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AANLEIDING VOOR HET PROGRAMMA 
Het in november 2021 verschenen WRR rapport Opgave AI – De nieuwe systeemtechnologie 
concludeert dat Artificiële Intelligentie (AI) een systeemtechnologie is met een grote impact op de 
maatschappij. De potentie van AI voor gezondheid en zorg wordt in de Nederlandse context echter 
nog maar op beperkte schaal benut en beoogde gebruikers hebben in de praktijk weinig ervaring 
met hoe AI voor hen zou kunnen werken. Te weinig AI-toepassingen vinden hun weg naar de 
praktijk, omdat tal van belemmeringen onderweg de kans beperken om hier succesvol in te 
kunnen zijn, zoals:  
 

• Onvoldoende beschikbaarheid van integrale data voor AI-ontwikkelaars om in alle 
innovatiefases (vanaf ontwikkeling tot werkend in de praktijk) goede toepassingen te 
kunnen maken.  

• Onvoldoende transparantie in kwaliteit en betrouwbaarheid van AI-uitkomsten en weinig 
bewustzijn over welke oplossingen AI nu eigenlijk biedt voor zorg en gezondheid door het 
ontbreken van geslaagde voorbeelden.  

• Oplossingen worden met enige terughoudendheid bekeken door beoogde gebruikers (zoals 
zorgprofessionals, patiënten, burgers) of bestuurders en beleidsmakers, omdat ze nog te 
weinig kennis hebben of onvoldoende vaardig zijn. 

• De baten van AI vallen vaak niet bij de kostendragers waardoor onzekerheid ontstaat over 
wat wel en niet mag door overlap en ruimte in het wettelijk kader. Dit leidt tot 
handelingsverlegenheid in het veld, ook bij bestuurders. Met als gevolg dat iedereen zijn 
eigen oplossingen uitwerkt om zoveel mogelijk zelf de controle te houden. Dit uit zich in 
een sterke versnippering van initiatieven en hindert de schaalbaarheid van oplossingen. 
Marktpartijen die nodig zijn om toepassingen naar de praktijk te krijgen, stuitten daardoor 
op dichte deuren. Dit frustreert de innovatiesnelheid.  
 

Deze belemmeringen, veelal herkenbaar voor digitale zorginnovaties, haken zodanig op elkaar in 
dat er een vicieuze cirkel ontstaat: doordat er te weinig toepassingen in de praktijk komen, kan de 
technologie zich onvoldoende verder ontwikkelen. Het moet leren van de praktijk om beter te 
worden. Hierdoor komt ook de vraag naar AI-toepassingen niet van de grond, omdat onvoldoende 
zichtbaar wordt wat de toegevoegde waarde is. De vraag is hoe we in Nederland voldoende ruimte 
kunnen creëren om AI zodanig te ontwikkelen en slim in te zetten dat het wel op grote schaal gaat 
werken voor de gezondheidssector. 
 

OPZET VAN HET PROGRAMMA 
Het programma Waardvolle AI voor gezondheid heeft als doel als vliegwiel te fungeren voor het 
vergroten van de ervaren waarde(creatie) voor zorgverleners, patiënten en burgers door het 
benutten van AI. Hiertoe werkte het programma in de periode 2019-2021 vanuit een actielerende 
insteek samen met partijen uit het veld op concrete en op resultaat afgebakende doelen. Samen 
doen en samen leren met het veld helpt om te weten waar de praktijk tegen aanloopt, helder te 
krijgen wat er wel of niet kan en welke rol de overheid hierin kan innemen. Deze verbindende 
aanpak is erop gericht om gedeeld eigenaarschap en regie te versterken en praktijk en 
overheidsbeleid dichter bij elkaar te brengen. Alleen op die manier kunnen de overheid, de 
veldpartijen en gebruikers van AI samen de schouders zetten onder de beweging van: 

• Het verhogen van het vertrouwen in AI. 
• Het vergroten van de kennis over AI en het kunnen omzetten naar handelen. 
• Het versterken van de prikkel om AI in te zetten. 
• Het transformeren van gezondheidszorg waarin AI optimaal de mens kan ondersteunen. 
• Het makkelijk toegang hebben tot een grote variëteit aan data om zinnige AI te maken. 

Dit programma is opgezet om de genoemde vicieuze cirkel in succesvolle implementatie van AI te 
helpen doorbreken die is ontstaan uit een breed scala aan ervaren belemmeringen. Hiervoor 
werkten multidisciplinaire teams in het veld vanaf de start samen aan hulpmiddelen, 
randvoorwaarden en bewustwording in 15 actielijnen. Deze actielijnen zijn te categoriseren naar 
einddoelen die onder de drie pijlers van het programma vallen: 
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Het versterken van het gedeeld eigenaarschap en structurele samenwerking in het 
ecosysteem om gezamenlijk knelpunten in de ontwikkeling, implementatie en 
opschaling van AI aan te pakken. Actielijnen: 

 Manifest NL AI Coalitie werkgroep gezondheid en zorg 
 Ronde tafels Care, Preventie, GGZ en Eerste lijn 
 AI-communities in beweging 

 
Het stimuleren van groei en versnelling van AI in de breedte van de sector door 
focus te leggen op de waarde die AI toevoegt voor de maatschappij, de zorgverlener, 
de burger en de ondernemer. 
Actielijnen: 

 Macromodel voor Kosten Baten Analyse AI 
 Hulpmiddel handelingsruimte 
 Mindmap bestuurlijke governance 
 Ethiek-begeleidingsmodel  
 Assessment tool voor business cases 
 Beoordelingsleidraad inkoop zorgverzekeraars 
 (Interactieve) Wegwijzer AI 
 Roadshows AI Dichtbij  
 Docuserie mens en AI  

 
Het initiëren van en vanuit de stelselrol van VWS helpen bij de invulling van 
noodzakelijke randvoorwaarden en waarborgen voor vertrouwen, kwaliteit en 
transparantie. 
Actielijnen: 

 Leidraad kwaliteit AI in de zorg 
 Nationale routekaart databeschikbaarheid AI 
  Onderzoek (experimenteer) ruimte op ontwikkeling en implementatie van AI 

 

Afbeelding 1: Programmaplan Waardevolle AI voor gezondheid 
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RESULTATEN VAN DE ACTIELIJNEN 

 
 Manifest NL AI Coalitie werkgroep gezondheid en zorg  

 
Doel: 
Opzetten en ondersteunen van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) werkgroep gezondheid en 
zorg. De werkgroep is succesvol als deelnemende partijen samen voldoende slagkracht hebben om 
de commitment op een strategische agenda en daaruit voortvloeiende acties waar te maken.  
 
Resultaat: 
De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-
ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. 
De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én 
toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese 
normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. 
 
Het programma heeft de kwartiermaker van de werkgroep voor gezondheid en zorg bekostigd en 
samen met initiatiefnemers Health-Holland, Dutch Digital en de overkoepelende NL AIC de 
werkgroep gestart. Aan de hand van een gezamenlijk manifest (december 2020) is met 
deelnemers een strategische agenda voor 2021-2025 bekrachtigd, waaraan middels een werkplan 
invulling wordt gegeven. Binnen de werkgroep gezondheid en zorg werken deelnemers samen om 
een meetbare en duurzame impact te maken op de ontwikkeling en implementatie van 
waardevolle AI-toepassingen in alle sectoren van gezondheid en zorg. De focus van de werkgroep 
ligt op het ondernemen van actie, om daarvan te leren en zo het gehele veld van AI in gezondheid 
en zorg verder te brengen. De coalitie helpt ook om de juiste condities te creëren om voor de 
maatschappij waardevolle innovaties verder te brengen, zoals opleidingen en verantwoord 
datadelen. Via een hub-and-spokes model wordt de regionale samenwerking gestimuleerd en 
wordt er actief ingespeeld op de internationale context door werkverbanden aan te gaan en te 
klankborden op Europese wetgeving. 
 
De werkgroep heeft zich afgelopen jaren verder ontwikkeld waarop de governance momenteel 
wordt aangepast om maximaal in te zetten op de implementatie van kansrijke en opschaalbare AI-
initiatieven met maatschappelijke impact. VWS heeft gedurende de looptijd van het programma 
het accent vanuit de stuurgroep gelegd op de maatschappelijke impact van AI use cases die de 
coalitie ondersteunt, de verbinding met aanpalende initiatieven en het onderstrepen van het 
belang van samenwerking. 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
De NL AIC is voor VWS een belangrijke publiek-private partner om door het veld gezamenlijk 
ervaren belemmeringen te pareren en kansrijke initiatieven te versnellen. Hiermee kan voor een 
groot deel invulling worden gegeven aan de nationale regie die nodig is om AI slim in te zetten 
voor maatschappelijke vraagstukken. De NL AIC zal zich verder moeten professionaliseren om die 
nationale rol ook te kunnen pakken en voldoende brede draagvlak te genereren. VWS zal de 
coalitie hierin blijven ondersteunen, met de uitgesproken verwachting dat zij de AI-activiteiten 
nadrukkelijk verbinden met zorg(proces)innovatie en de versnelling van digitale zorg.  
 

 Ronde tafels Care, Preventie, GGZ, Eerste lijn 
 
Doel: 
Samen met veldpartijen per deelsector via interactieve sessies in beeld brengen welke kansen en 
belemmeringen de toepassing van AI in hun sector heeft. Het resultaat is succesvol als er 
voldoende deskundigen uit verschillende invalshoeken actief hun inbreng hebben gedeeld en de 
inzichten tot draagvlak en betrokkenheid binnen de deelsector leiden. Oftewel, de deelnemers zijn 
enthousiaste ambassadeurs geworden en dragen actief bij aan verdere community vorming. 
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Resultaat: 
VWS wil het veld helpen waardevolle en betrouwbare AI voor gezondheid en zorg naar de brede 
praktijk te krijgen, maar in de verkenning van het programma Data laten werken voor gezondheid 
(2019) kwam naar voren dat AI zich vooral in de Cure ontwikkelt. Ook een inventarisatie van 
KPMG in 2020 (zie actielijn Macro KBA) liet zien dat er nog weinig toepassingen in de praktijk zijn 
gebracht in de Care, Preventie, GGZ en Eerste lijn. Voor elke deelsector is daarom met behulp van 
een ambassadeur een prikkelend rondetafelgesprek met experts georganiseerd voor de eigen 
praktijk. De gesprekken boden kans om gezamenlijk te verdiepen in de specifieke kansen en 
belemmeringen en hoe AI in de specifieke zorgsector voor patiënten en cliënten ten goede komt of 
kan komen. Daarnaast lijken de ronde tafels een stimulerende factor te zijn om het veld zich te 
laten organiseren op het gebied van AI in de zorg.  
 
Samen met de ambassadeurs is gekeken naar welke rode draad uit alle rondetafelgesprekken te 
halen is. Dit inzicht biedt houvast of generieke interventies ook helpen om in deze deelsectoren te 
helpen versnellen en opschalen of waar maatwerk nodig is om bewustwording en kansen te 
vergroten. De conclusie is dat in al deze deelsectoren de ontwikkeling van AI nog in de 
kinderschoenen staat, maar er wel initiërende bewegingen zijn in de vorm van pilots. Kansen ziet 
men vooral in de ondersteuning van zorgpersoneel, patiënten/cliënten en de zorgprocessen. Ook 
ziet men dat AI mogelijkheden biedt voor het personaliseren van zorg. Belemmeringen worden 
met name gezien op het vlak van data (beschikbaarheid, kwaliteit, angst voor data), gebrek aan 
innovatieruimte en de adoptie door zorgprofessionals (andere manier van werken, scepsis). Al 
deze inzichten zijn meegenomen in de uitvoering van de andere actielijnen in het programma. 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
In navolging van de rondetafelgesprekken zijn door de ambassadeurs inmiddels al enkele 
vervolgsessies gehouden. Het veld is leidend in het zich verder organiseren en in beweging zetten 
van bewustwording, leren door pilots en delen van best practices. VWS blijft dit proces waar nodig 
stimuleren en promoot het leren en samenwerken van deze deelsectoren via de NL AI Coalitie. 
 

 AI Communities in beweging 
 
Doel: 
Op verschillende lagen (van praktijk tot bestuur) zijn voor het aanjagen van AI communities 
(vliegwielen) in beweging gezet die actief samen kansen verzilveren en obstakels oplossen.  
 
Resultaat: 
Het programma heeft door haar opzet zoveel mogelijk de vorming van communities op een 
onderwerp gefaciliteerd. Door te werken met actieteams in het veld, werden deelnemers met 
verschillende invalshoeken met elkaar verbonden om volgens het principe van actielerend werken 
aan een concreet resultaat te werken. Om tot het resultaat te komen, zoals een hulpmiddel, 
activiteit of onderzoek, werd een bredere groep van deelnemers uit het veld door het actieteam 
betrokken. Zo ontstonden communities per actielijn variërend van 8-80 leden en heeft het 
programma op zich al een ecosysteem van meer dan 200 actieve leden in beweging gezet. 
 
Om het bewustzijn en kennisniveau van alle beleidsdirecties bij VWS te versterken heeft het 
programma ook intern een AI werkgroep gefaciliteerd. Door themasessies met externe sprekers 
te organiseren en de verbinding te leggen met ontwikkelingen op de verschillende beleidsvelden.  
 
Op het onderwerp data is er bij de start van het programma tevens de ambitie geweest om het 
Data Convenant te faciliteren. Dit initiatief van Sint Maartenskliniek en het Máxima MC startte eind 
2019 met als doel een nationaal debat over data dilemma’s in de zorg op te zetten. Na een eerste 
conferentie met een veelheid aan stakeholders is er geen vervolg aan gegeven door andere 
prioriteiten in verband met de pandemie. Het programma heeft het gedachtengoed van dit 
initiatief vertaald naar een aanpak in de actielijn Databeschikbaarheid AI (zie blz. 15). 
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Hoe verder vanaf 2022: 
In het voorjaar 2022 is met alle actieve leden van het programma een afsluitend event gehouden 
met als thema hoe de gezamenlijk beweging verder gaande gehouden kan worden. Hierbij was 
aandacht voor het in stand houden van zowel het vliegwiel op de inhoud (doorontwikkelen op de 
resultaten van het programma) als het vliegwiel op de beweging (samen de schouders eronder 
blijven zetten). VWS, de NL AI Coalitie en de deelnemers hebben tijdens dit event uitgesproken de 
verbinding te blijven zoeken en elkaar te helpen bij vervolgstappen om waardevolle AI-
toepassingen te versnellen en op te schalen.  
 

 Macromodel voor Kosten Baten Analyse AI  
 
Doel: 
Inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarde van AI voor gezondheid en zorg. De actielijn 
beoogde bij te dragen aan een onderbouwde context voor beleidsvoorbereiding en besluitvorming. 
Denk bijvoorbeeld aan wetgeving of andere juridische instrumenten ter ondersteuning van AI-
onderzoek, grootschalige of structurele financiering van samenwerkingsverbanden, constructies of 
initiatieven. Daarboven kan kwantitatieve analyse bijdragen aan het beantwoorden van 
vraagstukken rondom marktverstoring of verdeling van middelen.  
 
Resultaten: 
Om een feitelijk beeld te krijgen van de toepassing van AI rondom gezondheid en zorg heeft KPMG 
in opdracht van VWS een inventarisatie gemaakt welke AI-toepassingen voor gezondheid en 
zorg in de praktijk getest of ingezet worden. Dit rapport is in het najaar van 2020 gepubliceerd 
en geeft inzicht in 111 AI-toepassingen in de praktijk (40% respons). Uit de inventarisatie blijkt 
dat AI-toepassingen nog op kleine schaal wordt ingezet, voornamelijk in de medisch-specialistische 
sector, met beeldverwerkende technieken in de diagnostiek aan het begin van het zorgtraject. Uit 
de inventarisatie bleek ook dat samenwerking in het ontwikkeltraject bevorderlijk lijkt voor 
succesvolle implementatie. En dat bij een groot gedeelte van de geïnventariseerde toepassingen 
een validatie van waarde nog ontbrak. De bevindingen uit deze nulmeting zijn gebruikt als input 
voor co-creatie in de andere activiteiten van het programma. 
 
Met een (early) Health Technology Assessment (HTA) kan duidelijk worden gemaakt wat de 
belangrijkste factoren zijn om de meerwaarde van AI te beïnvloeden en welk effect de innovatie 
kan hebben. Aan het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) is daarom de opdracht 
gegeven om een early HTA uit te werken voor een AI-toepassing ter voorbeeld. Het gaat om een 
toepassing die een gepersonaliseerd inzicht geeft in de aanwezigheid en progressie van Multiple 
Sclerosis (MS) symptomen. Deze toepassing is ontwikkeld voor neurologen en voor patiënten en is 
eerder door de Nederlandse AI Coalitie geselecteerd als use case. Het onderzoek liet zien dat de 
toepassing de potentie heeft om kosteneffectief of zelfs kostenbesparend te zijn, onder bepaalde 
aannames van effectiviteit. De HTA is uitgebreid beschreven in een voorbeeldrapportage ter 
inspiratie, lering en toepassing voor innovators en andere belanghebbenden. Aanvullend is een 
routekaart en stappenplan gemaakt om te helpen bepalen hoe de meerwaarde van de toepassing 
inzichtelijk te maken is en welke stappen en bijhorende keuzes nodig zijn om te komen tot een 
economische evaluatie als onderdeel van een HTA-onderzoek.  
 
Tot slot is door Ecorys een verkennende Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) 
uitgevoerd op basis van drie AI-toepassingen. Deze toepassingen zijn representatief voor een 
bredere groep toepassingen met dezelfde AI kerncompetenties. Het gaat om een toepassing voor 
COPD-patiënten die hun kansen op een longaanval voorspelt, een toepassing voor de analyse van 
prostaat MRI-scans en een toepassing die ondersteunt met verbale begeleiding van mensen met 
dementie in de thuissituatie. De uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien dat 
er voor de onderzochte AI-toepassingen (in potentie) een positief maatschappelijk rendement te 
zien is, mits geïdentificeerde belemmeringen worden weggenomen. De grootste baten betreffen 
verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten, vermindering van de zorgkosten en een 
efficiënt gebruik van de zorgcapaciteit. De mogelijkheden voor de inzet van AI-toepassingen in de 
zorg worden tot op heden echter niet volledig benut volgens de MKBA-analyse. Enerzijds betreft 
dit onderbenutting doordat momenteel nog niet alle mogelijke gebruikers worden bereikt. 
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Anderzijds is er naar de toekomst toe nog veel potentieel voor doorontwikkeling van de AI-
functionaliteit, waardoor ook de effecten groter worden. Denk hierbij aan het kunnen vermijden 
van zorg of dure behandelingen, tijdwinst of het ontlasten van zorgprofessionals en patiënten. 
 

Belemmeringen voor het realiseren van het maatschappelijke rendement liggen deels in het 
marktfalen, zoals het ontbreken van financiering voor verdere uitrol en implementatie, gebrek aan 
en onvoldoende gebruik van informatie over AI bij bestuurders, zorgverleners en patiënten of 
onvoldoende interoperabiliteit van software en IT-systemen. Op andere terreinen is er meer 
sprake van problemen veroorzaakt door de inrichting van ons zorgstelsel of (gebrek aan) 
overheidshandelen. Op veel van die terreinen, zoals data-protectie en uitwisseling, verspreiden 
van kennis en informatie, zijn en worden al stappen gezet. 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
De early HTA en de verkennende MKBA laten zien dat er maatschappelijke meerwaarde kan zijn in 
het benutten van AI voor gezondheid en zorg. Hiervoor zijn duurzame inspanningen van alle 
partijen nodig om het rendement ook daadwerkelijk te realiseren en AI op een slimme wijze en op 
grotere schaal te laten werken voor de praktijk. Samenwerken en leren met het veld blijft hierin 
een cruciale factor om belemmeringen in de markt en overheidsbeleid waar het kan te 
minimaliseren. De inzichten bieden handvatten voor de (beleid)inspanningen van VWS en het veld 
om samen succesvolle AI in de zorg in Nederland verder vorm te geven. De inzichten helpen 
ontwikkelaars ook om duidelijke keuzes te maken in hoe ze hun proposities van waarde beter 
kunnen onderbouwen en de maatschappelijke impact van hun AI-toepassingen helder te maken. 
 

 Hulpmiddel Handelingsruimte AI  
 
Doel: 
Ontwikkelen van een integraal hulpmiddel met kaders, normen en good practices per fase in 
productontwikkeling van AI voor gezondheid. Zowel als het gaat om algoritme-ontwikkeling als de 
ontwikkeling van software waarin AI geïmplementeerd wordt. De actielijn is succesvol als zij die AI 
willen ontwikkelen en/of implementeren, ervaren dat het hulpmiddel hen helpt om te weten welke 
handelingsruimte ze hebben. En ze houvast geeft welke zaken ze per fase in de 
productontwikkeling moeten regelen om tot waardevolle AI te komen.  
 
Resultaat: 
Het hulpmiddel handelingsruimte is gebaseerd op het concept van een innovatiefunnel en is tot 
stand gekomen door de krachten van verschillende expertises uit het veld te bundelen in een 
actieteam. De innovatiefunnel (afbeelding 2) omvat 7 opvolgende fasen die gericht zijn op het 
creëren van zoveel mogelijk waarde en heeft een vastomlijnd doel. Elke tussenliggende 
faseovergang (gate) bevat een checklist die helpt om op het juiste moment de juiste vragen te 
stellen op vijf domeinen (waarde, toepassing, ethiek, techniek, verantwoordelijkheid). Het 
integrale karakter helpt onderzoekers en ontwikkelaars om zich op tijd voor te bereiden op 
minimale (wettelijke) vereisten of standaarden. Dit kan gaan om vereisten van de MDR 
(Verordening Medische Hulpmiddelen), de eisen en criteria vanuit de leidraad kwaliteit AI (blz. 14) 
of bijvoorbeeld om toetsingscriteria van zorgverzekeraars voor inkoop van digitale 
zorgtoepassingen (blz. 11). Het hulpmiddel geeft handvatten om vroegtijdig in beeld te krijgen wat 
er nodig is om tot succesvolle ontwikkeling en implementatie te komen en onderweg gebruikers en 
stakeholders hierin te betrekken. Ook biedt het hulpmiddel een mogelijkheid om te reflecteren op 
acties om tot mensgerichte en betrouwbare AI-toepassingen te komen die door zorgverleners, 
patiënten en burgers ook echt als waardevol ervaren worden. Hiermee adresseert het de 
handelingsruimte die ontstaat door goede voorbereiding en samenwerking en legt het de focus op 
het realiseren van AI die in de praktijk omarmd wordt en maatschappelijk rendement oplevert. 
 
Het hulpmiddel kan ingezet worden bij; 

1. het opstarten en organiseren van een nieuw AI ontwikkeltraject; 
2. het reflecteren en evalueren van lopende, afgeronde of mislukte AI ontwikkeltrajecten; 
3. het afstemmen en samenwerken met belangrijke stakeholders binnen en buiten de 

organisatie in AI ontwikkeltrajecten als gemeenschappelijk referentiekader. 
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Afbeelding 2: De innovatiefunnel in het hulpmiddel handelingsruimte 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
Het hulpmiddel is opgeleverd in een basisvorm (een zogenaamde ‘minimal viable product’) om op 
relatief korte termijn bruikbaar te zijn. En is gelanceerd als een hulpmiddel van en door het veld. 
Praktijkervaringen door gebruik van het hulpmiddel zullen de gids zijn voor verdere verdieping en 
doorontwikkeling. Hoe deze learning community zal moeten worden ingericht, zal in 2022 
onderdeel zijn van een verkenning door betrokken partijen uit het veld en de NL AI Coalitie. VWS 
ondersteunt deze learning community waar mogelijk en helpt om het bereik van het hulpmiddel in 
de breedte van de sector te vergroten. Het hulpmiddel zal ook onderdeel worden van het 
(verplichte) instrumentarium dat de NL AI Coalitie inzet op de AI-initiatieven die zij (vanuit het 
Groeifonds) faciliteert of aanbiedt aan haar deelnemers. Dit zal ook gelden voor andere AI-
initiatieven die vanuit VWS worden gestimuleerd vanuit digitale (zorg)innovatie. 
 

 Mindmap bestuurlijk agenderen  
 
Doel: 

1. Vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid bij bestuurders rond het thema 
bestuurlijke governance AI.  

2. Ontwikkelen van een hulpmiddel bestuurlijke governance AI, dat bestuurders ondersteunt 
bij het inrichten van de rollen, taken en verantwoordelijkheden rond AI.  

 
Resultaat: 
De Mindmap bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid is samen met 
enkele zorgbestuurders en patiënten/cliëntenvertegenwoordigers uit het veld opgesteld. De 
mindmap geeft de bestuurlijke aandachtspunten bij AI weer, geformuleerd als vragen. Het biedt 
een overzicht van de 10 belangrijkste invalshoeken (inclusief onderliggende thema’s en 
bijbehorende vragen om te stellen) rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk 
perspectief. Ook staan er verwijzingen in naar reeds beschikbare andere hulpmiddelen en best 
practices. Het hulpmiddel is daarmee te gebruiken als: 

1. referentie voor eigen reflectie, verdieping en grip op het onderwerp; 
2. agenda voor externe en interne afstemming, afspraken en samenwerking; 
3. bouwstenen voor een strategische koers op waardevolle AI voor uw zorgorganisatie. 

 
De mindmap adresseert het gebrek aan en onvoldoende gebruik van informatie over AI door 
bestuurders, zoals uit eerdere verkenningen en de MKBA is gebleken. Het hulpmiddel helpt 
bestuurders in een zo vroeg mogelijk stadium van het innovatieproces (ideefase) de bestuurlijke 
aandachtspunten in kaart te brengen voor governance van succesvolle AI-implementatie. 
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Afbeelding 3: Mindmap bestuurlijk agenderen waardevolle AI voor gezondheid 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
In overleg met de betrokken leden in het actieteam zal gekeken worden hoe een dialoog in een 
bredere groep bestuurders gefaciliteerd kan worden om gebruik en bereik van het hulpmiddel te 
vergroten. Ook zal de verbinding gemaakt worden met het bredere digitale innovatie vraagstuk 
waarin bestuurders een sleutelrol hebben. De mindmap kan ook onderdeel worden van het 
(verplichte) instrumentarium dat de NL AI Coalitie inzet op de AI-initiatieven die zij (vanuit het 
Groeifonds) faciliteert of aanbiedt aan haar deelnemers. Hierover zullen nadere afspraken worden 
gemaakt in de eerste helft van 2022.  
 

 Ethiek-begeleidingsmodel  
 
Doel: 
Zorginstellingen kunnen zelfstandig het ethiek-begeleidingsmodel toepassen bij het ontwikkelen en 
implementeren van AI voor gezondheid en zorg, zodat zij op een praktische wijze voor AI-
toepassingen in dialoog met stakeholders concrete handelingsopties kunnen formuleren om ethisch 
gebruik van AI mogelijk te maken. 
 
Resultaat: 
Een Handleiding aanpak begeleidingsethiek voor AI in de zorg is door ECP, het platform 
voor de informatiesamenleving, ontwikkeld. Hiervoor is de methodiek van begeleidingsethiek 
gevalideerd voor de zorgsector door het organiseren van drie workshops met het LUMC, Trimbos 
Instituut en Siza rond concrete AI-toepassingen in de zorg. De ervaringen en lessen uit deze 
workshops zijn tevens terug te lezen in de gepubliceerde verslagen op het online platform 
begeleidingsethiek.  
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Met de aanpak begeleidingsethiek worden concrete handelingsopties op het niveau van 
technologie, omgeving en gebruik (gedrag) geïdentificeerd. Dit gebeurt door het voeren van een 
gestructureerde dialoog met alle betrokkenen. Vanuit verschillende perspectieven wordt zo de 
beoogde AI-toepassing belicht. De aanpak is ook bruikbaar bij het ontwikkelen en het gebruik van 
digitale zorgoplossingen in het algemeen. Idealiter wordt begeleidingsethiek aan het begin van het 
innovatieproces (idee/verkenningsfase) toegepast om de handelingsopties te vergroten. 
 

Afbeelding 4: Aanpak begeleidingsethiek 
 
De aanpak en bijbehorende handleiding is een praktische gids met instructies en materiaal voor 
zorgprofessionals, projectleiders en ontwikkelaars om zelf een workshop begeleidingsethiek te 
organiseren. Met deze vrij toegankelijke handleiding wordt een laagdrempelige dialoog over 
ethisch gebruik van AI in de zorg gestimuleerd.  
 
Hoe verder vanaf 2022: 
Het intellectueel eigendom van het Ethiek-begeleidingsmodel ligt bij het ECP. Zij zetten met het 
platform begeleidingsethiek in op het verder verspreiden en gebruiken van de methodiek. Aldaar 
wordt ingezet op het opleiden van moderatoren van de workshops en het uitwisselen en verbinden 
van lessen/rode draden uit de verschillende workshops. Vanuit het platform wordt intensief de 
verbinding gelegd met bredere activiteiten en instrumentarium binnen de NL AI Coalitie, om ook 
daar het ethisch gebruik van AI in de zorg te stimuleren. Eveneens zijn er plannen om een 
regionaal lerend netwerk begeleidingsethiek op te zetten. 
 
  

https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/handleiding-aanpak-begeleidingsethiek-voor-ai--digitale-zorg
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 Assessment tool voor business cases  
 
Doel:  
Ontwikkelen van een gezamenlijk transparant model om toegevoegde waarde en kosten voor AI-
toepassingen te evalueren in business cases. Het model moet concreet bruikbare handvatten 
geven voor een assessment met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Het zou succesvol 
zijn als ontwikkelaars en financiers dit intuïtieve instrument samen ontwikkelen en gebruiken.  
 
Resultaat: 
Een actieteam (met leden uit de invalshoek financier of innovator) heeft verschillende modellen 
beproefd om te komen tot een generiek hulpmiddel voor het evalueren van kosten en baten. 
Hieruit is een matrix en bijbehorend functioneel ontwerp voor een hulpmiddel als halffabricaat 
voortgekomen. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een publiceerbaar hulpmiddel binnen de 
tijdslijnen van het programma door continue wisselingen in de samenstelling van het actieteam. 
Een bredere toetsing bij verschillende doelgroepen is nodig om de bruikbaarheid van het model te 
verhogen: vanwege de complexiteit van het onderliggende probleem (o.a. het ontbreken van 
goede business cases voor AI) en de diversiteit in ervaringen en belangen van betrokken partijen. 
Desalniettemin zien de actieteamleden de voordelen om met een gezamenlijk model de hiaat 
tussen bedrijven financiers te overbruggen.  
 
Het model zou in het innovatieproces een generiek handvat kunnen bieden voor welke waarde-
validatie er nodig en mogelijk is voor het verkrijgen van financiering voor verschillende fases 
(ontwikkeling, implementatie en opschaling) in het innovatieproces.  
 
Hoe verder vanaf 2022: 
In overleg met de NL AI Coalitie en het betrokken actieteam zal een verdere ontwikkeling van het 
model meegenomen worden in de inspanningen rond een financiële wegwijzer voor digitale zorg 
en andere soortgelijke initiatieven. Bij de wegwijzer zijn onder andere Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN) en Zorg voor Innoveren betrokken. Met als doel om voor business cases tot een basis 
hulpmiddel te komen die door en voor het veld is gemaakt en helpt de ‘common ground’ te 
beschrijven: daar waar de verschillende invalshoeken van financiers en ontwikkelaars elkaar 
treffen. Hiervoor zal een bredere groep nodig zijn die de onderliggende problematiek, conform een 
actielerende insteek, doorgrond en omzet in een focus op een gedragen gezamenlijk resultaat. Dit 
hulpmiddel kan onderdeel worden van het instrumentarium die de NL AI Coalitie faciliteert. 
 

 Beoordelingsleidraad inkoop Zorgverzekeraars  
 
Doel: 
Ontwikkelen van een beoordelingsleidraad inkoop voor zorgverzekeraars, te gebruiken als 
gezamenlijke leidraad bij de inkoopbeoordeling van AI-toepassingen op nut en onderbouwing.  
 
Resultaat: 
Vanaf 2016 is VWS met zorgverzekeraars in dialoog over inkoop en contractering om tot versnelde 
opschaling van digitale zorg te komen. Ook met het oog op de transformatie naar de juiste zorg op 
de juiste plek en bevorderen van (positieve) gezondheid/leefstijl. Eind 2019 is een werkgroep van 
innovatiespecialisten van verschillende zorgverzekeraars aan de slag gegaan om vergelijkbare 
criteria die men hanteerde voor de toetsing van AI-toepassingen om te zetten naar een 
gezamenlijk beoordelingsleidraad. Het resultaat van de werkgroep is de: Leidraad applicaties en 
algoritmes in de zorg. Deze leidraad is breed getoetst met verschillende partijen in het veld. Het 
kenniscentrum Zorgverzekeraars Nederland heeft het hulpmiddel in gebruik genomen als 
basisinstrument in het ‘zorgtransformatiemodel’. Met behulp van dit model willen zorgverzekeraars 
waar mogelijk gezamenlijk en waar wenselijk individueel, samen met partners uit het veld de 
zorgtransformatie naar digitale/hybride zorg versnellen en al doende van elkaar leren. Het 
kenniscentrum faciliteert deze ambitie door het ontwikkelen van één loket voor het veld, met een 
uniform proces en transparante instrumenten vanuit verzekeraars.  
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De beoordelingsleidraad helpt innovators om zich vroegtijdig voor te bereiden op welke eisen er 
gesteld worden aan digitale zorgtoepassingen en hoe de inzet ervan een bijdrage levert aan 
toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Waarbij zorgverzekeraars vanuit het 
perspectief van waarde eerder betrokken kunnen worden bij de verkenning en ontwikkeling van 
AI-toepassingen als onderdeel van gecontracteerde zorg. Tot slot helpt de gezamenlijke toetsing 
om consistentie te bieden in hoe digitale zorgtoepassingen op meerwaarde beoordeeld worden. Dit 
geeft naast helderheid tevens mogelijkheden voor een efficiënter proces. 
  

Afbeelding 5: Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
De inzet van digitale/hybride zorg krijgt steeds meer aandacht in nieuwe contractuele 
inkoopafspraken, met name als het gaat om meerjarige contracten met afspraken over 
transformatie, shared risks and benefits, ketenfinanciering enz. De ambitie is om de gezamenlijke 
beoordeling steeds meer plaats te laten vinden via het zorgtransformatiemodel van ZN dat 
momenteel nog verder ontwikkeld wordt. Hier zal ook een gezamenlijke evaluatie voor de 
opschaling van digitale zorg onderdeel van zijn. De zorgverzekeraars willen bovendien samen gaan 
optrekken met andere loketten (zoals Zorg voor Innoveren) en de NL AI Coalitie om voor het veld 
een zo eenduidig mogelijk proces in te richten. 
 

  (Iteratieve) Wegwijzer AI  
 
Doel: 
Lanceren en onderhouden van een wegwijzer (website) om AI innovators en zorgbestuurders 
praktische handreikingen te bieden om versneld aan de slag te gaan om de waarde van AI te 
verzilveren en op grote schaal te benutten.  
 
Resultaat: 
Op de website www.datavoorgezondheid.nl is de Wegwijzer AI geplaatst met handreikingen, 
kaders en praktijkervaringen als wegwijs voor het veld. Er is ook een speciale wegwijzer voor AI 
en Corona toegevoegd om handvatten te bieden voor het inzetten van AI-toepassingen in de 
context van de pandemie. Alle resultaten van het programma, zoals hulpmiddelen, onderzoeken 
en activiteiten zijn via deze website en nieuwsbrieven beschikbaar gesteld. Specialisten uit 
verschillende disciplines hebben in podcasts in dialoog verkend hoe zij de resultaten van de 
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actielijnen uit het programma in hun praktijk kunnen gebruiken. Hiermee geven ze praktische 
voorbeelden voor anderen om aan de slag te kunnen. 
 
De wegwijzer biedt ook inspirerende praktijkervaringen van zorgprofessionals, patiënten en 
ontwikkelaars van de waarde van AI voor gezondheid en zorg. Dit is aangevuld met praktijkvideo’s 
over toepassingen die in tijden van Corona ondersteuning kunnen bieden, zoals toepassingen om 
longfoto’s te helpen beoordelen, monitoring op afstand en robotica in de ouderenzorg. 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
In 2022 zal een besluit genomen worden over de continuïteit en inzet van de website die, met het 
oog op een bredere toepassing, een generieke naam heeft gekregen. Dit opent mogelijkheden om 
innovators, bestuurders en gebruikers met een centrale publieke wegwijzer te blijven 
ondersteunen op de inzet van datatoepassingen voor zorg en gezondheid.  
 

 Roadshows AI Dichtbij  
 
Doel: 
Realiseren van een energieke, motiverende roadshow op locatie voor zorgprofessionals en 
bestuurders om ze te laten ervaren wat AI voor hen kan doen en hoe zet dat in praktijk kunnen 
inzetten. De roadshow is gericht op het vergroten van het bewustzijn over en het vertrouwen in 
AI, het bieden van handvatten en het geven van een impuls aan verdere samenwerking. 
 
Resultaat: 
De pandemie zorgde uiteindelijk voor een beperkte set mogelijkheden om (fysieke) roadshows te 
kunnen organiseren. Tegelijkertijd vorderden de andere actielijnen van het programma waarin 
intensief met vele innovators in het veld werd samengewerkt. Daarom koos het programma 
halverwege 2021 om de focus te verleggen naar de volgende groep in bewustwording: de 
‘volgers’. Dit is een (veel) grotere groep zorgprofessionals en bestuurders die nog geen AI toepast 
in hun werk of actief betrokken zijn, maar wel passief geïnteresseerd zijn in innovatie. 
 
Samen met een actieteam van ambassadeurs uit verschillende deelsectoren van het zorgveld is 
nagedacht over de doeltreffendheid en haalbaarheid van een roadshow voor deze groep. Er is 
gestart met een verkennende fase waarin een kwantitatief en kwalitatief onderzoek is uitgevoerd 
naar de behoeften en het kennisniveau van deze groep ‘volgers’. Hieruit blijkt dat de grondhouding 
ten aanzien van AI positief is en het enthousiasme versterkt wordt als ze vanuit hun 
praktijkbeleving meegenomen worden in concrete en voor hen relevante AI-toepassingen. 
Daarnaast is in de verkenning geïnventariseerd welke events/activiteiten er al voor deze doelgroep 
georganiseerd worden en op welke manier de roadshows hier een wezenlijke toegevoegde waarde 
op zijn. Uiteindelijk heeft het actieteam in oktober 2021 geconcludeerd dat op basis van de 
opgehaalde behoeften er met de beperkte mogelijkheden geen gewenste schaalbare vorm te 
realiseren was waarmee een grote groep zorgprofessionals te bereiken en activeren is. Het 
opgehaalde behoefteprofiel van de groep ‘volgers’ kan wel gebruikt worden voor het ontwerpen 
van toekomstige roadshows of bewustwordingsactiviteiten. 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
Vanuit VWS wordt jaarlijks de Slimme Zorg Estafette georganiseerd om het bewustzijn van 
zorgprofessionals over verschillende vormen van digitale zorg te vergroten. In 2021 en 2022 is de 
Slimme Zorg Estafette dan ook benut om aandacht te besteden aan de NL AI Coalitie, Aanpak 
begeleidingsethiek, het hulpmiddel handelingsruimte en de docuserie mens en AI. Voor de 
komende jaren kan dit platform gebruikt worden om de bewustwording verder aan te jagen. Ook 
de NL AI Coalitie, betrokken in het actieteam van de roadshows, kan op basis van het opgehaalde 
behoefteprofiel haar activiteiten verder inrichten op de groep ‘volgers’. In dit kader lopen er 
momenteel gesprekken tussen VWS, de NL AI Coalitie en andere veldpartijen om dit op te nemen 
in een traject voor het ‘digital ready’ maken van zorginstellingen. 
 
 
 



14 

 Docuserie mens en AI  
 
Doel: 
Zorgprofessionals, patiënten en burgers helpen in hun begrip van AI, hoe ze met AI als digitale 
partners kunnen samenwerken en welke mogelijkheden zij hebben om zich hierop voor te 
bereiden. De actielijn zet in op de demystificatie van AI in de zorg door aandacht te besteden aan 
breed gestelde vragen of angstbeelden rond AI die leven bij het publiek.  
 
Resultaat: 
Zoals bij de actielijn Wegwijzer AI is beschreven zijn er tijdens de zomer van 2020 drie video’s 
ontwikkelt over “AI in coronatijd”. In de video’s is aandacht besteed aan de toegevoegde waarde 
van AI voor zorgprofessionals en patiënten, om ervaringen in de praktijk tastbaar te maken voor 
kijkers. Medisch experts, patiënten en AI-experts komen in de video’s aan het woord over hun 
ervaring met AI aan de hand van een concrete toepassing.  
 
Eind 2021 is de docuserie Mens & AI in de zorg ontwikkeld. In de driedelige docuserie wordt 
samen met medisch experts, patiëntvertegenwoordigers en wetenschappers ingezoomd op een 
toekomstige samenwerking over 10 jaar. Aan de hand van concrete vragen van jonge 
zorgprofessionals, patiënten en burgers delen deze experts de belangrijkste kansen, vraagstukken 
en adviezen voor een toekomst met AI in de zorg. In de docuserie wordt aandacht besteed aan de 
wenselijke en onwenselijke als ook realistische en onrealistische kanten van AI en de interactie 
tussen mens en AI die we mogen verwachten in de toekomst. Er is gekozen om de vragen vanuit 
het perspectief van jonge mensen te stellen, omdat deze doelgroep in andere actielijnen nog 
minder aan bod is gekomen. De mate waarin zij nu al in aanraking komen met digitale innovaties 
in hun dagelijkse leven, is ook een perspectief die in belangrijke mate zal bepalen hoe zij succesvol 
gebruik gaan maken van AI-toepassingen. De docuserie haakt ook aan bij de slotaflevering van de 
Nationale AI-cursus voor de Zorg (NL AIC) die de toekomst van AI verkent. 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
De docuserie is online beschikbaar en zal verder doorontwikkeld moeten worden tot een breed 
toegankelijke leeromgeving. Hiermee ontstaat een meer interactieve vorm waarin ruimte is voor 
verdere demystificatie op het thema AI voor gezondheid en zorg. Voor deze stap zal verbinding 
gelegd worden met de bredere beleidsinspanningen van VWS op bewustwording en versnelling van 
digitale zorginnovatie. Denk hierbij aan bestaande platforms als zorgvannu.nl, 
zorgvoorinnoveren.nl of digivaardigindezorg.nl. En er zal ook synergie gezocht worden met 
lopende activiteiten op ontwikkeling, scholing en onderwijs in het veld zoals bij de NL AI Coalitie en 
andere partners die zich hier momenteel specifiek voor inspannen. 
 

 Leidraad kwaliteit AI in de zorg 
 
Doel: 
Samen met het veld komen tot een inhoudelijk bruikbare minimale norm voor de (medische) 
kwaliteit van AI-algoritmes die breed inzetbaar is en waarvan de governance en beheer structureel 
belegd zijn. De norm is in opzet generiek, maar richt zich allereerst op AI en/of complexe 
algoritmen voor diagnostiek en behandeling. Het traject is succesvol als de norm onder medici 
breed gedragen, erkend en toegepast wordt. De scope is gericht op het zetten van een eerste 
waardevolle stap richting een volledige norm (voor alle vormen van AI en voor alle medische 
specialisaties) dat haalbaar is binnen de tijdslijnen van het programma. 
 
Resultaat: 
Eind 2021 is de Leidraad kwaliteit AI in de zorg opgeleverd voor toepassers, ontwikkelaars, 
controlerende instanties en maatschappelijke partijen, inclusief een online cursus (www.leidraad-
ai.nl). Deze leidraad ondersteunt zorgverleners in alle sectoren om de kwaliteit van aangeboden AI 
te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. 
Inzicht in eisen en aanbevelingen om kwaliteit van AI vanuit een zorgperspectief te toetsen, maakt 
het mogelijk om vertrouwen in AI te vergroten. De leidraad draagt ook bij aan uniformiteit en het 
proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars. 

https://www.zorgvannu.nl/
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/
https://www.digivaardigindezorg.nl/
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Afbeelding 6: Gebruikersrollen van de Leidraad kwaliteit AI in de zorg 
 
De leidraad is door en voor het veld ontwikkeld en richt zich op kwalitatieve diagnostische en 
prognostische toepassingen van AI in de zorg. Het traject is in 2020 gestart met een 
literatuuronderzoek van het LUMC/UMCU naar wetenschappelijke kwaliteitscriteria voor predictieve 
AI (AIPA’s). Hierin wordt onderscheid gemaakt naar 6 fasen in het ontwikkelen, valideren, 
implementeren en toepassen van AI-toepassingen. Een actieteam heeft op basis van de resultaten 
van dit onderzoek in 2021 per fase een werkgroep ingesteld met een zeer brede groep experts 
(zoals clinici, norm experts, ethici, statistici, data scientists enz.) uit verschillende organisaties in 
het zorgveld. Veel deelnemers hebben met passie en aandacht hun bijdrage geleverd en dit heeft 
geresulteerd in minimale eisen en aanbevelingen voor iedere fase. Deze eerste versie van de 
leidraad kwaliteit AI in de zorg is vervolgens veelvuldig beoordeeld door gebruikers, peer experts 
en middels praktijktoetsen aangescherpt tot de gelanceerde versie. De leidraad is geen juridisch 
document, maar geeft eisen en aanbevelingen voor goed professioneel handelen op de kwaliteit 
van AI. Daarmee biedt het een aanvullende standaard om tot waardevolle AI te komen (zie 
actielijn hulpmiddel handelingsruimte). De mate waarin deze leidraad dwingend is, wordt door het 
werkveld bepaald. Een groep van brancheorganisaties werkt aan een duurzame borging van de 
eisen en aanbevelingen met de ambitie dat die op termijn maatgevend zijn voor de zorg. 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
Voor de implementatie en doorontwikkeling van deze leidraad is nu het veld aan zet, te beginnen 
bij het plan van diverse koepelorganisaties om de implementatie gezamenlijk vorm te geven. VWS 
zal dit waar nodig vanuit haar stelselrol ondersteunen om het succesvolle traject (dat enthousiast 
is ontvangen in het veld) als vliegwiel te laten fungeren voor betrouwbare ontwikkeling en 
toepassing van AI voor gezondheid en zorg. Naast de implementatie van dit generieke hulpmiddel 
zal doorontwikkeling naar specialisaties of deelsectoren helpen om op grotere schaal het 
vertrouwen in de (medische) uitkomsten van AI te versterken.  
 

 Routekaart Databeschikbaarheid AI  
 
Doel: 
Samen met een substantieel deel van het veld komen tot een gedragen voorstel om datadeling en 
–solidariteit in de breedte van de zorgsector te verhogen. Het voorstel is concreet, maakt waarde 
van data voor alle partijen toegankelijk en is geaccepteerd als een bruikbare stap voorwaarts. 
 
Resultaat: 
Voor goed toepasbare AI is het van belang dat er op een veilige, betrouwbare en transparante 
manier voldoende en kwalitatief goede data uit meerdere bronnen beschikbaar is. Gedurende het 
hele innovatieproces, bij het ontwikkelen, trainen, valideren en in praktijk gebruiken van AI-
toepassingen. Om een feitelijk beeld te krijgen of er voldoende data beschikbaar is voor AI, is 
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Capgemini Invent in 2020 gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Uit de Nulmeting 
databeschikbaarheid in gezondheid en zorg van 23 data initiatieven in Nederland komt naar 
voren dat er op zich geen gebrek is aan gezondheidsdata, maar wel aan het hergebruiken van 
beschikbare gezondheidsdata. De initiatieven zijn nog sterk gefragmenteerd en richten zich vooral 
op de cure-sector. De focus in het veld ligt nog vooral op het verzamelen, verwerken en 
beschikbaar stellen van data voor wetenschappelijk onderzoek en verplichte registraties of 
rapportages, maar minimaal aan (commerciële) partijen die nodig zijn voor het omzetten van data 
naar toepassingen in de praktijk. Het vergroten van de databeschikbaarheid is voor de 
onderzochte partijen een belangrijk doel, maar AI wordt gezien als een volgende logische stap. 
Initiatieven, zoals de Personal Health Train, bieden nu alternatieven om data decentraal op te 
slaan en te analyseren. Concluderend is er op dit moment nauwelijks (schaalbare) data 
beschikbaar voor het AI innovatieproces. Cap Gemini biedt vier handelingsopties om deze 
belemmering, die ook in de MKBA als randvoorwaarde is genoemd voor maatschappelijk 
rendement, weg te nemen: 
- Samenbrengen van initiatieven om opschaling mogelijk te maken door te harmoniseren met 

gelijke standaarden en procedures; 
- Verbreden van de beschikbaarheid om voldoende kritieke massa van integrale data te hebben 

door met een centraal aanspreekpunt in het veld het aanbod te vergroten; 
- Verbinding met de industrie opzoeken zodat databeschikbaarheid ook ten goede komt aan 

innovatiepartijen om AI te ontwikkelen en naar de praktijk te krijgen; 
- Aandacht voor vertrouwen uit de samenleving door goede informatievoorziening over de 

impact van data delen naar burgers en patiënten. 
 
Op basis van de bevindingen en handelingsopties is ervoor gekozen om voor het vervolgtraject de 
krachten te bundelen met de NL AI Coalitie en Nictiz (samen met HealthRI trekker van de 
werkgroep databeschikbaarheid). Met als doel om met een Nationale Routekaart 
Databeschikbaarheid AI handen en voeten te geven aan de nationale samenwerking die nodig is 
om de ervaren belemmeringen met focus op te lossen. In 2021 heeft een actieteam dieper 
onderzocht wat de achterliggende oorzaken van het ontbreken van data voor AI zijn. Hieruit kwam 
zicht op 31 bouwblokken voor databeschikbaarheid die nog onvoldoende opgestart, ontwikkeld of 
belegd zijn. Deze blokken zijn in een overzichtelijke praatplaat geclusterd op hoofdonderwerpen 
naar lokaal te implementeren (zoals standaarden en digitaal werken) of landelijk te organiseren 
(zoals regie, wetgeving of maatschappelijke appèl). Samen met het veld zijn 11 bouwblokken  
geïdentificeerd die de grootste impact op korte termijn kunnen hebben op de databeschikbaarheid 
voor AI, als partijen die gezamenlijk oppakken. Tot slot zijn deze bouwblokken in een brede 
dialoogsessie geprioriteerd met bestuurders en influencers die deze onderwerpen zouden kunnen 
dragen. Deze routekaart geeft een volgorde om onderwerpen gezamenlijk aan te gaan pakken (zie 
volgende bladzijde). 
 
Hoe verder vanaf 2022: 
De Nationale Routekaart Databeschikbaarheid AI moet houvast bieden aan alle partijen en 
organisaties die betrokken zijn en belang hebben bij kwalitatief goede AI. Dit vergt een proces 
waarbij met focus de meest geëigende veldpartijen op de top 5 geprioriteerde draaiknoppen 
concretiseren hoe en met welke vaart oplossingen worden gerealiseerd. In aanloop naar een 
nieuwe dialoogsessie in 2022 gaan partijen die zich hiervoor hebben opgegeven aan de slag om 
het gedeelde eigenaarschap op een bouwblok in te vullen met een concrete aanpak. Op basis van 
de vorderingen worden in de dialoogsessie nieuwe afspraken gemaakt om deze gezamenlijke 
beweging voor te zetten. VWS participeert hierin op de thema’s waarin een beleidsmatige 
verantwoordelijkheid ligt, zoals het wettelijk kader of de maatschappelijke waarde en appèl. 
Daarnaast zal VWS als partner meehelpen om de (actiegerichte) krachtenbundeling in het veld als 
vliegwiel aan te blijven jagen en structureel in te richten en waar nodig vanuit VWS te faciliteren. 
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Afbeelding 7: Getekend verslag van de dialoogsessie Databeschikbaarheid AI 

 
 Onderzoek (experimenteer) ruimte op ontwikkeling en implementatie AI  

 
Doel: 
Doen van onderzoek naar de (on)mogelijkheden op hergebruik van gezondheidsdata om met AI te 
experimenteren en/of AI in te zetten, resulterend in het verhelderen of verbeteren van de 
(juridische) ruimte voor verantwoorde datadeling en -gebruik. De actielijn is tweeledig:  

1) Onderzoeken of er aanvullende beleidsmatige of wettelijke instrumenten nodig zijn in het 
kader van datasolidariteit en bevordering van gezondheid als publiek belang en; 

2) Waar mogelijk opzetten van een pilot om met toezichthouders en het veld te leren welke 
voorwaarden nodig zijn voor goede, betrouwbare datadeling en AI-ontwikkeling. 

 
Resultaat: 
In 2020 is een verkenning opgezet naar aanleiding van bevindingen uit het programma Data laten 
werken voor gezondheid (2018). Deze bevindingen wezen erop dat de huidige wijze waarop 
hergebruik van gezondheidsdata wettelijk is geregeld tot interpretatieverschillen en 
handelingsverlegenheid in de praktijk leidt. De ervaringen uit het veld bleken echter zeer divers 
van aard te zijn, waardoor het voor de verkenning nodig is om de onderliggende probleemstelling 
goed uit te pluizen. Ook parlementair is hier aandacht voor gevraagd middels moties over 
hergebruik van data en het verzoek tot een onderzoek naar een wettelijke of beleidsmatige 
aanpassing voor het kunnen hergebruiken van gegevens voor gezondheidsdoeleinden. 
 
De verkenning spitste zich toe op onderwerpen als grondslagen, doelbinding, dataminimalisatie en 
toestemming. Voor AI specifiek gaat het om vragen als; of doelbinding voldoende ruimte geeft om 
met AI nieuwe (bij voorbaat onbekende) patronen te ontdekken in grote datasets; of innovatieve 
marktpartijen voldoende toegang tot data hebben om AI-toepassingen naar de praktijk te krijgen 
en; of buitenlandse AI-toepassingen voldoende gevalideerd kunnen worden op Nederlandse data.  
 
Maar de meeste onderwerpen bestrijken een breder gebied van hergebruik van data en daarom is 
de scope van de verkenning verbreed naar gezondheidsbevorderend onderzoek. Een 
voorlopige conclusie is dat bestaande regelingen dit type hybride onderzoek, die niet puur 
wetenschappelijk of commercieel van aard is, onvoldoende faciliteren. Het gaat dan vooral om het 
ontwikkelen en implementeren van (AI) datatoepassingen en het doen van beleidsonderzoek. 
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In 2021 is hierop binnen VWS met meerdere beleidsdirecties een verdiepend traject gestart om 
meer inzicht te krijgen in welke (gepercipieerde) obstakels de databeschikbaarheid en verwerking 
van data voor gezondheidsbevorderend onderzoek hinderen. Hierbij is ook gebruik gemaakt van 
gepubliceerde analyses uit het veld. Het resultaat van dit traject moet leiden naar meer inzicht in 
de oorzaken van de obstakels en welke mogelijke instrumenten er zijn (bijvoorbeeld juridische 
grondslag, toetsing of een voorziening) om deze op te lossen. Ook zullen de oplossingen tegen het 
licht gehouden worden van actuele bewegingen in het veld, zoals de nationale routekaart 
databeschikbaarheid, en initiatieven op Europees niveau. Einde Q1 2022 zijn de resultaten van het 
verdiepende traject opgeleverd. 
 
Tot slot is parallel gekeken of er mogelijkheden waren om naast de hierboven beschreven 
verkenningen ook in een pilotvorm samen met toezichthouders en veldpartijen te leren welke 
waarborgen en faciliteiten nodig zijn voor het AI innovatieproces. Hierbij was de ambitie om 
specifiek te kijken naar ervaren hobbels in het veld bij het valideren van toepassingen in de 
praktijk (validation gap) en het vervolgens implementeren in de praktijk (deployment gap). Helaas 
bleek in het tijdsbestek van het programma de juiste condities voor zo’n pilot te ontbreken door 
toedoen van de pandemie en de beschikbare capaciteit in het veld en bij toezichthouders.  
 
Hoe verder vanaf 2022: 
Het voorstel voor gezondheidsbevorderend onderzoek bevat de aanzet tot concrete kaderstellende 
en –verhelderende oplossingsrichtingen om in het algemeen belang van de maatschappij tot 
voldoende databeschikbaarheid te komen. Dit voorstel wordt meegenomen in een breder VWS 
beleidstraject op secundair gebruik van data en getoetst op wenselijkheid, kosten en alternatieven. 
Een concrete volgende stap is dat de instrumenten na besluitvorming uitgewerkt moeten worden. 
Hierin is de ambitie tot zoveel mogelijk synergie te komen met Europese oplossingen en de 
gezamenlijke inspanningen op de Routekaart databeschikbaarheid AI, het groeifondsinitiatief van 
HealthRI en aanpalende wettelijke trajecten zoals voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal.  
 
Voor het idee om een pilot experimentele omgeving op te zetten, zijn inmiddels alternatieven 
ontstaan. Zoals de ELSA labs bij de NL AI Coalitie, die zich richten op het gezamenlijk leren op de 
ethische, juridische en sociale aspecten van AI-oplossingen. Ook is er op Europees niveau een 
initiatief tot het opzetten van Test and Experimentering Facilities (TEF’s). Vanuit Nederland is hier 
belangstelling voor vanuit een consortium. VWS zal de budgettaire mogelijkheden verkennen om 
dit soort initiatieven te ondersteunen. 
 

AFSLUITING VAN HET PROGRAMMA  
Het programma Waardvolle AI voor gezondheid had als doel als vliegwiel te fungeren en dat is met 
het succesvol afronden van de actielijnen eind december 2021 ook gelukt. Daarmee is AI nog niet 
op grote schaal voor gezondheid en zorg geïmplementeerd, maar is wel de gezamenlijke beweging 
hiertoe ingezet. Dit markeert het moment om deze beweging op meerdere thema’s en meerdere 
plaatsen structureel op te gaan pakken. Zowel nationaal, regionaal als lokaal en in alle 
deelsectoren. Maar ook binnen overkoepelende onderwerpen als (digitale) zorgtransformatie en 
secundair gebruik van data. AI kan in deze onderwerpen als katalysator werken om voortvarender 
door te pakken, omdat het maatschappelijke rendement uit AI kan helpen bij het oplossen van 
prangende zorgvraagstukken. Hiervoor is echter wel grootschalige uitrol naar de praktijk nodig om 
die meerwaarde te verzilveren en de effectiviteit van AI te vergroten. 
 
Met het afronden van het programma stopt de aandacht voor AI natuurlijk niet. Vanuit VWS wordt 
zorggedragen voor een goede afronding of voortzetting van de activiteiten en onderwerpen die het 
programma heeft geïnitieerd. De directie informatiebeleid van VWS zal deze verantwoordelijkheid 
blijven vervullen.  
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