
ziekenhuizen, in het VUmc onder andere met de IC 

en huisartsgeneeskunde. Daarnaast werk ik ook veel 
samen met de afdeling klinische psychologie bij de 
VU, waar ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van 
een app voor geautomatiseerde therapie bij depressie. 
Ik was met name betrokken bij het ontwikkelen van 


