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Vanwege mijn ervaringen met het mergen, linken en analyseren van population-based data vanuit Australië (New 
South Wales linkage data), Nederland (Perined), en Engeland (Birthplace study), vroeg ik mij af wanneer andere 
professies zoals ‘data scientists’ data op zelfde wijze zouden analyseren en of zij een andere methodologie 
zouden hanteren. Tijdens een workshop hebben we gesproken over de overeenkomsten en verschillen tussen 
beide professies in deze aanpak. 
 

Aanpak Epidemioloog Aanpak Data Scientist

Onderzoeksvraag Zijn er associaties tussen geboorte 
interventies op de slechtere gezondheid 
van moeder kind op langere termijn?

Welke factoren zullen de beste 
predictie geven voor het krijgen van 
een slechtere gezondheid in het latere 
leven van moeder en kind?

Data cleaning Data cleaning van de gelinkte en 
gemergte !les wordt verricht in STATA 
of SPSS. Een langdurig handmatig 
proces. 

Data cleaning wordt grotendeels 
programmatisch verricht in Bash, 
Java, Python en/of R. Waarbij er met 
software eveneens variabelen (features) 
worden gecreëerd d.m.v ‘annotatie’, 
het toevoegen van algemeen bekende 
informatie over het genoom aan een 
dataset met speci!eke genetische 
variatie. Dit is een langdurig proces 
wat veelal wordt verricht door 
(verschillende) data managers met 
behulp van grote publieke databases. 

Data coding Variabelen codering gebeurd met 
grote precieze waarbij ook rekening 
gehouden wordt met de setting 
van geboortezorg. Daarbij worden 
variabelen met onbetrouwbare data 
niet opgenomen in het model, dit door 
bijvoorbeeld onderrapportage zoals 
bijvoorbeeld bij leefstijl karakteristieken. 

De preciesheid van variabele codering 
hangt af van de kwaliteit van de 
variabelen (parameters) dat wordt 
meegenomen in het predictiemodel. 
Daarbij accepteren we eventuele ruis en 
onnauwkeurigheid, deze mogen geen 
belemmering zijn om een accuraat 
predictiemodel te ontwikkelen. 

Model ontwikkeling Variabelen worden opgenomen in een 
multivariabele logistische regressie 
model indien daar wetenschappelijk 
bewijs voor is. Daarna wordt de 
robuustheid van de associaties 
bevestigd in een gezonde populatie 
zwangeren en gezond geboren 
kinderen, en binnen broer- en 
zussenparen (sibling analyses).

Alle beschikbare variabelen (features) 
worden in eerste instantie meegenomen 
in het predictie model. De keuze van 
deze features kan gebaseerd zijn op 
wetenschappelijk bewijs of op basis van 
een individuele keuzes). Daarna wordt 
via een ‘machine-learning’ technieken 
verschillende modellen ontwikkeld: linear 
models, tree-based models, support 
vector machine models, deep learning 
models en ensemble models. Het model 
met de beste performance en model!t 
zal worden gerapporteerd. Hierbij is 
AUROC een belangrijke graadmeter.
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Vlieger presenteert in 
dit boek zijn visie op 
de mogelijkheden die 
Big Data en algoritmes/
Arti! cial Intelligence/
Machine learning de 
medische wetenschap en 
praktijk kunnen bieden. 
Hij schetst op een 
overzichtelijke manier 
hoe dit de wijze waarop 
protocollen/richtlijnen worden gemaakt, hoe diagnoses 
worden gesteld en hoe uitkomsten kunnen worden 
verbeterd door meer gepersonaliseerde behandeling, 
gaat veranderen. Het vormen van zogenaamde 
klinische netwerken is daarbij volgens hem cruciaal. 
Tot slot doet hij een voorstel voor hoe de opleiding en 
het werkveld van artsen (het zorglandschap) zouden 
moeten veranderen teneinde mee te kunnen bewegen 
met en bij te dragen aan deze ontwikkelingen. De 
winst van Big Data/Arti! cial Intelligence zit hem naar 
de mening van de auteur vooral in de kennis die zal 
worden gegenereerd door onderzoek in de gehele 
patiëntenpopulatie (en niet slechts in een subgroep 
die deelneemt aan Randomized Clinical Trials (RCTs)), 
het sneller toegepast krijgen van kennis door klinische 
netwerken, en het meer gepersonaliseerd kunnen 
behandelen (meer kosten-effectief).

Ik heb het boek met veel plezier gelezen, onder andere 
omdat het echt over toepassing en implementatie 
gaat, en kan mij vinden in veel van de geschetste 
problematiek, oplossingen en mogelijkheden. Wel zijn 
er een aantal zaken waarover ik wat kritischer ben:

Het voorstel van Vlieger om alle patiënten in 
onderzoek te laten deelnemen past geheel in de trend 
van ‘pragmatic’ en/of ‘cohort multiple randomized 
clinical trials’ (cmRCTs) die klassieke RCTs (groten)
deels zouden kunnen gaan vervangen (Relton et al 

BMJ 2010; PMID 20304934). Wereldwijd wordt 
hierop in verschillende vakgebieden " ink ingezet. 
Maar er is ook kritiek, onder andere ten aanzien van 
biases (oa Reeves et al JCE 2018; PMID 29277558) 
en op de verwachting van Big Data a�� ��������� ����

personalised medicine (zie ook het interview  met 
Ewout Steyerberg op pagina 13)  Laten we hier als 
veld onze bijdrage aan (blijven) leveren en ervoor 
zorgen dat de waarde van onderzoekresultaten uit 
deze cmRCTs goed onderzocht en gewogen wordt.

Ten aanzien van de vertraging van de toepassing 
van kennis in de praktijk via protocollen en richtlijnen 
betwijfel ik of klinische netwerken dit geheel zullen 
gaan oplossen. Kennis dient tenslotte  gevalideerd/
gerepliceerd te worden en dat kost tijd. Een interessante 
constatering die Vlieger doet is dat multidisciplinair 
werken nadelig en vertragend is voor kennistoepassing; 
de oplossing zit volgens hem in het versmallen van het 
werkveld per arts (concentratie van zorg). Ook is het 
voor mij uit het boek en de beperkte informatie op 
internet niet duidelijk hoe de methodologische kwaliteit 
van nieuwe studies in de voorgestelde klinische 
netwerken bepaald en meegenomen wordt. Normaliter 
wordt er voor een richtlijn een commissie samengesteld 
waarin methodologische expertise nadrukkelijk 
aanwezig is; de ‘gemiddelde arts‘ die mee kan doen 
aan zo’n klinisch netwerk is minder methodologisch 
geschoold dan bijvoorbeeld epidemiologen. Ik kan 
me uiteraard wel het een en ander voorstellen maar 
het was prettig geweest als er wat meer informatie 
was gegeven over hoe het toezicht geregeld is en de 
kwaliteit gewaarborgd wordt. Het boek is overigens 
in zijn geheel erg gericht op de implementatie van 
de genoemde klinische netwerken. Dat is wellicht niet 
verrassend gezien de auteur tevens oprichter is van 
Alii, een online platform om protocollen en richtlijnen 
te ontwikkelen. Ik ben in elk geval erg benieuwd naar 
ervaringen met dit systeem.

Na de workshop en ook na het opschrijven van bovenstaande bevindingen, vraag ik mij af of wij epidemiologen 
de koninklijke weg van preciesheid toch iets meer los zouden kunnen laten. In toekomstige projecten met 
population-based data lijkt mij het dan ook waardevol om epidemiologen en data scientists samen te laten 
werken waarbij we kunnen exploreren of o.a. machine learning in het ontwikkelen van modellen ook van grote 
meerwaarde kunnen zijn in epidemiologisch onderzoek waarbij we ef! ciënter associaties, patronen en trends 
kunnen rapporteren zonder daarbij data driven aan de slag gaan en dat we daarmee toch kunnen vasthouden 
aan onze basis. 

Boekbespreking: “Het nieuwe brein van de dokter”, Erik-Jan Vlieger

Door: Anouk Pijpe


