In deze rubriek gaan we in op technologieën die zowel voor het onderwijs als
de gezondheidszorg van waarde kunnen zijn. We laten voorbeelden zien van de
inzet, bekijken de ervaringen in het gebruik en gaan in op mogelijke toekomstige
inzet. In deze editie aandacht voor kunstmatige intelligentie.

RELEVANTE LINKS
• Artificial intelligence in twee minuten uitgelegd:
youtu.be/QJE_ycgR8E8
• www.kennisnet.nl/publicaties/artificial-intelligence/
• www.nictiz.nl/programmas/artificial-intelligence/
• www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/05/kamerbrief-over-kpmg-rapport-inventarisatie-ai-in-gezondheid-en-zorg
• Netflix-documentaire Coded Bias: www.netflix.
com/nl/title/81328723

Kunstmatige intelligentie
Wat is het?

Hoe wordt het ingezet in de zorg?

Kunstmatige intelligentie of artificial intelligence
(AI) is een verzamelnaam voor machines en
systemen die menselijk denkvermogen
nabootsen. Wellicht klinkt dat als verre toekomst, maar in de praktijk zijn er nu al vele
toepassingen in diverse sectoren. Een simpel
voorbeeld zijn de Netflix-suggesties die jij
voorgeschoteld krijgt. Omdat Netflix weet wat
voor soort series en films jij leuk vindt, kan het
een voorspelling maken van welke andere films
voor jou interessant zijn. Een AI-systeem kan
dus in zekere zin denken zoals een mens dat
doet. AI wordt dan ook een grote impact
toegeschreven, onder andere in de gezondheidszorg en het onderwijs.

In de praktijk richt de inzet van AI zich binnen de gezondheidszorg nog
vooral op de medisch-specialistische sector, hoewel ook in andere sectoren
veel ontwikkelingen gaande zijn. Grofweg kan je de inzet in de zorg indelen
in drie soorten toepassingen. Bij de klinische analyse van gegevens kan een
AI-systeem razendsnel grote hoeveelheden data analyseren en afwijkingen
detecteren. Denk daarbij aan het analyseren van beeldmateriaal van
CT-scans. Daarnaast kan AI ingezet worden om gedrag te analyseren. Een
voorbeeld hiervan is het monitoren van zelfstandig wonende ouderen om
zo inzicht te krijgen in hun leefpatroon en veranderingen daarin vroegtijdig
te signaleren. Daarnaast wordt AI ingezet om de operationele analyse van
processen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch zo goed
mogelijk plannen van een route van een medewerker in de thuiszorg.

Hoe wordt het ingezet in het onderwijs?
Ook in het onderwijs kan AI een bijdrage leveren. Een voorbeeld daarvan is
het volgen van het leerproces van een student. Op basis van een analyse van
gemaakte opdrachten kan het systeem automatisch gerichte feedback geven
en voorstellen doen voor een vervolg van de leerroute. Zo krijgt elke student
een programma aangeboden dat precies bij zijn of haar niveau past. Een ander
voorbeeld van AI in het onderwijs is de inzet van chatbots. Door met deze
automatische chatbots te chatten wordt het mogelijk om, zonder tussenkomst
van een docent, vragen te beantwoorden over lesstof of te achterhalen in
hoeverre leerlingen bepaalde lesstof begrijpen. Daarnaast wordt er ook in
toenemende mate gewerkt met instellingsdashboards. Hierin wordt informatie
over de instelling en de bedrijfsvoering geanalyseerd en gepresenteerd.
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Wat zijn de ervaringen?
Hoewel de toepassing en adoptie van
AI snel gaat, zijn er ook nog veel vragen.
AI is vaak gebaseerd op data die wij aan
het systeem geven, maar wat als er
fouten in die data zitten? En hoe
verhouden wij ons als professional ten
opzichte van het AI-systeem? Wat als
het systeem een fout advies geeft, wie
is dan verantwoordelijk? En het gevaar
bestaat dat we gaan vertrouwen op
het advies van de AI-systemen, zonder
dat we altijd goed begrijpen hoe
het systeem tot zijn advies is gekomen.
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