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Publieke Samenvatting 

 

“Artificial intelligence (AI) will not replace radiologists, but radiologists who use AI will replace radiologists who 
don’t”, aldus Curtis P. Langlotz, MD, PhD, een key opinion leader op het gebied van radiologie. Een stevige 
uitspraak die aangeeft wat de potentie van dit wetenschapsgebied is binnen de radiologie. Binnen de zorg is dit 
vakgebied koploper in het inzetten van AI, waar AI kan worden omschreven als een tak binnen de computer 
science dat zich bezig houdt met het verwerven, reconstrueren, analyseren en/of interpreteren van medische 
beelden door het simuleren van intelligent menselijk gedrag in computers (1). Met name deep learning, een 
vorm van machine learning en onderdeel binnen AI, waar door middel van neurale netwerken intelligentie wordt 
gevormd door training in plaats van door programmering, is veel belovend. Zo zijn er verschillende voorbeelden 
van AI algoritmes die nu al gelijk of beter zijn in het detecteren van bepaalde afwijkingen, zoals noduli in de 
longen of vermoeden op een mammacarcinoom,  dan specialisten met jarenlange ervaring (2). 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) zet sterk in op AI als essentieel onderdeel van de toekomstige zorg. Het 
ziekenhuis is hierin de samenwerking aangegaan met de Diagnostic Image Analysis Group (DIAG) van het 
Radboudumc en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Binnen het programma dat zich richt op AI in 
de radiologie zijn verschillende projecten gestart, elk met een andere fase van AI-ontwikkeling. 
Naast data science expertise en specifieke hard- en software, is data essentieel voor de ontwikkeling van AI-
modellen. Het JBZ heeft een schat aan medische data digitaal opgeslagen in verschillende systemen zoals het 
PACS voor radiologie beelden en het elektronisch patiëntendossier voor klinische gegevens.  Het ontsluiten van 
grote hoeveelheden data uit deze verschillende bronnen en geschikt maken voor AI-ontwikkeling is niet 
vanzelfsprekend. Een proces en de benodigde infrastructuur om data beschikbaar te maken voor de projecten 
die reeds gestart waren binnen het AI-programma ontbraken. Dit heeft ertoe geleid een ontwerp te maken dat 
binnen een korte termijn gerealiseerd kon worden.   
Middels een iteratief proces, waarbij het 5 lagen model van Nictiz de structuur heeft geboden voor de analyse 
en het ontwerp, is er binnen een jaar een ontwerp in productie genomen, zie figuur 1. Hiermee is het mogelijk 
gemaakt om zowel op kleine als op grote schaal medische beelden en overige klinische gegevens te ontsluiten 
en anonimiseren om zo geschikt te maken voor onderzoeksdoeleinden, waaronder AI-ontwikkeling. Door gebruik 
te maken van reeds beschikbare applicaties binnen het JBZ is de mogelijkheid gecreëerd om klinische gegevens, 
waaronder radiologische verslagen en beeld identificerende gegevens, eenvoudig te ontsluiten. Met de inzet van 
open source softwareapplicaties in combinatie met enkele ontwikkelde scripts, is het mogelijk geworden om 
geautomatiseerd medische beelden uit PACS-systemen te ontsluiten en beschikbaar te stellen.  
 

 
Figuur 1. Een vereenvoudigd schematische weergaven van het ontwerp. 
Klinische gegevens en beeld identificerende gegevens worden ontsloten uit het elektronisch patiëntendossier middels een Qlik dashboard. 
Deze informatie wordt op de ingerichte JAS server geanonimiseerd en gebruikt voor het ontsluiten (Query/Retrieve) en anonimiseren van 
medische beelden afkomstig uit PACS-systemen. De onderzoek data worden opgeslagen op een specifieke opslagserver binnen het JBZ. 

 

Het ontwerp is ingezet voor de dataverzameling van verschillende onderzoeken, waarbij is aangetoond dat 
datasets van een goede kwaliteit zijn om gebruikt te kunnen worden voor de ontwikkeling van AI-modellen met 
behulp van machine learning technieken. 
Het JBZ heeft niet direct de ambitie om zelf algoritmes te ontwikkelen, maar door dit ontwerp gerealiseerd te 
hebben is het mogelijk de data onder gestelde voorwaarde in samenwerkingsverbanden beschikbaar te stellen 
aan onderzoekers. Middels het opgeleverde ontwerp is voldaan aan de wens om op korte termijn datasets 
beschikbaar te stellen voor de AI-projecten binnen de radiologie.  Daarnaast zou, door de gemaakte 
ontwerpkeuzes, het ontwerp relatief eenvoudig in andere ziekenhuizen ingezet kunnen worden. 
Het ontwerp voorziet in een waardevolle oplossing die ingezet zal worden zolang er nog geen structurele en 
geïntegreerde oplossing voorhanden is. De tijdelijke aard van de oplossing rechtvaardigt de inzet van open source 
software, waar enkele nadelen aan kleven op het gebied van beheer. Voor de langere termijn, waarbij de 
verwachting is dat er meer projecten gaan starten waar grote radiologie datasets benodigd zijn, zal er gezocht 
worden naar een meer toekomstbestendige oplossing. Gezien de aandacht voor AI-ontwikkeling binnen de 
radiologie is integratie van dergelijke functionaliteiten door PACS-leveranciers goed denkbaar. 
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1 Inleiding 

 
We staan voor een aantal grote opgaven in de gezondheidszorg. Zorgkosten stijgen, wachtlijsten lopen op en er 
ontstaat krapte op de arbeidsmarkt (3). Er zullen manieren gevonden moeten worden om op een efficiënte 
manier hoogwaardige zorg te blijven leveren bij een toenemende vraag. Een van de ontwikkelingen die hieraan 
bij zouden kunnen dragen is het inzetten van data science technieken. 
De hoeveelheid en het soort data dat digitaal beschikbaar is, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vrijwel alle 
zorggegevens worden digitaal vastgelegd en er komen steeds meer gegevensbronnen bij.  Met behulp van data 
science kunnen verbanden en patronen in de data worden ontdekt, iets dat voor een mens onmogelijk is door 
de omvang en complexiteit van de data. Hierin schuilt de potentie van data science dat door middel van deze 
inzichten kan bij dragen aan onder andere de ontwikkeling van klinische beslissingsondersteunende systemen(4). 
Zo ontstaan er ook veel mogelijkheden op het gebied van medical imaging, waar de databases met medische 
beelden en geassocieerde relevante klinische gegevens groeien.  
Binnen het medical imaging domein is Artificial intelligence (AI), waar AI kan worden omschreven als ‘een tak 
binnen de computer science dat zich bezig houdt met het verwerven, reconstrueren, analyseren en/of 
interpreteren van medische beelden door het simuleren van intelligent menselijk gedrag in computers’, een ware 
hype (1). AI is een wetenschapsgebied, waarbij machine learning een belangrijk deelgebied is, en deep learning 
een deelgebied van machine learning, zie figuur 1.  
 

 
Figuur 1. Schematisch overzicht van AI, machine learning en deep learning (1). 
 
Met name de potentie van deep learning, waar doormiddel van neurale netwerken intelligentie wordt gevormd 
door training in plaats van door programmering, heeft er voor gezorgd dat deep learning in 2018 boven aan in 
de Gartners hype cycle van opkomende technologieën staat, figuur 2 (5) . 
Huidige toepassingen van deep learning technologie in de zorg zijn met name te vinden op het gebied van 
medische beeldvorming. Radiologie loopt dan ook voorop met betrekking tot het gebruik van AI. Inmiddels zijn 
er verschillende voorbeelden van AI algoritmes die nu al gelijk of beter zijn in het detecteren van bepaalde 
afwijkingen, zoals long noduli of verdenking van borstcarcinoom,  dan specialisten met jaren lange ervaring (2).  
Vanuit de overheid wordt er ook flink geïnvesteerd in AI. Alleen al in 2019 is er door het kabinet 64 miljoen 
geïnvesteerd om de maatschappelijke en economische kansen van artificiële intelligentie (AI) voor Nederland 
benutten (6). 
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Figuur 2. Gartners hypecycle for emerging technologies 2018 (7). 
 

Ook het JBZ wil sterk inzetten op AI als onderdeel van de toekomstige zorg. Hiervoor is in 2018 een 
samenwerkingsverband gestart met de Diagnostic Imagine Analysis Group (DIAG) van het Radboudumc en de 
Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Dit samenwerkingsverband richt zich op de ontwikkeling van AI-
toepassingen binnen de radiologie. 
Alle projecten hebben een verschillende fase in het AI ontwikkel traject, ze gaan van het implementeren van 
gevalideerde AI-software in de klinische praktijk, tot het ontwikkelen van nieuwe software. Op deze manier wil 
het JBZ kennis en ervaring opdoen in het ontwikkelen en implementeren van AI. 
 
Voor het ontwikkelen van AI modellen is een aantal componenten van belang, figuur 3 (8). Zo is er naast de 
expertise op het gebied van data science ook speciale software nodig om analyses uit te voeren en modellen te 
ontwikkelen. Deze ontwikkeling, zeker met het gebruik van medische beelden, vergt veel rekenkracht. Om 
hieraan te kunnen voldoen zal er specifieke hardware beschikbaar moeten zijn in de vorm van GPUs (Graphics 
processing unit). Door het aangaan van de eerder beschreven samenwerking met het Radboudumc, kan het JBZ 
gebruik maken van de daar aanwezige data science expertise en de benodigde hard- en software. 
Het JBZ speelt een grote rol in het beschikbaar stellen van data. Met in totaal 1,7 miljoen (digitale) medische 
dossiers en zo’n 300.000 medische beeldvormende onderzoeken per jaar heeft het JBZ toegang tot een schat 
aan data. Data vormt een cruciale stap in AI-ontwikkeling en als het JBZ in staat is om op een efficiënte manier 
data van hoge kwaliteit te ontsluiten, kan het op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan de 
ontwikkelingen van AI-zorgtoepassingen.  
Zoals in figuur 3 aangegeven is gelabelde data dan ook het 4e component dat nodig is voor AI-ontwikkeling. 
Met name voor het ontwikkelen van algoritme op het gebied van beeldherkenning wordt er gewerkt door middel 
van supervised learning, een techniek binnen machine learning. Dit betekent dat voor elk data punt in de dataset 
(binnen de radiologie, voor elk beeld), de ground truth (het label) aanwezig moet zijn in de dataset.  
Voorbeeld: Voor het ontwikkelen van een algoritme dat goed- en kwaadaardige tumoren moet kunnen 
onderscheiden zullen de beelden in de dataset voorzien moeten zijn van het label goedaardig of kwaadaardig.  
Bij supervised learning is het dus noodzakelijk om de training data te voorzien van correcte labels. 
 

 
Figuur 3. Benodigdheden voor de ontwikkeling van AI-modellen (8). 
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Ook voor AI-ontwikkeling op het gebied van radiologie zullen naast de beelden, die zijn opgeslagen in het Picture 
Archiving and Communication System (PACS), ook de labels ontsloten moeten worden. Deze labels kunnen 
doorgaans gevonden worden in het radiologisch verslag, data dat is opgeslagen in het elektronisch 
patiëntendossier (EPD). 
Bij aanvang van dit ontwerpproject was het niet mogelijk om op grote schaal data voor dergelijke AI-projecten 
binnen de radiologie te ontsluiten. Dit is de aanleiding geweest om een proces met bijbehorende ICT-
infrastructuur te ontwerpen waarmee het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data, afkomstig uit 
verschillende bronnen, te ontsluiten. Op deze manier kan het JBZ zijn data beschikbaar maken voor de 
onderzoeken die reeds gestart zijn binnen het AI-programma, maar zal het ook in de toekomst een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van AI. Dit sluit goed aan bij de ambitie van het ziekenhuis. 

2 Leeswijzer 

Het ontwerpproject is uitgevoerd in het kader van de ontwerpersopleiding klinische informatica aan de TU/e. De 
tijdens de opleiding opgedane kennis is gebruikt voor de tot standkoming van het ontwerp. Dit verslag geeft een 
beschrijving van het ontwerp en de weg erna toe. 
In hoofdstuk 3 wordt de opdracht gekaderd onder andere aan de hand van de doelstellingen, scope en 
uitgangspunten. De aanpak die is gebruikt om van vraagstelling tot ontwerp te komen wordt behandeld in 
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 omschrijft de totstandkoming en uitwerking van het programma van eisen. Een 
uitgebreide analyse waarin de huidige situatie in het JBZ in kaart wordt gebracht en mogelijke 
oplossingsrichtingen zoals geduid in literatuur of opgedaan tijdens referentiebezoeken worden omschreven in 
hoofdstuk 6. Het 5 lagen model van Nictiz dient hierbij als ordening, dit wordt uitgebreider behandeld in 
hoofdstuk 4. Hoofstuk 7 onderbouwt de ontwerpkeuzes van het ontwerp dat is opgeleverd en is weergegeven in 
hoofdstuk 8. In de opeenvolgende hoofdstukken volgen de conclusie, discussie en aanbevelingen. Het verslag 
wordt afgesloten met een persoonlijke reflectie. De appendices waar naar wordt verwezen worden apart 
aangeleverd. 

3 Projectdefinitie 

3.1 Projectdoelstelling 

De doelstelling van dit ontwerpproject is om tot een ontwerp te komen van een ICT-infrastructuur en een proces 
waarmee het mogelijk wordt gemaakt om grote hoeveelheden data (medische beelden) beschikbaar te maken 
voor data science onderzoek.  
 
Een tweede doelstelling is om ervoor te zorgen dat datasets met medische beelden van een dusdanige kwaliteit 
zijn dat deze goed gebruikt kunnen worden voor AI-ontwikkeling met behulp machine learning technieken.  
Bij aanvang van het project was het niet mogelijk om op grote schaal de benodigde data op te halen. Daarnaast 
was de kwaliteit en kwantiteit van de medische beelden die zijn opgeslagen in het PACS  onbekend en bevat de 
data veel persoonsgegevens. Om data geschikt te maken voor AI-ontwikkeling moest er op al deze punten iets 
gebeuren. 
Harvey et al. (9) ontwikkelde de medical imaging data readiness scale (MIDaR scale) die een objectief beeld moet 
geven over de ‘data readiness’ van een te gebruiken dataset voor het inzetten van machine learning technieken. 
Deze schaal helpt om een uitgangspunt te definiëren  wat we met dit ontwerp willen bereiken, zie figuur 4. 
Bij een assessment van de MIDaR schaal voor de situatie voorafgaand aan het project bevindt de data zich in op 
een Level D. Aan de hand van de schaal wensen we met dit ontwerp datasets te kunnen afleveren op een Level 
B. Dit lijkt voor nu het hoogst haalbare omdat het annoteren van data niet door dit ontwerp gefaciliteerd zal 
worden. Deze stap zal net als de analyse en ontwikkeling van de modellen plaats vinden bij 
samenwerkingspartners. Na implementatie van het ontwerp zal een dataset die is gegenereerd opnieuw worden 
gescoord aan de hand van de MIDaR scale, dit wordt beschreven in hoofdstuk 8.4. 
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Figuur 4. Medical imaging data readiness scale (MIDaR)(9). 

3.2 Projectresultaten 

Na afronding van het project zijn de volgende zaken beschikbaar: 
- Een proces en applicatie voor het opvragen en ter beschikkingstellen van grote hoeveelheden data uit  

Minimaal de volgende bronnen: 
 Medische beelden uit het PACS 
 Medische informatie afkomstig uit het EPD 

- Een proces en applicatie om gegevens te anonimiseren/pseudonimiseren. 
- Een database om de onderzoeksgegevens op te slaan. 
- Een proces en applicatie om de medische beelden digitaal uit te wisselen met onze 

samenwerkingspartner Radboudumc. 
 
Bovenstaande resultaten moeten leiden tot het beschikbaar stellen van datasets met medische beelden 
waarvan de kwaliteit overeenkomt met ten minste level B op de MIDaR schaal. 
 
Het ontwerp zal tijdens de projectfase in ieder geval gebruikt worden voor het ter beschikking stellen van de 
benodigde data voor een van de projecten (Scaphoïd project) binnen het AI-programma. Zie 4.4 voor een 
omschrijving van het project. 

3.3 Scope 

Het ontwerp zal toegespitst worden op de dataverzameling voor AI gerelateerde projecten op de afdeling 
radiologie. Hierbij zullen beelden ontsloten moeten worden vanuit het PACS en informatie worden opgehaald 
uit het EPD.  
Er zal getracht worden het ontwerp dusdanig generiek te maken dat beelddata ook uit overige PACS-bronnen, 
waar data is opgeslagen in DICOM-formaat, kan worden ontsloten.  
 
Binnen scope: 
- De processen en infrastructuur ten behoeve van de punten zoals beschreven onder de project 

resultaten.  
 
Buiten scope: 
- Hardware voor de ontwikkeling van deep learning modellen (GPU-clusters)  
- Implementatie van annotatie software 
- Implementatie van deep learning software 
- De ontwikkeling van deep-learning modellen 

Level D Niet geanonimiseerde data opgeslagen in PACS systemen waarvan de kwaliteit en kwantiteit onbekend is. Het mag niet 
zomaar gebruikt worden omdat er geen ethische goedkeuring voor is. 

Level C Er is ethische goedkeuring en beelden kunnen geanonimiseerd worden ontsloten. De data zal echter nog niet zomaar 
gebruikt kunnen worden omdat het nog ongestructureerd is, veel ruis en foutieve data zal bevatten. 

Level B De dataset is nu gestructureerd. Door de data te kunnen visualiseren kan ruis eruit worden gehaald en kan de dataset 
representatief gemaakt worden voor de taak die je wil uit voeren.   

Level A De dataset is gestructureerd, volledig geannoteerd, heeft minimale ruis en is contextueel geschikt en klaar voor een 
specifieke machine learning-taak. 
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3.4 Projectorganisatie 

Het AI-programma wordt binnen het JBZ geïnitieerd door het innovatie team (i-team). De opdracht voor dit 
project dat rand voorwaardelijk zal zijn voor alle projecten waar gewerkt zal gaan worden aan AI-algoritme 
ontwikkeling/validatie binnen dit programma, is dan ook vanuit dit team afkomstig.  
Omdat het programma zich vooralsnog op de afdeling beeldvormende technieken afspeelt, neemt de RvE 
manager van deze afdeling de rol van senior user en supplier op zich. Voor rechtvaardiging van kleine technische 
ontwerpkeuzes is een klinisch fysicus (tevens procesbegeleider)  aangewezen als change authority.  
Voor het verzamelen van wensen en eisen en het toetsen van de ontwerpen is gebruik gemaakt van verschillende 
klankboordgroepen, elk met hun eigen expertiseveld. In figuur 5 wordt de projectorganisatie schematisch 
weergegeven. Maandelijks vond er een overleg plaats met betrekking tot het AI-programma. Hierbij waren onder 
andere de stuurgroep en de change Authority aanwezig. De voortgang van dit project werd tijdens dit overleg 
dan ook besproken. 
 

 

Opdrachtgever/Senior supplier

Marieke van 

Sambeeck

Project Leider/ Onterwerper

Tijs

Privacy/Security/Ethiek

FG

Security officer

Jurist

Senior user/ Senior supplier

Harm Geraerdts

Onderzoekers
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Radiologen

JBZ wetenschap

Change Authority

Chris Peters

Samenwerking RUMC

- Datamanager

- Onderzoeker

ICT

- Pacs beheer

- Technisch ICT adviseur

- Informatie architect

 
Figuur 5. Projectorganisatie 

3.5 Planning 

De planning van het project is verlopen zoals aangegeven in de tabel hieronder. 
De totale duur van de planning is niet afgeweken van de initiële planning zoals was afgestemd in het projectplan 
dat is getekend in juni.  Wat wel anders is gelopen is de tijd die besteed is aan de verschillende onderdelen. Zo 
heeft het project een lange analyse fase gekend die parallel liep met de ontwikkeling van het prototype. De 
analyse die per proces onderdeel is uitgevoerd en het configureren en testen van bijbehorende software heeft 
veel tijd gekost. Het in productie brengen van het ontwerp verliep daardoor wel voorspoedig. Naast de 
maandelijkse update in het JBZ, is er 3 keer een project review geweest met de stuurgroep, begeleiding van de 

Tu/e en een wetenschappelijk begeleider. Deze momenten zijn aangeduid met  . 
 

 
Tabel 1. Projectplanning. 

Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli

Project initiatie fase

Programma van eisen

Analyse

Analyse: Prototype t.b.v. Scaphoid

Ontwerpkeuze 

Systeem ontwerp

Implementatie

Validatie + overdracht

2019 2020
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3.6 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Bij aanvang van het project is er een duidelijke behoefte om snel data op te kunnen halen in het kader van de 
reeds gestarte AI-projecten. Het ontwerp zal dus binnen beperkte tijdslijnen hieraan moeten voldoen.  
Een belangrijk gegeven is dat er in 2021 een nieuwe PACS-systeem geselecteerd gaat worden. Gezien alle 
ontwikkelingen op het gebied van AI is het goed mogelijk dat een nieuw PACS-systeem kan voldoen aan alle of 
een gedeelte van de in dit ontwerp opgestelde eisen. De eisen die hier zijn opgesteld worden in overweging 
meegenomen in het selectie traject voor het nieuwe PACS-systeem. 
 
De stuurgroep heeft kenbaar gemaakt dat het ambitieniveau met betrekking tot het aantal projecten dat gebruik 
zal maken van het ontwerp beperkt is. De verwachting is dat er niet meer dan 5 projecten per jaar starten waarbij 
er een noodzaak is om grote hoeveelheden medische beelden geanonimiseerd beschikbaar te maken voor 
onderzoekers. Gevolg voor dit ontwerp is dat het met beperkte middelen uitgevoerd gaat worden, het zal immers 
moeten aansluiten bij de ambitie en behoefte van het JBZ. Een eerste marktverkenning heeft aangetoond dat er 
momenteel geen commercieel product op de markt is dat op korte termijn, voor een beperkt budget kan voldoen 
aan onze eisen. 
Binnen het research IT-domein is het echter niet ongebruikelijk  dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende 
open source applicaties. Deze vorm van software kenmerkt zicht door gratis aanschaf en leverancier 
onafhankelijkheid. In het licentiemodel is het intellectueel eigendom, het (her)gebruik van de software en 
bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, 
aanvullen en distribueren (10).   Ook in dit ontwerp zal er gestreefd worden naar leverancier onafhankelijkheid. 
Bijkomend voordeel is dat open source software doorgaans gepaard gaan met open standaarden. Dit komt 
interoperabiliteit tussen applicaties ten goede. Keerzijde van het gebruik van deze software is dat er veel tijd en 
energie in gestopt moet worden in installatie, configuratie en het oplossen van problemen. Mogelijke risico’s van 
het inzetten van open source applicaties in dit ontwerp zijn in de risicoanalyse meegenomen. 

3.6.1 Fair principes 

FAIR staat voor Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (Interoperabel), Resuable 
(herbruikbaar) (11). 
Deze principes vormen richtlijnen voor de manier van beschrijven, opslag en publicatie van wetenschappelijke 
data. Door te voldoen aan deze richtlijnen zorgt men ervoor dat data geschikt is voor hergebruik onder duidelijk 
beschreven condities door zowel mens als machine.  
Nuancering voor dit ontwerp is dat er gestreefd wordt naar FAIR-data voor binnen de eigen organisatie. De FAIR 
principes zitten deels verwerkt in de MIDaR scale zoals eerder omschreven. 
 
Vindbaar: Onderzoeksgegevens moeten uniek en permanent identificeerbaar zijn. 
Toegankelijk: De omstandigheden waaronder de gegevens kunnen worden gebruikt, moeten duidelijk zijn voor 
machines en mensen. 
Interoperabel: Gegevens kunnen worden uitgewisseld middels geaccepteerde standaarden. 
Herbruikbaar: Gegevens moeten voldoen aan het bovenstaande en moeten goed worden beschreven met 
metagegevens en herkomstinformatie. Op deze manier kunnen gegevensbronnen worden gekoppeld of 
geïntegreerd met andere gegevensbronnen.  
 

4 Methodiek 

4.1 Aanpak 

De realisatie van het ontwerp is tot stand gekomen door een iteratieve, incrementele  
ontwikkelingsmethodologie toe te passen, figuur 5 (12). Al vroeg in het project is er een testserver ingericht waar 
verschillende applicaties getest konden worden. Na verschillende iteratieslagen, voornamelijk op het gebied van 
configuraties van de verschillende softwarecomponenten en aanpassingen aan scripts, is er een productie 
omgeving ingericht met het finale ontwerp. Tussentijdse prototypes zijn steeds gevalideerd aan de hand van de 
dataverzameling voor een tweetal projecten die in 3.3 omschreven worden. 
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Figuur 6. Schematische weergave van een iteratieve, incrementele ontwikkelingsmethodologie. 

4.2 Het lagenmodel 

Het 5 lagen model biedt een structuur aan om informatieoplossingen in de zorg, goed en consistent te 
analyseren, te bespreken en te ontwerpen. Afstemming op de verschillende lagen is nodig om tot een goed 
ingerichte architectuur te komen. Hierbij is het van belang dat de verticale afstemming tussen de verschillende 
lagen van boven naar beneden verloopt. Beleidsbeslissingen moeten leiden tot oplossingen op technisch niveau 
en niet andersom (13). 
In figuur 7, staan de 5 lagen afgebeeld. Wet en regelgeving en beveiliging zijn rand voorwaardelijk en hebben 
betrekking op alle lagen. Binnen dit project is 5 lagen model ook gebruikt als structurering van het ontwerp. Ook 
in dit verslag zal de ordening terug te zien zijn in de analyse sectie, ontwerpkeuzes en het ontwerp. 

 
Figuur 7. Het 5 lagenmodel (Nictiz). 
 

4.3 Geraadpleegde bronnen 

Naast de geraadpleegde literatuur zoals staat opgesomd onder de referenties in hoofdstuk 13, zijn er 
verschillende bronnen geraadpleegd voor de totstandkoming van dit ontwerp. Hieronder de meest relevante. 
 
Werkbezoeken: 
UMCG 
Radboudumc 
AmsterdamUMC 
 
Kennisdeling: 
Maastro clinic  
Albert Schweitzer 
 
Congressen: 
New frontiers 2018_ Big data beter healthcare |radboudUMC |2018 
Het tijdperk van AI is nu    |M&I partners | 2019 
PACS congres     |Medical phit | 2019 
Health RI Conference    |Health RI | 2020 
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4.4 Omschrijving AI-projecten ter verificatie van ontwerp 

Ten tijde van het ontwerp project is er een tweetal projecten gestart binnen het AI-programma. 
Voor de uitvoer van deze projecten is er data nodig uit het ziekenhuis. Het ontwerp is ingezet om de benodigde 
data beschikbaar te maken voor deze projecten. Op deze manier is het ontwerp/ prototype geverifieerd, dit 
wordt beschreven in sectie 8.2.  Hieronder een korte omschrijving van de projecten die dienen ter validatie van 
het ontwerp. 
 
In sectie 8.3 wordt een end to end test beschreven. Deze gaat iets verder dan de scope van het project, maar 
laat zien wat er met de data gebeurt nadat het beschikbaar is gemaakt aan de onderzoekers. Dit wordt gedaan 
aan de hand van een COVID-19 onderzoek waar middels het ontwerp de dataverzameling is verzorgd. 

4.4.1 Ontwikkeling scaphoïd detectiemodel 

Het eerste project richt zich op de detectie van scaphoïd fracturen in conventionele röntgenopnames.  
Met behulp van deep learning technieken zal er een model ontwikkeld worden door gebruik te maken van grote 
hoeveelheden röntgen en CT-beelden van polsen. Naast de beeldinformatie is ook het radiologisch verslag van 
belang omdat hier het label (breuk of geen breuk) uit geëxtraheerd zal worden.  
Hoe beeld en verslaglegging tot stand komen wordt in sectie 6.3 verduidelijkt door een omschrijving van de 
radiologische workflow. 
 

 
Figuur 8. Illustratie automatische detectie scaphoïd fractuur (work in progress door PhD N. Hendrix) 

4.4.2 Validatie van een long noduli detectiemodel 

Het doel van het tweede project is het valideren van een reeds ontwikkeld model op de data van het JBZ. Het 
model richt zich op de detectie van long noduli in CT-thorax onderzoeken. Benodigde data zijn CT-thorax beelden 
inclusief de bijbehorende radiologische rapporten. Daarnaast zijn enkele klinische gegevens, zoals de rook 
geschiedenis en het al dan niet voorkomen van longemfyseem, data die nodig zijn voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvraagstellingen. Dergelijke gegevens worden niet vastgelegd in het radiologisch verslag, maar 
worden elders in het EPD geregistreerd. 
 

 
Figuur 9. Illustratie automatische detectie long noduli (work in progress door PhD W. Hendrix) 

5 Programma van Eisen 

Om tot specificaties van het ontwerp te komen zijn er naast een tweetal use cases, ook user story’s opgesteld 
met de gebruikers. Met behulp van deze input, gesprekken met de verschillende klankboord groepen en best 
practices vanuit andere ziekenhuizen waar een dergelijk ontwerp al bestaat zijn de specificaties opgesteld. 
De geconsolideerde lijst van functionele en technische eisen zijn terug te vinden in Appendix 1. In hoofdstuk 8.2 
is het ontwerp getoetst aan de hand van deze opgestelde eisen. 
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5.1 Use Cases 

Aan het begin van het project is use case 1 gedefinieerd. 
Gaandeweg is gebleken dat de afdeling beeldvormende technieken behoefte had aan een nieuwe anonimisatie 
methode. Omdat anonimisatie al onderdeel was van de scope van het ontwerp, is er een tweede use case 
gedefinieerd om te zorgen dat het eind ontwerp ook kon voorzien in de behoefte van beeldvormende 
technieken. 
 
Use case 1.  

Voor het ontwikkelen en valideren van AI-modellen op het gebied van radiologie, zijn grote 
hoeveelheden beelden nodig. Om dit te kunnen faciliteren zullen beelden geautomatiseerd in 
bulk opgehaald moeten worden uit het PACS om vervolgens anoniem gemaakt te worden. 
Naast de beelden, zullen er ook andere klinische gegevens nodig zijn om onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden. Deze gegevens zijn veelal opgeslagen in het EPD. In veel gevallen zal in 
ieder geval het radiologisch verslag van belang zijn. Labels die nodig zijn voor het trainen van 
supervised learning modellen zijn hieruit te extraheren.  

Use case 2. 
Bij beeldvormende technieken komen zo nu en dan aanvragen om beelden anoniem te maken. 
De anonimisatie functionaliteit vanuit het PACS bleek niet altijd te voldoen. Dit ontwerp moet 
het dan ook mogelijk maken om beelden vanuit het PACS te ontsluiten en anoniem te maken. 
Het gaat hierbij telkens om relatief kleine hoeveelheden beelden. Het moet mogelijk zijn om 
patiënt nummers te kunnen vervangen door vooraf bekende pseudo-Ids. Daarnaast moeten 
persoonsgegevens zowel uit de DICOM-header als uit het beeld verwijderd worden (burned in 
pixels).  

5.2 User story’s 

Voor beide use cases is er met de belangrijkste gebruikers een user story opgesteld om in kaart te brengen wat 
de wensen zijn van het te ontwikkelen ontwerp. Deze zijn tot stand gekomen en gevalideerd in gesprek met de 
desbetreffende eindgebruikers. Op de volgende pagina staan de user story’s beschreven. 
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User Story 1: Data scientist                                                                                                                                    
Als onderzoeker wil ik dat de door mij benodigde data die nodig is om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden 
voor mij beschikbaar komen. Deze gegevens kunnen uit verschillende bronnen komen.  Wanneer het 
radiologische beelden betreft en het om grote datasets gaat is het acceptabel indien het ontsluiten enkele 
dagen tot weken in beslag neemt. In het protocol, dat goed wordt gekeurd door een METC, heb ik vastgelegd 
welke informatie relevant is voor mijn onderzoek. Ik hoef geen toegang te hebben tot informatie die niet van 
belang is. Gegevens zullen voor mij dan ook anoniem zijn.  
Bij het gebruik van medische beelden voor de ontwikkeling van AI-modellen, heb ik naast de beelden ook een 
label nodig. Hiervoor heb ik informatie nodig uit het radiologisch verslag. Dit verslag moet anoniem zijn 
wanneer ik het ga verwerken, maar moet wel gekoppeld zijn aan het juiste beeld. 
Labels koppel ik vervolgens aan het beeld en dit sla ik bijvoorbeeld op in een Excel of CSV-bestand. 
De informatie die beschikbaar wordt gesteld moet makkelijk voor mij te vinden zijn waarbij alles betrekkende 
het onderzoek in 1 map/ omgeving staat. De beelden zijn het liefst opgeslagen in de volgende hiërarchie: 
Patiënt-Studie-Beelden. Afhankelijk van het onderzoek zal ik andere wensen hebben voor de naamgeving van 
beeldbestanden. In het geval van segmentatie moet ik de beelden ook annoteren. Een complete dataset 
verdeel ik vervolgens in een train set (+-80%) en een test set (+-20%). Het is belangrijk dat beelden uit de train 
set niet gebruikt mogen worden in de test set en visa versa. De beelden die zijn opgeslagen in DICOM-bestand, 
zet ik in sommige gevallen om naar PNG. Informatie uit de DICOM-headers die nodig zijn voor het onderzoek 
haal ik dan eerst op. Voor het ontwikkelen van het AI-model maak ik gebruik van hiervoor geschikte software, 
maar heb ik ook toegang nodig tot servers die voorzien zijn van krachtige GPUs. Indien deze niet beschikbaar 
zijn vanaf de plek waar de dataset is opgeslagen, zal ik de data moeten downloaden of moeten verzenden 
naar een geschikte plek. 

 
 

User Story 2: Trial coördinator beeldvormende technieken                                                       

Als trial coördinator wil ik dat beelden die ik nodig heb voor de lopende onderzoeken 
geanonimiseerd worden. Op basis van patiëntennummer en accessionnummer selecteer ik de 
patiënten in het PACS. Gegevens waarvan ik vooraf heb aangegeven dat ze relevant zijn voor het 
onderzoek mogen in de DICOM-headers blijven staan, maar de rest moet anoniem gemaakt worden. 
Dit geldt ook voor informatie die in sommige gevallen in het beeld is gebrand. Wanneer het 
onderzoek onderdeel is van een multicentertrial, hebben wij al een proefpersoon codering die we 
willen toepassen. Ik geef dus aan welke patiënt welk proefpersoonnummer krijgt en dit moet als 
zodanig worden veranderd in de DICOM-header. Tenzij relevent voor het onderzoek, worden alle 
verslagen die meekomen met de beelden verwijderd, zodat we alleen een geanonimiseerd beeld 
overhouden. De beelden die beschikbaar worden gesteld moeten makkelijk voor mij te vinden zijn 
waarbij alles betrekkende het onderzoek in 1 map staat. De beelden moeten zijn opgeslagen in de 
volgende hiërarchie: Patiënt-Studie-Beeld. Afhankelijk van het onderzoek zal ik andere wensen 
hebben voor de naamgeving van bestanden. Uiteindelijk zal ik de beelden via internet/ mail/dvd 
verzenden naar het leidende centra in geval van een multicenter trial. 



 

 

5.3 Functionele eisen 

Op basis van de user story’s en gesprekken met de verschillende klankbordgroepen zijn de onderstaande functionele eisen opgesteld. In de kolom bron staat aangegeven 
met wie de eis is opgesteld. Prioritering van de eisen is gedaan aan de hand van de MoSCoW-methode. Alleen de eisen met een prioritering M, S of C zijn opgenomen in 
de eisen. 

• M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar; 

• S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar; 

• C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is; 

• W - won't haves: deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. 

 
NB. In de kolom bron, is klankbordgroep afgekort tot KB. De KB P/S/E is de klankbordgroep privacy/ security en ethiek. 
 

Volgnummer Omschrijving Bron MoSCoW 

FREQ.1 Ontwerp moet voldoen aan wet en regelgeving KB P/S/E M 

FREQ.2 Data moet geschikt zijn voor het toepassen van machine learning technieken KB onderzoekers M 

FREQ.3 Zowel medisch beeld, verslag en klinische gegevens moeten ontsloten worden KB onderzoekers M 

FREQ.4 De aanvraag voor gegevens kan heel specifiek gemaakt worden KB onderzoekers M 

FREQ.5 Gebruiksvriendelijke interface voor het opvragen van beelden Stuurgroep C 

FREQ.6 Normale bedrijfsvoering mag geen hinder onder vinden van het proces KB ICT M 

FREQ.7 Beelden en overige informatie moeten van persoonsgegevens worden ontdaan KB P/S/E M 

FREQ.8 Geanonimiseerd beeld en verslag moet beschikbaar zijn voor de onderzoeker KB onderzoekers M 

FREQ.9 Gegevens moeten binnen het JBZ bewaard blijven Stuurgroep M 

FREQ.10 Beelden moeten gedownload kunnen worden door onderzoeker KB onderzoekers M 

FREQ.11 Data mag niet zomaar beschikbaar worden gesteld aan 3e partijen KB P/S/E M 

FREQ.12 Beelden kunnen digitaal uitgewisseld worden met het Radboudumc Stuurgroep S 

Tabel 2. Functionele eisen. 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Requirement
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5.4 Technische Specificaties 

Aan de hand van literatuur, referentie bezoeken en gesprekken met technisch experts, zijn de functionele eisen uitgewerkt en aangevuld met onderstaande technische 
specificaties. Een deel van de specificaties zijn het resultaat van de risicoanalyse die voorafgaand aan het ontwerp is gedaan. De risicoanalyse is terug te vinden in sectie 
8.5. De eisen zijn grotendeels geordend op basis van de proces stappen zoals omschreven in sectie 6.3. Ook tijdens het opstellen van de eisen en de uitwerking van de 
analyse is dit per onderdeel uitgewerkt. In de kolom ‘Gerelateerd FREQ’ is te zien of de technische specificatie een uitwerking is van een eerder omschreven functionele eis. 
 

Nummer Ontwerp onderdeel Omschrijving Gerelateerd FREQ MoSCoW 

TREQ0.1 Algemeen Ontwerp past binnen de referentie architectuur JBZ om zo beheer mogelijk te maken 
 

M 

TREQ0.2 Algemeen Ontwerp voldoet aan wet en regelgeving: AVG/WGBO/WMO FREQ.1 M 

TREQ0.3 Algemeen Stappen in het proces gaan zoveel mogelijk geautomatiseerd 
 

M 

TREQ0.4 Algemeen Duidelijkheid over hoe te handelen in het geval van toevalsbevindingen  FREQ.1 M 

TREQ1.1 Ontsluiten gegevens Informatie moet kunnen worden ontsloten uit het EPD en PACS FREQ.3 M 

TREQ1.2 Ontsluiten gegevens Alleen geautoriseerde personen mogen een query/retrieve uitvoeren op de verschillende bronnen FREQ.1 M 

TREQ1.3 Ontsluiten gegevens Patiënt informatie mag pas worden ontsloten indien er goedkeuring is vanuit een METC FREQ.1 M 

TREQ1.4 Ontsluiten gegevens Patiënten die bezwaar hebben gemaakt op gebruik van medische gegevens voor onderzoek 
moeten geexcludeerd worden 

FREQ.1,4 M 

TREQ1.5 Ontsluiten gegevens Query op het PACS  moet zo specifiek mogelijk gemaakt kunnen worden FREQ.4,6 M 

TREQ1.6 Ontsluiten gegevens Beelden met lage prioriteit uit PACS opvragen. Er mogen geen performance issues op het PACS 
ontstaan 

FREQ.4,6 M 

TREQ1.7 Ontsluiten gegevens Batch gewijze aanvraag van grote hoeveelheden beelden (>500) tegelijk  
 

M 

TREQ2.1 Anonimisatie In het geval van DICOM-beelden moeten persoonsgegevens worden verwijderd uit zowel header 
als uit ingebrande pixels 

FREQ.7 M 

TREQ2.2 Anonimisatie De onderzoeker heeft pas toegang tot de beelden zodra deze anoniem zijn FREQ.1 M 

TREQ2.3 Anonimisatie In het geval van toevalsbevindingen moet een patiënt geïdentificeerd kunnen worden FREQ.1 M 

TREQ2.4 Anonimisatie De beelden en overige informatie moeten geautomatiseerd van alle persoonsgegevens ontdaan 
worden  

FREQ.7 M 

TREQ2.5 Anonimisatie Mate van anonimisatie per project/dataset te bepalen FREQ.7 M 

TREQ2.7 Anonimisatie Er moet een mogelijkheid bestaan om patiëntennummer te vervangen door een vooraf bekend 
pseudo-id. 

 
M 

TREQ3.1 Gegevensopslag Gegevensmanagement voldoet aan de fair principes FREQ.2 M 

TREQ3.2 Gegevensopslag Beelden worden in DICOM-formaat opgeslagen in een project hiërarchie FREQ.9 S 

TREQ3.3 Gegevensopslag Autorisatie voor toegang tot de beelden wordt geregeld op project niveau FREQ.1 S 



 

14 
 

TREQ3.4 Gegevensopslag Opslagcapaciteit moet (gemakkelijk) opgeschaald kunnen worden  
 

M 

TREQ3.5 Gegevensopslag Classificatie labels worden in de DICOM-header opgeslagen 
 

C 

TREQ3.6 Gegevensopslag Anoniem verslag wordt bij het beeld opgeslagen 
 

M 

TREQ3.7 Gegevensopslag Ook informatie in niet DICOM-formaat moet opgeslagen kunnen worden 
 

M 

TREQ3.8 Gegevensopslag Er moet gequeried kunnen worden in de anonieme beeld opslag 
 

S 

TREQ3.9 Gegevensopslag Mogelijkheid tot creëren van DICOMDIR-bestand voor anonieme gegevens 
 

S 

TREQ4.1 Export/ Uitwisseling Gegevensuitwisseling middels versleutelde verbinding 
 

M 

Tabel 3. Technische eisen. 



 

 

6 Analyse 

In deze fase is de huidige situatie in het JBZ in kaart gebracht. Daarnaast is er middels literatuuronderzoek en 
verschillende referentiebezoeken een goed beeld verkregen van de mogelijkheden voor een dergelijk te 
ontwerpen proces en infrastructuur. Het omschrijven van de huidige situatie en de mogelijkheden wordt gedaan 
aan de hand van het lagen model zoals eerder omschreven. 

6.1 Wet en regelgeving 

Data science projecten en het ontwikkelen van AI-modellen in het zorgdomein gebeurt doorgaans op reeds 
bestaande data die zijn vastgelegd tijdens het reguliere zorgproces. Voor het gebruik van patiëntgegevens voor 
dergelijk retrospectief onderzoek is er verschillende wet en regelgeving van kracht. 
Deze sectie geeft slechts een samenvatting van de wetgeving die van toepassing is bij het gebruik van 
patiëntgegevens in het kader van dit type wetenschappelijk onderzoek. Een uitgebreidere uiteenzetting van deze 
wetgeving kan gevonden worden in Appendix 2. 

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) 

Deze wet is expliciet niet van toepassing bij retrospectief onderzoek. Personen worden gedurende het onderzoek 
namelijk niet aan handelingen onderworpen. Om te waarborgen dat onderzoek inderdaad niet onder de 
reikwijdte van de WMO valt, dient dit getoetst te worden door een daarvoor geautoriseerde instantie, te weten 
een Medische Ethische Toetsings Commissie (METC). Wanneer deze oordeelt dat het onderzoek inderdaad niet 
WMO-plichtig is, wordt er een niet-WMO verklaring uitgegeven. De betrokken METC doet verder geen uitspraak 
over de inhoud en kwalitatieve aspecten van het onderzoek. Dit dient geborgd te worden door de indienende 
partij. In het JBZ wordt dit gedaan door het wetenschapsbureau. 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 

Deze wet omschrijft de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen (14). Voor statistiek of wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, mag er een uitzondering worden gemaakt op de 
geheimhoudingsplicht, indien er sprake is van toestemming van de patiënt (dan wel diens wettelijk 
vertegenwoordiger).  Ook beschrijft de wet enkele uitzonderingen waarbij toestemming niet vereist is. Deze 
worden verder vormgegeven in de code goed gedrag die verderop wordt beschreven. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

De AVG is van toepassing op het verwerken van patiëntgegevens. De AVG is een Europese verordening die de 
regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en instanties standaardiseert (15). In de AVG 
staan de vereisten waaraan moet worden voldaan bij de verwerking (verzameling, gebruik en opslag) van 
persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen. Voor anonieme gegevens, gegevens waarbij er geen 
mogelijkheid meer is tot identificatie van een persoon, is de AVG niet van kracht. 
 
Sommige persoonsgegevens worden gespecificeerd als bijzondere persoonsgegevens en worden extra 
beschermd door de AVG. Een voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens is informatie omtrent de gezondheid 
van een persoon. In principe mogen deze bijzondere persoonsgegevens niet worden verwerkt.  Hierop wordt wel 
een uitzondering geformuleerd indien verwerking noodzakelijk is met het oog op wetenschappelijk onderzoek. 
In dat geval moeten er voldoende maatregelen worden getroffen om minimale gegevenswerking te garanderen. 
Pseudonimiseren is een van deze beveiligingsmaatregel en vermindert het privacy risico van betrokkenen. 

Code goed gedrag 

De code goed gedrag vormt een concrete uitwerking van de WGBO en AVG voor observationeel onderzoek. 
De gedragscode geeft invulling aan het gebruik van persoonsgegevens met of zonder toestemming. Hierbij 
worden ook voorwaarde geschept voor het gebruik van anonieme gegevens (16). In het algemeen geldt dat 
onderzoekers zoveel mogelijk gebruik zullen maken van dat type gegevens, dat de hoogste bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene mogelijk maakt. Zo zal zoveel mogelijk gebruik moeten worden 
gemaakt van anonieme gegevens en zo min mogelijk van direct identificerende gegevens. 
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Conclusie 

Wanneer de hierboven beschreven regelgeving in acht worden genomen mogen patiëntgegevens gebruikt 
worden voor wetenschappelijke doeleinde onder de volgende voorwaarde: 
 
- Wetenschappelijk onderzoek is met oorspronkelijke doel (patiëntenzorg) verenigbaar. 
- Wetenschappelijke maatstaven, algemeen belang zijn leidraad. 
- Patiëntgegevens mogen gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek indien: 

o Met toestemming van de patiënt of 
o Volgens Code Goed Gedrag tenzij bezwaar gemaakt of 
o Anoniem 

- Het streven moet altijd dataminimalisatie zijn: niet meer persoonsgegevens dan voor het doel noodzakelijk 
is. 

 
Binnen het JBZ ziet het wetenschapsbureau erop toe dat dit nageleefd wordt. 
Voor het ontwerp is het belangrijk dat gegevens pas ontsloten mogen worden zodra het onderzoeksvoorstel is 
goedgekeurd. Daarnaast is het van belang dat er rekening moet worden gehouden met patiënten die bezwaar 
hebben gemaakt op het gebruik van hun gegevens en moet het met het ontwerp mogelijk zijn om gegevens te 
anonimiseren en/of te pseudonimiseren. 
In het JBZ is er sprake van een opt-out mogelijkheid waarbij patiënten bezwaar kunnen maken voor het gebruik 
van hun medische gegevens voor medisch onderzoek. Dit bezwaar wordt geregistreerd in het EPD.  
 
Het ontwerp is door middel van een Data Protection Impact assessment (DPIA) getoetst aan de beginselen van 
de AVG. Hieruit is gebleken dat het een laag risico betreft en er geen verdere maatregelen nodig waren. De 
ingevulde DPIA voor dit ontwerp is beschikbaar in Appendix 3. 

6.2 Organisatiebeleid 

Het JBZ wil aansluiten op de veranderingen die de toekomst van de zorg bepalen. Door onder andere de inzet 
van moderne technologie en intensieve samenwerking in een netwerk wil het JBZ het gezondheidswelzijn van 
mensen uit Den Bosch en omstreken bevorderen. Het JBZ heeft een innovatieprogramma (iteam) dat onder 
rechtstreekse aansturing valt van de Raad van Bestuur. Een van de onderdelen binnen dit programma is Artificial 
Intelligence waarbij de nadruk ligt op toepassingen die de kans op fouten reduceren en op deze wijze bijdragen 
aan het gezondheidswelzijn. Gezien dit ontwerp rand voorwaardelijk is voor de projecten binnen dit programma, 
sluit het goed aan binnen het beleid. 
 
Bij het ophalen en gebruik van medische gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn 
verschillende partijen, zowel binnen als buiten de instelling betrokken. In figuur 10 worden deze afdelingen en 
functies weergegeven voor de scope van het ontwerp project binnen het JBZ. In tabel 4 staan de 
functies/afdelingen kort omschreven. 
 

 
Figuur 10. Stakeholder map. 

 

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2018-12/ALG-384%20Gebruik%20van%20uw%20medische%20gegevens%20en%20lichaamsmateriaal.pdf
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Functie/afdeling Omschrijving 

Raad van bestuur Stuurt innovatieprogramma aan waar het AI-programma onderdeel van is. 

Functionaris gegevensbescherming Adviseert op het gebied van privacy wet en regelgeving. 

MICT Medische, Informatie en Communicatie Technologie.  Levert de technische infrastructuur. 

Team Management Informatie (TMI) Team dat het datawarehouse beheert. 

PACS-beheer Functioneel beheer van het PACS-systeem. 

PACS-leverancier In het JBZ wordt gebruik gemaakt van het PACS van Philips.  

Radiologie trial coördinator Coördineert het onderzoek waar radiologie bij is betrokken. 

Radiologen Eindgebruikers van de te ontwikkelen AI-modellen. 

Promovendus Hoofdonderzoekers binnen de twee AI-projecten.  

Onderzoeksteam Radboudumc Samenwerkende partij binnen het AI-programma. 

I Team Het innovatie team waarbinnen het AI-programma valt. 

JBA-wetenschap Het wetenschapsbureau binnen het JBZ. 

METC Brabant Orgaan dat klinisch onderzoek beoordeelt. 

Geïnteresseerde derde partijen Partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de te genereren datasets. 

Tabel 4. Omschrijvingen stakeholder map. 

 
In ziekenhuizen waar onderzoek een prominentere rol in de organisatie speel, voornamelijk UMCs, is er vaak een 
datamanager aangesteld. Deze persoon helpt de onderzoeker bij het selecteren en ophalen van de juiste 
gegevens. Tevens zorgt deze persoon ervoor dat informatie op de juiste manier wordt geanonimiseerd en dat de 
informatie alleen bij geautoriseerde personen terecht komt. Een dergelijke rol is er in het JBZ nog niet. 
 
Een ander belangrijk aspect dat betrekking heeft tot het delen van data met derden is het hebben van een 
commissie die oordeelt of onderzoek data gedeeld mogen worden met andere partijen (17). Binnen het AI-
programma is er momenteel een dergelijke commissie opgericht. 

6.3 Proces, Informatie, applicatie 

Een belangrijk onderdeel in het ontwerp is het ontsluiten van medische beelden. Deze beelden worden gemaakt 
tijdens het primaire proces en gaan vervolgens gebruikt worden voor onderzoek. In figuur 11 wordt de context 
geschetst over hoe deze beelden ontstaan in het zorgproces. 

 
Figuur 11. Proces beelden in het zorgproces. 

 
Het proces om medische data geschikt te voor onderzoeksdoeleinde kan in verschillende stappen worden 
opgedeeld. Montagnon et al. (18) beschrijft een complete checklist aan activiteiten die gedaan zouden moeten 
worden in een project waar gebruik wordt gemaakt van deep learning technieken. Ethische goedkeuring, 
dataselectie, verzameling, anonimisatie en kwaliteitscontrole spelen hier een belangrijke rol in. Deze activiteiten 
bevinden zich binnen de scope van dit ontwerp en in combinatie met de opgedane kennis tijdens referentie 
bezoeken heb ik het in figuur 12 het te ontwerpen proces geschetst. Het daadwerkelijk analyseren van de data 
valt binnen dit ontwerp buiten scope en is om die reden in het oranje weergegeven. 
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Figuur 12. Proces gebruik van medische gegevens voor het uitvoeren van onderzoek. 
 
Binnen dit proces is er op de afzonderlijke stappen duidelijk onderscheid te maken in de informatie die wordt 
gebruikt/tot stand komt. Ook worden er veelal afzonderlijke applicaties ingezet om de losse processtappen te 
ondersteunen. Dit is de reden dat er in dit verslag voor is gekozen om de informatie en applicatie laag te 
omschrijven voor de afzonderlijke processtappen.  
Ook al ontbreekt dit proces als geheel in het JBZ, mogelijk bruikbare elementen uit de afzonderlijke onderdelen 
zijn in enkele gevallen wel aanwezig en zullen hier worden omschreven. De analyse wordt aangevuld met 
inzichten die voortvloeien uit literatuur en referentiebezoeken. 

6.3.1 Indienen onderzoek 

 

Proces 

Voor het hergebruik van medische data voor wetenschappelijke doeleinden is ethische goedkeuring vereist (9). 
Het proces voor aanvragen en registreren van onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de WMO valt is in elk 
ziekenhuis net iets anders geregeld maar zal grofweg neerkomen op dezelfde processtappen.  
Binnen het JBZ dient retrospectief onderzoek (ook wel dossieronderzoek) aangemeld te worden bij het 
wetenschapsbureau. Het onderzoeksprotocol wordt voorgelegd aan een METC en bij goedkeuring ontvang je 
niet-WMO-verklaring. Het proces hieromheen wordt beschreven in verschillende Standard Operating Procedures 
(SOPs).  In de Appendix 4 wordt verwezen naar de meest relevante SOPs middels hyperlinks naar iPROVA. 
 

Informatie 

Afhankelijk van het type onderzoek moeten er verschillende documenten worden ingediend tijdens het 
aanmelden. Welke onderzoek documentatie ingediend moet worden is terug te vinden in Appendix 4. Wanneer 
het een niet-WMO-studie betreft en het METC geeft hier een positief advies over maken ze dit kenbaar middels 
een niet-WMO verklaring.  
Belangrijk document tijdens de indiening is het onderzoeksprotocol. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke 
data er nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en wordt de mate van anonimisatie 
beschreven.  
Informatie over hoe data wordt gegenereerd, opgeslagen, gearchiveerd en hoe de toegang wordt geregeld 
tijdens en na het onderzoeksproject zou hier ook in moeten worden vastgelegd (19). Omdat er tot op heden nog 
weinig data science projecten worden gedaan in het JBZ, gebeurt dit nog vrij summier. 
In universitaire centra wordt veelal een datamanagementplan opgesteld om al deze informatie over het 
verweken van de data te beschrijven (17). 
 

Applicatie 

Voor de registratie van onderzoek wordt in het JBZ-gebruik gemaakt van de module study management van de 
firma research manager (20). In deze module worden onderzoeken geregistreerd en worden alle voor het 
onderzoek relevante documenten bewaard. In figuur 13 wordt het proces en de gebruikte applicatie schematisch 
weergegeven. 
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Figuur 13. Proces, informatie en applicatie voor het indienen van niet-WMO plichtig onderzoek in het JBZ. 

6.3.2 Dataselectie & ontsluiting 

 

Proces 

In het goed gekeurde protocol is onder andere opgenomen welke data er van welke patiënt populatie verzameld 
mag worden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag moet informatie uit verschillende bronnen worden 
geraadpleegd. De bron van de gegevens bepaalt ook welke applicatie er gebruikt kan worden. In sommige 
gevallen kan een bron direct geraadpleegd worden door een onderzoeker, maar dit is alleen werkbaar als je op 
kleine schaal patiënten wil selecteren. Indien er medische beelden nodig zijn voor het onderzoek, kan het goed 
zijn dat een onderzoeker eerst via een andere bron de beeld identificerende gegevens moet achterhalen. 
Informatie over bijvoorbeeld diagnose is niet te vinden in het PACS. Een populatie op basis van diagnose zal dus 
eerst geselecteerd moeten worden op basis van gegevens in het EPD. Beeld identificeren informatie dat hier ook 
beschikbaar is, zal vervolgens gebruikt moeten worden om beelden uit het PACS te ontsluiten.  
 
Het ontwerp richt zich op het ontsluiten van radiologische beelden opgeslagen in het PACS en medische gegevens 
afkomstig uit het EPD. 
Wanneer beelden rechtstreeks in het PACS zijn geselecteerd door een geautoriseerd gebruiker, kunnen deze 
middels een lokale export worden opgeslagen op een persoonlijke netwerkfolder. Dit kan met maximaal 100 
beelden per keer en is daarom niet geschikt voor het ontsluiten van grote hoeveelheden beelden zoals 
beschreven in use case 1. Onderzoekers hebben doorgaans geen toegang tot het PACS, maar zij kunnen zich 
richten tot de PACS-beheerders of de Trial coördinator radiologie. Zij zullen de beelden ontsluiten zoals 
beschreven. 
 
Het ophalen van gegevens uit het EPD kan op verschillende manier gedaan worden. Hiervoor kunnen 
verschillende applicaties worden ingezet: Direct uit HiX, via het datawarehouse, CTQUE of via Qlik sense. Deze 
zullen in dit hoofdstuk onder de  sectie ‘applicatie’ omschreven worden. 
 
In universitaire centra zie je dat onderzoek een meer prominentere rol heeft waardoor er vooral op het punt van 
dataselectie/ data ontsluiten, een duidelijk proces is met betrekking tot het opvragen van gegevens voor het 
gebruik van onderzoek. Zo is er in het AMC een onderzoek loket waar onderzoekers hun vraag kunnen 
neerleggen. De opgevraagde data wordt vervolgens ontsloten en anoniem beschikbaar gemaakt voor de 
onderzoeker. 
In het UMCG is er ook een voorbeeld van een archief met anonieme onderzoek data. Zodra er een nieuwe 
onderzoeksvraag wordt geformuleerd, zal deze bron eerst geraadpleegd worden om te kijken of deze reeds 
geanonimiseerde onderzoeksgegevens hergebruikt kunnen worden. 

Informatie 

Medische beelden:  
De apparatuur waar medische beelden mee worden gemaakt, worden modaliteiten genoemd (voorbeeld: een 
computer tomografie (CT) onderzoek vindt plaats m.b.v. de modaliteit CT).  
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Er zijn verschillende soorten beeldvormend onderzoek. Deze worden uitgevoerd door de bij het onderzoek 
behorende modaliteit, zoals b.v. de CT, de echo, MRI, bucky, angio etc. De beelden die deze apparaten genereren 
worden opgeslagen volgens een internationale standaard DICOM. 
DICOM staat voor digital imaging and communications in medicine en beschrijft hoe medische beeldinformatie 
wordt opgeslagen, weergegeven en uitgewisseld. Zo worden beelden altijd in een specifieke hiërarchie 
opgeslagen: Patiënt-onderzoek (Study)-deelonderzoek (Serie) en beeld (Instance) (21). 
De DICOM-bestanden zelf bestaan uit het daadwerkelijke beeld in combinatie met metadata die is opgeslagen 
in de DICOM-header. In zogenoemde tags wordt informatie over onder andere de patiënt, de modaliteit en het 
onderzoek op uniforme en gestructureerde manier opgeslagen.  
Onderstaand model toont de dataelementen die gerelateerd zijn aan de DICOM-elementen van de medische 
beelden. Hierbij zijn bewust de (Engelstalige) termen gebruikt afkomstig uit de DICOM-standard (22). 
 

 
Figuur 14. Opbouw DICOM-elementen. 

 
Elk DICOM-object heeft een uniek identificatienummer dat is opgeslagen in een specifieke DICOM tag.  
Deze Unique Identifiers (UIDs) worden in DICOM-compatible systemen gebruikt om gegevens te identificeren en 
om de samenhang tussen de beelden te realiseren. De DICOM-standaard garandeert dat de UIDs wereldwijd 
uniek zijn ongeacht leverancier en modaliteit. Om de Unique identifiers te verduidelijken beschrijft het 
onderstaande figuur een vereenvoudigde weergave van de UIDs wanneer een patiënt 1 onderzoek heeft 
bestaande uit twee series, elk met 2 beelden. 

 
Figuur 15. Samenhang Study/Serie/Instance Unique Identifiers. 
 

De UIDs zijn lange codes en voor een gebruiker alleen zichtbaar als de meta-data van het beeld wordt uitgelezen. 
Het accessionummer is een andere unieke code die gegenereerd wordt in het EPD zodra een beeldvormend 
onderzoek aangevraagd wordt. Het nummer wordt gekoppeld aan de beelden op study level (alle beelden van 1 
onderzoek hebben hetzelfde accessionnummer). Dit nummer dat uniek is binnen de zorginstelling, is makkelijk 
zichtbaar voor de zorgverleners in zowel het EPD als in het PACS. Dit maakt het accessionnummer uitermate 
geschikt als identifier van beeldvormende onderzoeken. 
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Het ophalen van medische beelden die zijn opgeslagen in DICOM-bestand gaat volgens een strikt DICOM-
protocol. De DICOM Query/Retrieve service wordt gebruikt om een query uit te voeren op een DICOM-archief 
(bv het PACS) om vervolgens deze content, of delen hiervan te ontsluiten naar een andere DICOM node binnen 
het netwerk (23). Met de query retrieve functionaliteit is het binnen het huidige PACS van het JBZ ook niet 
mogelijk om de radiologische verslagen te ontsluiten. Een uitgebreide omschrijving van dit Query Retrieve 
mechanisme is te vinden in Appendix 5. 

Radiologisch verslag 

Naast medische beelden is er voor het ontwikkelen van een AI-model op het gebied van beeldherkenning ook 
een label nodig (Bijvoorbeeld, fractuur of geen fractuur). In veel gevallen komt deze informatie uit het 
radiologisch, pathologisch of chirurgisch verslag. Voor het scaphoïd project komt deze informatie uit het 
radiologisch verslag en het is dus van belang dat er naast de beelden ook de bijbehorende verslagen worden 
opgehaald.  
Het verslag dat niet gegenereerd wordt door de modaliteit zelf, maar door een andere applicatie, wordt 
gekoppeld aan het onderzoek o.b.v. het Patiënt ID in combinatie met het accessionnumer. 
Tijdens het ontwerp is naar voren gekomen dat verslagen alleen rechtstreeks uit het PACS opgehaald kunnen 
worden tijdens een lokale export. Een oplossing die niet werkt voor het ophalen van grote hoeveelheden. 
Om een andere manier te vinden om deze verslagen op te halen is in onderstaande figuur weergegeven hoe 
beeld en verslag gegenereerd worden en in welk systeem ze worden opgeslagen. 
 

 
Figuur 16. Applicaties en infrastructuur radiologische verslaglegging. 

 
De verslagen worden dus initieel opgeslagen in de HiX database. HiX is in 2016 in het JBZ geïntroduceerd, 
verslagen van eerdere onderzoeken zijn hierbij geïmporteerd in de HiX database.  Voor het project relevante 
bevinding is dat deze zijn opgeslagen in andere databasetabellen.  

Applicatie 

Binnen het huidige applicatie landschap binnen het JBZ zijn er verschillende applicaties waarmee het mogelijk is 
om beelden en klinische gegevens te ontsluiten. Tijdens de analyse is voor al deze beschikbare applicaties 
gekeken of deze ingezet zouden kunnen worden voor het ontwerp. 
 
PACS (Intellispace Philips) 
Radiologie beelden worden opgeslagen in een PACS. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om digitale 
beelden te verwerken, te archiveren en te verspreiden. 
Gebruikers met geautoriseerde toegang tot het PACS kunnen zelf op basis van beeld identificatoren de gewenste 
beelden selecteren. Zo kan een gebruiker zoeken op patiëntniveau via, naam, patiëntennummer of 
geboortedatum en op studieniveau via onderzoeksdatum, onderzoek naam, en accessionnummer.  Middels een 
lokale export kunnen de beelden geëxporteerd worden naar een lokale schijf. Deze methode is niet geschikt voor 
het ophalen van grote aantallen. Daarnaast is er geen flexibiliteit in de mate van anonimisatie en komen het 
verslag en eventuele gescande aanvraagformulieren (beide niet anoniem) ook mee. 
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De mogelijkheden tot het identificeren van gewenste beelden vanuit het PACS is beperkt. Er kan gewerkt worden 
met verschillende filters, maar het is niet mogelijk om een uitdraai te maken van alle resultaten.  
Om inzicht te krijgen in relevante beschikbaar onderzoeken kan het PACS benaderd worden door applicaties die 
een C-Find actie kunnen uitvoeren (zie Appendix 5).  Zo gebruikt men in het Radboudumc een zelf ontwikkeld 
script waarmee ze op basis van datum en type onderzoek een C-Find actie kunnen uitvoeren. Vervolgens krijgen 
ze een lijst met patiëntennummer, accessionnummers en bijbehoren studyinstance UID van onderzoeken die 
voldoen aan de gestelde criteria. 
Afhankelijk van de PACS-leverancier worden bepaalde query’s wel of niet toegestaan. Na verschillende testen 
blijkt dat het niet mogelijk is om een query uit te voeren op het JBZ PACS op basis van onderzoekstype. Dit maakt 
het PACS niet geschikt voor het identificeren van gewenste onderzoeken. 

EPD (HiX) 
Sinds 2016 maakt het JBZ gebruik van het EPD van ChipSoft (HiX). Dit systeem vormt de basis voor het 
patiëntendossier en hier worden dan ook de meeste medische gegevens in geregistreerd. Naast HiX zijn er nog 
andere applicaties die tevens onderdeel uitmaken van het patiëntendossier. Hierbij kan gedacht worden aan 
PALGA (Pathologie,) Molis (Lab) en het PACS (Medische beelden). Meeste van deze systemen hebben een 
koppeling met het EPD zodat gegevens vanuit HiX te benaderen zijn. 
Voor het selecteren van onderzoek data is het rechtstreeks raadplegen van het EPD slechts geschikt indien het 
een kleine populatie betreft. Indien informatie vereist is van een grote groep patiënten zal de mogelijkheid 
aanwezig moeten zijn om een query te doen op de database. In het JBZ is dit niet mogelijk omdat zij niet 
beschikken over het datawarehouse van ChipSoft. 

Datawarehouse (DWH) 
Veel ziekenhuizen hebben een DWH, een kopie van verschillende bronnen in één database. In het 
datawarehouse van het JBZ komt data van verschillende bronnen zoals het EPD en het ERP samen.  
Dit DWH is opgebouwd in een SQL-database en hier kunnen door een gespecialiseerd team (Team 
managementinformatie→TMI) SQL-query’s op worden uitgevoerd. Middels een query is het mogelijk om onder 
andere beeld identificerende gegevens en radiologische verslagen te ontsluiten. 

CTque 
CTque is een applicatie gekoppeld aan het EPD en stelt onderzoeker in staat om aan de hand van zelf te definiëren 
kenmerken een patiëntenpopulatie te definiëren en gewenste informatie over deze patiënten te ontsluiten(24). 
Helaas is gebleken dat de applicatie nog niet in staat is om accessionnummers weer te geven en is het ook niet 
mogelijk om radiologische verslagen te tonen. Daarnaast heeft de applicatie moeite met data die gegenereerd 
zijn voor de HiX implementatie. Mogelijke oorzaak hiervan is dat deze gegevens in andere database tabellen staat 
opgeslagen. Om deze redenen is deze applicatie niet geschikt voor het use case 1. 
 
Qlik Sense 
Qlik Sense is een data analytics programma waarmee data visueel inzichtelijk gemaakt kan worden (25). De 
applicatie maakt gebruik van de data uit het DWH. Aangewezen datastewards kunnen met hulp van TMI-
dashboards ontwikkelen in Qlik. Een dashboard zou zo ingericht kunnen worden dat beeld identificerende 
gegevens en radiologische verslagen opgehaald kunnen worden. 
 
Met de bestaande applicaties zoals hierboven beschreven is het wel mogelijk om beelden te identificeren en 
klinische gegevens (inclusief radiologische verslagen) te ontsluiten, maar is het niet mogelijk om de beelden op 
grote schaal geautomatiseerd te ontsluiten. 
Om dit te bewerkstelligen is er een applicatie nodig die een Query Retrieve functie kan uitvoeren op het PACS. 
Dit betekent dat het zal moeten voldoen aan de DICOM standaard en zowel C-Find als C-Move en C-Store functies 
zal moeten kunnen uitvoeren. Daarnaast is het zeer wenselijk als deze functionaliteiten aan te roepen zijn vanuit 
een command prompt zodat het automatiseren door middel van scripting mogelijk maakt.  
Een veelgebruikte open source applicatie die aan deze eisen voldoet is de DICOM Toolkit (DCMTK)(26). Deze 
wordt in veel literatuur omschreven  (27,28), is verwerkt in verschillende open source PACS-applicaties en wordt 
onder andere gebruikt in het AMC. 
 
Omdat DCMTK beelden ophaalt volgens het DICOM-protocol, kunnen ook andere bronnen met DICOM-beelden 
geraadpleegd worden voor het ophalen van data. Momenteel worden er in het JBZ ook DICOM-beelden 



 

* Deze tags zijn bepaald aan de hand van literatuur, anonimisatie scripts vanuit het Radboudumc en een review van de tags 
die meekomen vanaf JBZ-modaliteiten. 
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opgeslagen in JiveX (Alphatron). Onder andere gynaecologische echo’s en oogheelkundige beelden worden hier 
opgeslagen.  
In de toekomst wil het JBZ gebruik gaan maken van een Vendor Neutral Archive (VNA) voor al haar beeldopslag. 
Ook hier zullen beelden in DICOM-formaat opgeslagen worden. 
Met DCMTK als onderdeel van het ontwerp zouden beelden uit deze bronnen met minimale aanpassingen ook 
ontsloten kunnen worden. Het ontsluiten van beelden uit JiveX is meegenomen in het ontwerp. 

6.3.3 Anonimiseren 

 

Proces 

Om te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving zoals eerder beschreven zullen er maatregelen genomen 
moeten worden om persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van onderzoek. In een 
onderzoeksprotocol moet de mate van anonimisatie/ pseudonimisatie worden weergegeven. 

Beelden: 
Voor aanvang van dit project zat er een goed werkende anonimisatie functionaliteit in het PACS, waardoor 
iedereen die geautoriseerd was beelden anoniemen kon ontsluiten. Tijdens het project is de functionaliteit 
veranderd en kon volledige anonimisatie niet meer gegarandeerd worden. Voor anonieme beelden diende het 
verzoek daarom via PACS-beheer te gaan. Zijn konden (handmatig) de beelden van anonieme gegevens ontdoen, 
een tijdrovende klus. Dit is de reden geweest om use case 2 op te nemen in het ontwerp. De anonimisatie functie 
is inmiddels hersteld in het PACS, maar voldoet nog steeds niet aan de eisen die worden gesteld binnen dit 
ontwerp. Er is namelijk geen flexibiliteit in de mate van anonimisatie iets dat wel noodzakelijk is. 

EPD Data: 
Zoals eerder beschreven zijn er verschillende manieren op EPD-data te ontsluiten. Indien de gegevens via CTQUE 
worden opgehaald, kunnen de gegevens (tot op zekere hoogte) reeds anoniem gemaakt. 
Dit geldt uiteraard niet voor het direct ophalen van gegevens uit het EPD. Wanneer gegevens uit het DWH of via 
Qlik worden opgevraagd, zullen alle persoonsgegevens nog intact zijn.  
 
Indien het pseudonimisatie betreft, moet in het proces ingebed worden wie en hoe de sleutel van de gegevens 
wordt beheerd. Dit kan intern zijn geregeld, maar dit kan ook worden uitbesteed door een trusted third party 
(TTP). In dat laatste geval wordt er over de gepseudonimiseerde gegevens nog een anonimisatie slag gedaan 
door de TTP. Zij beheren dan als enige hier de sleutel van. Om te controleren of anonimisatie/pseudonimisatie 
voldoet aan de eisen, is er in het Radboudumc een anonimisatie verificatie procedure vastgelegd. 
 
Informatie 
 
Zoals in 6.2.3 beschreven bestaat een DICOM-bestand uit een beeld met meta-data opgeslagen in tags. 
Om de beelden geschikt te maken voor onderzoek dienen de persoonsgegevens die in deze tags zijn opgeslagen 
geanonimiseerd of gepseudonimiseerd te worden. In overleg met de functionaris persoonsgegevens en privacy 
officer is er een standaard anonimisatie profiel opgesteld voor DICOM-beelden. Appendix 6 toont de mate van 
anonimisatie in dit profiel, voor 50* DICOM-tags waar identificerende gegevens in voor kunnen komen. 
Naast persoonsgegevens in de DICOM-header, komt het ook voor dat deze gegevens worden ingebrand in de 
pixels van het beeld. Bij het gebruik van de beelden voor onderzoek zal ook dit verwijderd moeten worden. 
 
De beeld identificatoren zoals het accessionnummer zijn ook een voorbeeld van persoonsgegevens, deze kunnen 
direct tot een patiënt herleid worden.  In het proces zal het accessionnummer gebruikt worden om de beelden 
op te halen, tevens is dit nummer gekoppeld aan het bijbehorende radiologische verslag. Het beeld en verslag 
moet altijd aan elkaar gekoppeld blijven. Door het accessionnummer te veranderen waarbij er geen 
vertaalsleutel wordt bewaard, zal het nummer nier meer direct herleidbaar zijn tot een patiënt, maar zorgt het 
wel dat verslag en beeld hetzelfde unieke nummer behouden. 
 
Persoonsgegevens zijn ook terug te vinden in ongestructureerd data zoals in de tekst van radiologische verslagen. 
Hier kunnen onder andere persoonsnamen, telefoonnummers en onderzoeksdatum in voor komen. 
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Applicatie 
 
Indien data uit verschillende bronnen ontsloten worden is het waarschijnlijk dat je ook verschillende 
manieren/applicaties moet inzetten om deze gegevens te anonimiseren. 

Beeld: 
Zoals eerder aangegeven voldoet de huidige anonimisatie functionaliteit binnen het Phillips PACS van het JBZ 
niet aan de eisen die gesteld worden.  
Een geschikte applicatie maakt het mogelijk om zowel persoonsgegevens uit de DICOM-header als 
persoonsgegevens ingebrand in het beeld te verwijderen. Daarnaast is het noodzakelijk om per project de mate 
van anonimisatie te bepalen. Zo kunnen persoonsgegevens voor een specifieke onderzoeksvraag relevant zijn, 
terwijl deze voor een andere onderzoeksvraag niet relevant zijn en dus moet kunnen verwijderen.  
Er zijn verschillende open source tools beschikbaar die in staat zijn persoonsgegevens uit DICOM-bestanden te 
verwijderen. De RSNA CTP Clinical Trial Processor (CTP) is de de facto standaard en is veel beschreven in de 
literatuur. Ook de verschillende UMCs die zijn bezocht gebruiken allemaal deze tool voor het anonimisatie proces 
van beelden. In deze applicatie kunnen zogenoemde ‘pipelines’ worden geconfigureerd met verschillende 
verwerkingsstappen (29–31). 

Verslag: 
De promovendi binnen het AI-programma hebben een Python script ontwikkeld dat in staat is radiologische 
verslagen te anonimiseren. Een validatie zal gedaan worden om te kijken of deze ook in te zetten is op JBZ 
verslagen. 

6.3.4 Opslag 

 

Proces 

Data die gebruikt zijn voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek dienen bewaard te blijven om zo 
reproduceerbaarheid mogelijk te maken.  
Over de bewaartermijn van de data is de wet en regelgeving niet eenduidig. Voor niet-WMO plichtig onderzoek 

stelt de Federa code Goed gedrag dat gegevens niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk voor het doeleinde 

waarvoor deze verzameld zijn. Dit is in lijn met de AVG. De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 

integriteit stelt dat de verzamelde data zorgvuldig beheerd moeten worden en dat zowel de ruwe als bewerkte 

versie bewaard worden gedurende een voor de discipline en methodologie passende termijn (32). 

Deze termijn alsmede de manier waarop de data bewaard, beheerd en beveiligd worden kan in een 

datamangementplan gespecificeerd worden. 

Naast de opslag van de ruwe data, zullen de geannoteerde en opgeschoonde data die uiteindelijk voor het 

trainen van het AI-model zal worden gebruikt ook opgeslagen moeten worden. Punt van discussie is of alle ruwe 

data opgeslagen zouden moeten worden of dat het ook afdoende is als niet de data zelf, maar de query en de 

manier van anonimisatie wordt bewaard. Opslag van data is kostbaar en zeker in het geval van medische 

beeldvorming kan dit aardig oplopen. Door de query op te slaan kun voldoen aan de reproduceerbaarheid. 

 
Voor de vindbaarheid en hergebruik van de dataset is het van belang dat er context wordt gegeven aan de 

opgeslagen data doormiddel van het toekennen van metadata(33). Voorbeelden van beschrijvende metadata 

zijn: 

- Naam van de dataset/ het project waarin het is gegenereerd 

- Namen van mensen die de set hebben gecreëerd. 

- Identificatienummers van de dataset; dit kan ook een intern project nummer zijn. 

- Datums zoals start en einddatum van het project, de periode die de data set beschrijft etc. 

- Beschrijving van de herkomst van de data 

- Het gebruikte protocol 
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Informatie 

Informatie kan opgeslagen worden in verschillende bestandsformaten. Beelden zullen in eerste instantie 
opgeslagen in DICOM-formaat zodat de meta-data behouden blijft. Onderzoekers kunnen er tijdens de 
dataverwerking voor kiezen om de ruwe databestanden om te zetten in een ander formaat. Dit kan noodzakelijk 
zijn voor het trainen van een AI-model. Zo zullen de beelden in het scaphoïd worden omgezet van DICOM naar 
PNG-bestanden, nadat de bruikbare gegevens uit de DICOM-header op een andere manier zijn opgeslagen. 
 
Naast de beelden zal er ook informatie in andere bestandsformaten opgeslagen moeten worden. Gegevens 
afkomstig uit het EPD, die ontsloten worden via Qlik of het DWH zullen in eerste instantie beschikbaar zijn in 
Excel of CSV-formaat. 
Elke onderzoeker zal echter zijn eigen voorkeur hebben voor de opslag en verwerking van gegevens. Excel en 
CSV zijn hierbij vaak minder gewenst dus kunnen de radiologische verslagen bijvoorbeeld beschikbaar worden 
gemaakt als losse TXT-bestanden, XML of JSON-formaat. 
 

 
Figuur 17. Proces en informatie objecten tijdens opslag. 

Applicatie 

Voor het documenteren en opslaan van gegevens tijdens het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek 
stelt het JBZ een Elektronisch Case Report Form (eCRF) beschikbaar van de firma research manager. Dit eCRF 
wordt gebruikt om, in overeenstemming met het protocol, onderzoeksgegevens te verzamelen van 
proefpersonen. Voor iedere studie worden per deelnemende patiënt de resultaatgegevens van het klinisch 
onderzoek vastgelegd en bewaard in het CRF. 
Hiermee wordt op een gestructureerde manier data verzameld, die direct geschikt is voor statistische analyse. 
Het programma voldoet aan alle eisen die de WMO, AVG en GCP stellen aan onderzoek en stelt de onderzoeker 
dus in staat een valide database te bouwen voor zijn studie. 
Dit systeem is echter niet geschikt voor het opslaan van beelden en kan dus niet gebruikt worden voor het 
ontwerp. Wanneer beelden nu worden gebruikt in het kader van onderzoek worden deze op lokale 
netwerkschijven opgeslagen of op DVD gebrand. Het is zeer de vraag of schijven waar de beelden zijn opgeslagen 
echt alleen toegankelijk zijn voor alleen geautoriseerde personen. 
 
Om te waarborgen dat onderzoek data voldoen aan de fair principes, is een goede IT-infrastructuur vereist om 
deze data te slaan, inclusief een nauwkeurige beschrijving en indexering van de gegevens. In het geval het 
beelden betreft, worden dergelijke systemen vaak aangeduid als beeldvormende biobanken. Deze biobanken 
worden gedefinieerd als IT-systemen die relevante gegevens bevatten en interoperabiliteit tussen hen mogelijk 
maken in een federatieve opzet (30). 
Voor een dergelijk systeem met medische beelden wordt als snel aan een PACS gedacht. De eisen gesteld aan 
een PACS voor de opslag en het verwerken van beelden in het kader van onderzoek wijken echter wel af van een 
PACS dat wordt ingezet in het primaire proces. 
Belangrijke verschillen zijn dat een research-PACS project gecentreerd is (i.p.v. patiënt gefocust), waarbij 
autorisatie kan worden geregeld per project en er naast beelden ook andere data binnen het project opgeslagen 
kunnen worden (34,35). Er zijn verschillende open source PACS beschikbaar. 
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XNAT is hierbij de meest gebruikte open source PACS-applicatie die gebruikt wordt voor beeldonderzoek die ook 
veel in Nederlandse UMCs wordt gebruikt. 
De belangrijkste functionaliteiten binnen deze applicatie zijn het, importeren, archiveren, verwerken en veilig 
distribueren van beelden en gerelateerde studiegegevens. Het verzamelt de gegevens uit verschillende bronnen, 
beheert deze in een beveiligde omgeving en verspreid deze onder geautoriseerde gebruikers (36).  
Er zijn wel enkele andere open source PACS-systemen verkrijgbaar zoals Orthanc en Dicoogle, maar deze zijn 
patiënt gefocust en ondersteunen alleen DICOM-bestanden en kunnen dus niet ingezet worden voor het beheer 
van andere gegevensbestanden (28,37). 
Een andere mogelijkheid om een beeldvormende biobank te realiseren is het opzetten van een eigen database. 
Vooral NoSQL databases lijken geschikt voor deze toepassing (38,39).  Binnen het JBZ worden bij voorkeur 
Microsoft SQL-databases gebruikt en is het beheer van andere databases niet automatisch geborgd. 
Tot slot is de een mogelijkheid om data onder te brengen in filesysteem zonder onderliggende database of 
applicatie. Onder andere in de Maastro kliniek wordt deze manier van opslag gebruikt voor onderzoek data. 
Voordeel hiervan is dat een dergelijk systeem snel in gebruik genomen kan worden. 

6.3.5 Gegevens beheer/ kwaliteitscontrole 

 
Proces 
 
Gegevens beheer, in de literatuur omschreven als data curation verwijst naar het verkennen en opschonen van 
data. Deze stappen worden uitgevoerd om de kwaliteit van de dataset te standaardiseren en te verbeteren (18). 
Nadat een dataset is ontsloten kan de dataselectie worden verfijnd. Zo kan het zijn dat voor een onderzoek alleen 
een bepaald aanzicht van de medische beelden benodigd is. In het scaphoïd detectie project worden tijdens deze 
fase ook de onderzoeken verwijderd die gemaakt zijn van polsen in het gips. 
Ook zal de dataset gecontroleerd worden op kwaliteit. In het geval van beeld data bepaalt de onderzoeker welke 
mate van beeldruis acceptabel is en zal de beelden die hier niet aan voldoen verwijderen. Wanneer deze selecties 
hebben plaats gevonden is de dataset klaar om te onderwerpen aan statistische- en kwaliteitstesten.   
Hiermee zal een onderzoeker in staat zijn om onderliggende patronen en baisses van de data te begrijpen die 
mogelijk effect hebben op het te trainen model (9). 
 
Informatie 
 
MIDaR Scale 
Bij een assessment van de MIDaR schaal voor de situatie voorafgaand aan het project bevindt de data zich in op 
een Level D. Na implementatie van het ontwerp is een dataset die is gegenereerd  door het ontwerp opnieuw 
gescoord aan de hand van de MIDaR scale. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 8.4. 

Applicatie 

Voor het uitvoeren van data curation op grote datasets is het aan te raden dit op een geautomatiseerde manier 
te doen. Scripts of zelfs machine learning modellen kunnen ontwikkeld worden om te helpen bij dergelijke taken. 
Variabelen over hoe een dataset op te schonen zullen per onderzoek verschillen en een beoogde applicatie zal 
dan ook een hoge mate van flexibiliteit moeten hebben. 

6.3.6 Uitwisseling 

Met de stuurgroep is gedurende het project besloten geen prioriteit te geven aan het ontwerpen van een 
infrastructuur voor het digitaal uitwisselen van de onderzoek data met het Radboudumc. De grootste 
toegevoegde waarde van het ontwerp schuilt in het selecteren en verzamelen van kwalitatief goede data. 
Er zijn verschillende mogelijkheden digitale uitwisseling mogelijkheden die in de sectie hieronder kort worden 
beschreven, maar het uitwerken en mogelijk inrichten hiervan zou veel tijd hebben gekost.  
In het ontwerp is ervoor gekozen om voor de uitwisseling gebruik te maken van een commercieel uitwisseling 
platform waar het Radboudumc beschikking tot heeft. 
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Proces 

Uitwisseling van medische beelden in het kader van onderzoek gebeurt vooral in gevallen het JBZ-onderdeel is 
van een multi center trial. Deze uitwisseling van anonieme beelden verloopt momenteel nog per overdracht van 
een DVD, upload op een website, of per mail. De researchcoördinator faciliteert dit doorgaans in samenwerking 
met de PACS-beheerder. Voor het uitwisselen van overige data is geen duidelijk proces, waarschijnlijk wordt data 
in het kader van onderzoek veelal via (beveiligde) mail uitgewisseld. 

Informatie 

De uit te wisselen informatie is verschillend van herkomst en bestandsformaten. Zo zullen de beelden in DICOM-
formaat worden uitgewisseld en zullen overige klinische gegevens vaak in Excel of CSV worden aangeboden. 
Bij het uitgeven van data aan derde partijen is het gebruikelijk een Data Transfer Agreement (DTA) op te stellen. 
In een dergelijke overeenkomst wordt vastgelegd welke data en onder welke voorwaarde deze gedeeld worden 
met een derde partij. 

Applicatie 

CTP kan ook worden ingezet om medische beelden buiten de muren van de instelling te verzenden. Dit kan door 
gebruik te maken van een van de mogelijke exportservices. Om dit te bewerkstelligen zullen beide organisaties 
CTP moeten hebben draaien. In figuur 18 is te zien hoe een dergelijke inrichting eruitziet. Deze methode van 
anonieme beelduitwisselingen wordt onder andere gebruikt voor uitwisseling van onderzoek data tussen het 
AMC en het Erasmus MC. 
 

 
Figuur 18. Inrichting waarmee medische beelden uitgewisseld kunnen worden tussen instellingen (40). 

 
In de literatuur wordt ook beschreven hoe XDS-i ingezet kan worden voor het uitwisselen van anonieme beelden. 
Aryanto et al. beschrijft dat anonimisatie het best kan gebeuren bij de bron, al vorens data wordt uitgewisseld 
via XDS. In figuur 19 is te zien hoe een dergelijk ontwerp eruit zou kunnen zien. 
Gezien het feit dat XDS momenteel binnen het JBZ slechts wordt uitgerold voor enkele use cases met de focus 
op uitwisseling in het kader van het primaire proces, zal het uitwerken van een use case met het verzenden van 
anonieme data over het xds netwerk geen prioriteit hebben. 

 
Figuur 19. Uitwisseling van anonieme beelddata met behulp van de XDS infrastructuur (41). 
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Het Radboudumc heeft beschikking tot SURFdrive (42). Via deze cloudopslagdienst die speciaal is ontwikkeld 
voor het onderwijs en onderzoek kunnen bestanden gemakkelijk veilig worden gedeeld. Deze toepassing is 
gedurende dit traject gebruikt om zowel beelden als klinische gegevens te delen met het Radboudumc. 

6.4 Infrastructuur 

Voor het in kaart brengen van de infrastructuur dat relevant is voor dit ontwerp, is gebruik gemaakt van de 
technische referentie architectuur binnen het JBZ. 
 
Server: Het beleid is dat er voornamelijk gewerkt wordt met virtuele servers. Deze virtuele servers worden 
aangeboden in een VMWare infrastructuur en draaien onder een Windows operating system. Deze VMWare 
omgeving is redundant uitgevoerd over twee computerruimtes. Voor het ontwerp kan een virtuele server 
worden ingericht. Indien er gekozen wordt voor applicaties die niet op Windows draaien, zoals XNAT, zal er een 
uitzondering gemaakt moeten worden. Dit vergt afstemming met name op het technisch onderhoud van de 
server. 
 
Storage: Het beleid geeft aan dat data wordt opgeslagen op interne storage systemen en mag niet buiten het 
JBZ worden geplaatst. Standaard wordt de data opgeslagen op de SAN omgeving, bestaande uit EMC VNX 
systemen. Dit bestaat uit snelle PureStorage flash arrays, dit is met name van belang wanneer het noodzakelijk 
is de opgeslagen data te gebruiken bij berekeningen. Kosten voor het gebruik van de opslag worden 
doorberekend en bedragen 7,55 per GB per jaar. 
Gezien de datasets die benodigd zijn voor de AI-projecten enorm veel opslagcapaciteit behoeven (>1TB), is er 
gekeken naar een goedkopere oplossing. MICT heeft onlangs een Cloudian Hyperstore aangeschaft. Deze object-
based storage is met name geschikt voor statische opslag en de kosten bedragen de helft van t.o.v. de 
PureStorage. 
 
Database: Standaard maakt MICT gebruik van de SQL-server van Microsoft.  De SQL-server wordt door MICT 
volledig in beheer genomen. Verder is er de mogelijkheid tot het gebruik van 3 overige platforms maar hiervoor 
geldt dat deze niet worden gemonitord door MICT. Het betreft de platforms: Oracle, MY SQL Express en 
MySQL. NoSQL databases zoals eerder omschreven worden dus in principe niet ondersteund. 

7 Ontwerpkeuzes 

Op alle verschillende lagen zijn ontwerpkeuzes gemaakt. In deze sectie staan per laag de belangrijkste keuze 
omschreven. Het afwegen van verschillende alternatieven heeft nadrukkelijk plaatsgevonden op de in te zetten 
applicaties. 

7.1 Wet en regelgeving: 

- Informatie over hoe data wordt gegenereerd, opgeslagen, gearchiveerd en hoe de toegang wordt 
geregeld tijdens en na het onderzoeksproject wordt vastgelegd in het onderzoeksprotocol. 

- Gegevens zullen waar mogelijk volledig anoniem gemaakt worden. Indien dit niet mogelijk/gewenst zal 
er gespeudonimiseerd worden. Er zullen dan extra maatregelen getroffen dienen te worden om aan de 
AVG te voldoen. Zo al er een aangepaste DPIA voor pseudonieme gegevens gedaan moeten worden, is 
een specifiek data transfer agreement benodigd en dient de verwerking van de gegevens geregistreerd 
te worden in een verwerkingsregister. 

- Personen die bezwaar hebben gemaakt voor het gebruik van hun gegevens zullen altijd geexcludeerd 
worden. Dit borgen we door deze parameter altijd mee te nemen tijdens de dataselectie. Zo is dit ook 
een onderdeel van het Qlik dashboard. 

7.2 Organisatie 

- Initiële gedachte was om het proces van het ontsluiten van beelden te laten uitvoeren door PACS-
beheer. Echter is er toch vrij specifieke kennis nodig voor de selectie van data en het ontsluiten hiervan. 
Iets dat verder gaat dan er het beheer van PACS-systemen. Er wordt nog gekeken naar een interne rol 
die de verantwoordelijkheid krijg over het proces. Dit punt wordt ook besproken in de aanbevelingen, 
hoofdstuk 11. 
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- In het geval van pseudonimiseren zal het sleutel bestand door het wetenschapsbureau bewaard blijven. 
In het protocol wordt opgenomen onder welke voorwaarde dit sleutelbestand wordt gedeeld. 

- Onderzoekers kunnen in overleg met de datastewards de dataselectie maken vanuit Qlik. Indien niet 
alle informatie aanwezig is een Qlik dashboard, kan er een query gedaan worden door TMI. 

7.3 Proces 

- Het proces van data ontsluiten zal pas mogen starten zodra er een goedkeuring is vanuit het METC. In 
het protocol staat gespecificeerd welke data er gebruikt mag worden en onder welke voorwaarden. Het 
proces voor het indienen van onderzoek blijft ongewijzigd. 

- Na dataselectie en ontsluiting via Qlik/ DWH, zal er een data cleaning stap tussen moeten komen om te 
zorgen dat het input bestand goed verwerkt kan worden voor het ontsluiten van de beelden. 

- Om het proces te borgen, wordt de werkwijze vertaald in een SOP dat onder beheer valt van het 
wetenschapsbureau. Onderzoekers die te maken krijgen met medische beelden, zullen deze SOP 
moeten volgen. In Appendix 7 is deze SOP, die momenteel nog onder review is, te vinden. 

- Ook anonimisatie verificatie is onderdeel van de kwaliteitscontrole. Hierbij zal steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden of alle persoonsgegevens correct zijn verwijderd/vertaald. Ook dit wordt 
vastgelegd in een SOP, zie Appendix 8 (ook deze SOP is nog onder review). 

7.4 Informatie 

- Beelden worden in DICOM-formaat opgeslagen. Overige klinische gegevens worden in eerste instantie 
ontsloten in Excel of CSV-formaat. De onderzoeker kan al naargelang aangeven hoe deze de informatie 
het liefst wil ontvangen. De wensen zullen hier per onderzoeker verschillen. 

- Onderzoek documentatie wordt opgeslagen in research manager. Gegevens met betrekking tot de 
dataset worden opgeslagen bij de dataset. Het betreft in ieder geval het anonimisatie profiel en de 
configuratie die gebruikt is in CTP. Op die manier is het data ontsluiten reproduceerbaar.  

- Om te garanderen dat beeld en overige klinische data aan elkaar gelinkt kunnen blijven, worden 
gegevens op eenzelfde manier gepseudonimiseerd. Er is voor gekozen om de anonimisatie van de 
beelden door CTP leidend te laten zijn en deze manier over te nemen bij het hercoderen van overige 
gegevens. Gegevens worden gecodeerd middels een MD5 hash. Dit passen we toe op zowel 
patiëntennummers als op accessionnummers. 

7.5 Applicatie 

7.5.1 Dataselectie en ontsluiten klinische gegevens 

Voor het selecteren van de juiste patiëntpopulatie en het ontsluiten van de benodigde gegevens zijn 3 reeds 
beschikbare applicaties naast elkaar gezet, tabel 5. 
De mogelijk om direct geschikte beelden vanuit het PACS te identificeren is afgevallen omdat een query vanaf 
een externe applicatie op onderzoek type niet wordt toegestaan door onze PACS-leverancier. Daarnaast zal er in 
veel gevallen naast de beelden overige klinische gegevens vereist zijn die niet in het PACS aanwezig zijn. Tot slot 
komt ook het radiologisch verslag niet mee bij het doen van een query op het PACS. 
 
Een ander afgevallen alternatief is het ontwikkelen van een database waarbij de HL7-ORU berichten die 
gegenereerd worden door G2 speech af te vangen. In deze berichten staan naast het radiologisch verslag, ook 
de onderzoekgegevens en accesionnummers. Dit alternatief is om meerdere reden afgevallen, maar 
voornamelijk omdat de gegevens ook via het DWH te benaderen zijn en een nieuwe database ontwikkelen 
overbodig bleek.  
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Tabel 5. Weging applicaties t.b.v. dataselectie en ontsluiting klinische gegevens.  

 
Doordat een eindgebruiker zelf een selectie kan maken vanuit de applicatie Qlik scoort deze iets hoger ten 
opzichte van een query laten uit voeren op het DWH. 
Belangrijk om op te merken is dat een dashboard in Qlik eerst ontwikkeld moet worden waarbij er verwezen 
wordt naar geselecteerde tabellen uit het DWH. Indien data benodigd is die niet vanuit een dashboard te 
benaderen is zal het dashboard aangepast moeten worden of kan een onderzoeker zich alsnog tot TMI richten 
voor een query rechtstreeks op het DWH. 

7.5.2 Ontsluiten beelden 

Waar de initiële gedachte was om direct vanuit het PACS de beelden te ontsluiten kwam als snel de beperking 
naar boven dat batchgewijze ontsluiting van meer dan 100 onderzoeken per keer niet mogelijk bleek. 
 
DCMTK is door de aanbevelingen in literatuur en gebruik in andere Nederlandse ziekenhuizen uitgekozen om te 
testen. De software blijkt uitermate geschikt voor gebruik in geautomatiseerde batches en heeft heel beperkte 
systeemeisen. Omdat deze open source tool aan de belangrijkste eisen voldoet zijn er geen andere soortgelijke 
applicaties getest. 

 
Tabel 6. Weging applicaties t.b.v. ontsluiten DICOM-beelden.  

7.5.3 Anonimiseren 

Omdat de RSNA CTP Clinical Trial Processor (CTP) de de facto standaard is met betrekking tot het anonimiseren 
van DICOM-beelden, is deze in een test omgeving uitvoerig getest. Hieruit is gebleken dat de applicatie aan 
gestelde functionele en technische eisen voldoet en zijn er geen alternatieven overwogen. 
 
Voor het anonimiseren van de inhoud van radiologische verslagen is een pragmatische keuze gemaakt. Een van 
de betrokken PhD’s heeft in het Radboudumc een Python script ontwikkeld dat verslagen kan anonimiseren. 
Deze tool is gevalideerd op 1000 radiologische verslagen (Verschillende jaren en onderzoeken). Op de meest 
voorkomende identificerende gegevens: datums en namen, bleek de toepassing 99% nauwkeuring in het 
herkennen en verwijderen van de gegevens.  

7.5.4 Automatiseren 

Om het ontsluiten van beelden en het anonimiseren van de klinische gegevens te automatiseren is er voor 
gekozen om scripts te ontwikkelen in de scripting taal Python (43). 
De keuze voor Python is in zoverre pragmatisch dat de betrokken onderzoeker deze scripting taal erg machtig 
waren en zo konden meewerken aan de snelle ontwikkeling hiervan. Anderzijds is dit een programmeertaal die 
veelvuldig wordt gebruikt door onderzoekers en data scientist.  

Functionele eis

G
e
w

ic
h

t

Q
li

k

D
a
ta

 W
a
re

 H
o

u
s
e

C
T

Q
U

E

Selectie kan gedaan worden op basis van klinische gegevens (EPD) 3 ✓ ✓ ✓

Patiënten die bezwaar hebben gemaakt op gebruik van medische gegevens voor onderzoek moeten geexcludeerd kunnen worden3 ✓ ✓ ×

Beeld identificeren informatie kan worden opgehaald (accessionnummer, onderzoeksdatum etc.) 3 ✓ ✓ ×

Radiologisch verslag kan worden ontsloten 3 ✓ ✓ ×

Klinische gegevens kunnen worden ontsloten 3 ✓ ✓ ✓

Onderzoeker kan zelf de dataselectie doen 2 ✓ × ✓

Gegevens van voor 2016 kunnen eenvoudig worden ontsloten (Voor HiX implementatie) 2 ✓ ✓ ×

Selectie kan gedaan worden op basis van gegevens afkomstig uit meerdere bronnen 1 ✓ ✓ ×

Totaal 20 20 18 8
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Batch gewijze aanvraag van grote hoeveelheden beelden tegelijk mogelijk 3 ✓ ×

Dicom beelden kunnen middels het DICOM protocol opgehaald worden uit verschillende bronnen 3 ✓ ×

Functionaliteiten gemakkelijk te verwerken in scripts 2 ✓ ×

Gebruiksvriendelijke interface voor het ophalen van beelden 1 × ✓

Totaal 9 8 1
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In het JBZ is Python niet de standaard scripting taal, maar om deze reden zijn de ontwikkelde scripts wel nog 
bekeken door enkele mensen binnen het JBZ met kennis van zaken. Daarnaast is er gezorgd voor een uitgebreide 
omschrijving van alle scripts die beschikbaar zijn gemaakt op een private GitHub account. 

7.5.5 Opslag 

Voor de opslag van data zijn verschillende mogelijkheden overwogen, tabel 7. 
Een oplossing die aan alle eisen zou voldoen zou worden gekenmerkt als biobank zoals in sectie 6.3.4 
omschreven, waarbij een onderzoek database ontstaat waar zowel beelddata als overige klinische informatie in 
opgeslagen is. 
Er zijn enkele commerciële toepassingen beschikbaar, zoals flywheel (44), maar deze zijn niet mee genomen in 
de overweging vanwege het kostenplaatje dat niet past binnen het eerder gestelde ambitie niveau.  
Een mogelijkheid die zich mogelijk voor zal doen in de toekomst wanneer het JBZ over zou gaan tot de 
implementatie van een VNA, is het inrichten van een research VNA binnen een dergelijk nieuwe omgeving. 
 
Van de 4 oplossingsrichtingen kunnen XNAT en het ontwikkelen van een eigen database worden omschreven als 
biobank. Echter is er voor het ontwikkelen van een eigen database nog veel onduidelijk en zal er veel inspanning 
nodig zijn om tot de ontwikkeling te komen. Om deze reden past dit niet binnen het gestelde ambitieniveau. 
XNAT is een omgeving die wereldwijd al veelvuldig wordt gebruikt voor deze toepassing en deze voldoet dan ook 
aan de meeste eisen. Hier is de ontwikkeling echter niet de bottleneck, maar vooral het feit dat het beheer veel 
(specialistische) kennis en tijd vraagt. In Nederland wordt er ook een landelijke XNAT-service gehost (zie 
https://www.health-ri.nl/). Dit kan een mogelijk interessante optie zijn als men in het JBZ toch ervaring zou willen 
opdoen met de werking van deze applicatie. Voor het ontwerp wordt er dus gekozen voor opslag in een 
filesystem.  

 
Tabel 7. Weging applicaties t.b.v. dataopslag. 

7.6 Infrastructuur 

- Er zijn twee virtuele servers ingericht: één voor ontwikkel, test en acceptatie en één productieserver. 
Op de ontwikkel server worden nieuwe applicaties en scripts getest en worden configuraties 
geprobeerd voordat deze worden geïmplementeerd op de productieserver. 

- Gezien de grote van de datasets is er gekozen voor opslag in een Cloudian hyperstore die binnen het 
JBZ gesitueerd zijn in beider Main Equipement Rooms (MER’s). Het betreft een object-based storage 
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Beelden kunnen in DICOM formaat worden opgeslagen 5 ✓ ✓ ✓ ✓

Beelden kunnen vanuit PACS hiernaar toe worden verzonden 5 ✓ ✓ ✓ ✓

Ook informatie in niet DICOM-formaat moet opgeslagen kunnen worden 5 ✓ ✓ × ✓

Data wordt opgeslagen in in een project hiërarchie 5 ✓ ✓ × ✓

Gegevens kunnen uit systeem worden gedownload 5 ✓ ✓ ✓ ×

Applicatie moet aan onze opslag gekoppeld kunnen worden 5 ✓ ✓ ✓ ✓

Makkelijk in ontwikkeling/ installatie 5 × ✓ ✓ ×

Gegevens moeten binnen het JBZ bewaard blijven 4 ✓ ✓ ✓ ✓

Gebruiksvriendelijke user interface 3 ✓ × ✓ ×

Datasets kunnen met meta data worden beschreven 3 ✓ × × ✓

Autorisatie voor toegang tot de beelden wordt geregeld op project niveau 3 ✓ × × ×

Er moet voldoende documentatie beschikbaar zijn 3 ✓ nvt ✓ ×

Makkelijk in beheer 3 × ✓ × ×

Aanschafkosten 3 ✓ ✓ ✓ ✓

Er moet gequeried kunnen worden in de anonieme beeld opslag.  2 ✓ × ✓ ✓

Eventuele uitwisseling van gegevens is via dit systeem mogelijk 2 ✓ × ✓ ×

Ervaringen in andere Nederlandse ziekenhuizen 2 ✓ nvt ✓ ×

Past binnen technische referentie kaders 2 × ✓ ✓ ✓

Analyse kan direct uitgevoerd kunnen worden op dit systeem 1 ✓ × ✓ ×

Totaal 66 56 52 47 34

https://www.health-ri.nl/
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en kan de capaciteit kan eenvoudig worden uitbereid. Toegang dat de opslaglocaties wordt geregeld 
door mensen toe te voegen aan een netwerkshare. 

- Voor het geautomatiseerd ontsluiten van de beelden zetten we een aantal scripts in. Om ervoor te 
zorgen dat er geen hinder wordt ondervonden in het gebruik van het PACS zorgen we ervoor dat er 
slechts 1 Q/R stream in beslag wordt genomen. Het script zorgt ervoor dat een radiologie onderzoek 
pas wordt opgehaald nadat de vorige ontvangen is. 

8 Ontwerp 

8.1 Ontwerp 

Op basis van de verschillende iteraties en alle hiervoor omschreven ontwerpkeuzes is er een finaal ontwerp 
totstand gekomen. Dit ontwerp is na een verificatie en validatie stap die in 7.2 en 7.3 worden omschreven naar 
een productie omgeving gebracht.  

8.1.1 Proces en informatie objecten 

Onderstaand figuur omschrijft het proces en de informatieobjecten die nodig zijn of tot stand komen bij het 
volgen van het proces. Elke proces stap wordt hieronder kort toegelicht.  

 

Figuur 20. Proces (geel) en informatieobjecten (rood). 

Indiening onderzoek 

Het reeds bestaande proces voor het indienen van retrospectief (dossier) onderzoek is het startpunt voor 
dataverzameling. In het onderzoeksprotocol dat onderdeel is van de onderzoek documentatie staat onder 
andere gespecificeerd welke data er verzameld mag worden. Na goedkeuring door het wetenschapsbureau en 
het afgeven van een niet-WMO verklaring kan de dataverzameling starten. 
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Dataselectie en ontsluiting 

Klinische gegevens, radiologische verslagen en beeld identificerende gegevens kunnen geselecteerd en ontsloten 
worden. Deze gegevens vormen de input voor het ontsluiten van de beelden en de anonimisatie later in het 
proces. De data zal eerst nog wel gecontroleerd en opgeschoond moeten worden. Veel voorkomende zaken zijn 
hierbij (on)gewenste voorloopnullen en incomplete data. 

Beeldverzameling 

Aan de hand van de lijst met beeld identificerende gegevens kunnen beelden worden opgevraagd uit het 
bronsysteem. Tijdens het opvragen zullen eerst C-FIND respons bestanden worden gegenereerd waarmee 
vervolgens de daadwerkelijk de beelden kunnen worden ontsloten. Met behulp van error logs wordt 
geregistreerd indien beelden niet juist ontsloten kunnen worden. 

Anonimisatie 

De datamanager stelt de mate van anonimisatie in en zorgt dat patiëntennummer uit de klinische gegevens op 
eenzelfde manier worden gecodeerd als de DICOM-beelden. De tekst uit de radiologieverslagen worden separaat 
geanonimiseerd en deze worden weggeschreven in een JSON-bestand.  
Er wordt een keyfile gegenereerd om de anonimisatie te verifiëren, maar indien in het protocol is aangegeven 
dat gegevens volledig anoniem zijn, wordt dit sleutel bestand vernietigd. In het geval van gecodeerde data wordt 
de key file door het wetenschapsbureau bewaard. 

Opslag 

De anonieme gegevens worden binnen het JBZ opgeslagen en toegang wordt verleend aan de onderzoekers. 

Kwaliteitscontrole 

Data curation, het verkennen en opschonen van de data wordt gedaan door de onderzoeker. Bij deze stap blijven 
de gegevens nog binnen het JBZ. 

Uitwisseling 

Omdat het JBZ niet beschikt over de hard- en software om AI-modellen te trainen zal data altijd uitgewisseld 
worden met een samenwerkingspartner. Voor dit plaats kan vinden zal er een Data Transfer Agreement 
opgesteld moeten worden tussen de partijen. 

Analyse 

Het analyseren van de data en het daadwerkelijk ontwikkelen van een AI-model zal door de onderzoeker worden 
gedaan bij een samenwerkingspartner en valt buiten scope van dit ontwerp. In hoofdstuk 8.2 zal wel kort worden 
omschreven wat er in deze fase gebeurt. 

8.1.2 Applicatie en Infrastructuur 

Figuur 21 laat zien welke applicaties en onderliggende infrastructuur het proces ondersteunen.  
De functionaliteiten van de applicaties en infrastructuur componenten worden hieronder kort toegelicht. 
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Figuur 21. Proces (geel), applicatie (blauw), infrastructuur (groen). 

 

Qlik 

Binnen deze applicatie is er een dashboard ingericht waarmee eenvoudig data geselecteerd kan worden. 
Kan gemakkelijk vervangen worden door een query op het datawarehouse. 

DCMTK 

Deze applicatie wordt ingezet om beelden volgens het DICOM-protocol op te vragen. Binnen het ontwerp is er 
een connectie gemaakt met JiveX en het Intellispace PACS. 

Anaconda/Python 

Verschillende Python scripts worden ingezet voor het geautomatiseerd opvragen van beelden en het 
anonimiseren van de DICOM-bestanden en overige klinische gegevens. Met anaconda wordt gewaarborgd dat 
de benodigde Python packages gemakkelijk voor handen zijn. Tevens wordt deze tooling gebruikt voor het 
uitvoeren van de kwaliteitscontrole. 

CTP 

Wordt ingezet om de DICOM-bestanden te ontvangen, anonimiseren en door te sturen naar de gewenste 
opslaglocatie. 

Cloudian hyperstore 

De schaalbare opslaglocatie waar de geanonimiseerde data beschikbaar wordt gesteld voor de onderzoekers. 

SURFdrive 

Het gekozen uitwisselingsplatform om data te delen met het Radboudumc. 
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SRVAP2125 

De virtuele productieserver waarop CTP, DCMTK en Anaconda draaien. 

8.2 Verificatie 

In deze sectie wordt beschreven in hoeverre het ontwerp voldoet aan het eerder opgestelde programma van 
eisen. Op grote lijnen is er eerst gekeken of met het ontwerp de 2 opgestelde use cases beantwoord kan worden.  
 
Use case 1 
Het geautomatiseerd in bulk ophalen van medische beelden, anonimiseren en koppelen aan klinische data. 
 
De verificatie van use case 1 is gedaan aan de hand van het eerder omschreven scaphoid project. Middels het 
ontwerp zijn alle pols en hand foto’s, uit de periode 2000-2018 inclusief de bijbehorende verslagen ontsloten en 
ontdaan van persoonsgegevens. Met een snelheid van gemiddeld 480 beelden per uur, is een data set van 80000 
DICOM onderzoeken opgehaald in 8 dagen. Dit voldeed aan de verwachtingen van de onderzoekers. De mate 
van anonimisatie is vooraf bepaald en omschreven in het protocol en is geverifieerd tijdens het proces. Op basis 
van een gehasht accessionnummer konden beeld en verslag aan elkaar gekoppeld blijven. 
 
Use case 2 
Het op kleine schaal ophalen en anonimiseren, waarbij de mate van anonimisatie bepaald kan worden en de 
mogelijkheid tot pseudonimisatie aanwezig is. 
 
Door middel van enkele test scenario’s is geverifieerd dat het mogelijk is om losse beelden direct vanuit het PACS 
te anonimiseren, waarbij de mogelijkheid bestaat de mate van anonimisatie aan te passen. Ook is er de 
mogelijkheid om zelf bepaalde pseudoIDs toe te kennen aan de beelden. 
 
Meer in detail is gekeken of het ontwerp voldoet aan de afzonderlijke eisen. In dit hoofdstuk worden alleen de 
eisen toegelicht waarin het ontwerp niet of slechts voor een deel in voorziet. In Appendix 9 is de complete lijst 
met eisen, verificatie methode en uitkomst bijgevoegd. 
Eisen waar niet of deels aan voldaan wordt: 
 
FREQ.5 Gebruiksvriendelijke interface voor het opvragen van beelden. 
Het geautomatiseerd ophalen geschied middels een Python script dat geactiveerd moet worden in een command 
promt. Dit wordt door eindgebruikers niet als een gebruiksvriendelijke interface gezien. Wel hebben we getracht 
het aanroepen van het script zo eenvoudig mogelijk te maken en goed te documenteren. 
 
FREQ.13 Beelden kunnen digitaal uitgewisseld worden met het Radboudumc  
Door het gebruik van het SURFdrive account van het Radboudumc hebben we tot nu toe zo’n 60GB aan beeld 
data uitgewisseld. Dit gaat goed, maar het uploaden van data verloopt traag. De vraag is of dit de manier is om 
1TB of meer via deze manier te versturen. 
 
TREQ3.1 Gegevensmanagement voldoet aan de fair principes 
Zoals eerder gesteld was het doel om data fair te maken voor binnen het JBZ. Dataset gegenereerd door het 
ontwerp voldoen hier niet volledig aan:  
 
Findable: Omdat de data niet wordt opgeslagen met een achterliggende database structuur is de data niet goed 
zoekbaar. Geen probleem wanneer er op kleine schaal dergelijke onderzoeksprojecten starten, maar indien dit 
wordt opgeschaald is het raadzaam de datasets beter vindbaar te maken. 
Accessible: Toegang tot de gewenste datasets kan verleend worden aan onderzoekers werkzaam binnen het JBZ. 
Interoperable: De gebruikte bestands formaten van data worden wereldwijd gebruikt (dcm, csv, xls, json). 
Resuable: De context van de dataset is aanwezig in de vorm van het protocol en andere onderzoek documentatie.  
Door de huidige inrichting is het niet eenvoudig om metadata toe te voegen aan de data(set). 
 
TREQ3.3 Autorisatie voor toegang tot de beelden wordt geregeld op project niveau 
Autorisatie wordt gedaan op 1 niveau hoger. Onderzoekers zullen indien ze eenmaal toegang hebben tot de AI-
opslag locatie, toegang hebben tot alle projecten die hier worden opgeslagen. Vanuit beheer opzicht was het 
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niet gewenst de autorisatie op project niveau te reguleren. Aangezien de data anoniem is en de sleutel ergens 
anders wordt bewaard is dit voor nu acceptabel. 
 
TREQ 3.5 Classificatie labels worden in de DICOM-header opgeslagen 
Voor de onderzoeker was het geen noodzaak en daarom is hier geen prioriteit aan gesteld. Wanneer een 
geschikte DICOM-tag geïdentificeerd is, zou dit later relatief eenvoudig te realiseren zijn door een label toe te 
schrijven aan deze tag. Voordeel is dan het label zit verwerkt in de meta data van het beeld en dat een separaat 
bestand voor de mapping tussen label en beeld overbodig is. 
 
TREQ3.8 Er moet gequeried kunnen worden in de anonieme beeld opslag. 
 Voor de gekozen opslaglocatie is het niet mogelijk om te querien. Wel kunnen andere tools zoals Python ingezet 
worden om beeld selecties te maken van de data die staan opgeslagen. 

8.3 Validatie 

Tijdens het project is de COVID-crisis uitgebroken en hebben wij samen met het Radboudumc en Bernhoven 
meegewerkt aan COVID-onderzoek. Doel van dit onderzoek was om een AI-model te ontwikkelen dat in staat is 
om op basis van röntgenfoto’s (X-Thorax) een COVID-19 diagnose te voorspellen. 
Het CAD4COVID model is getraind met een train- en validatie set van gezonde longen, longontstekingen en 
COVID-ontstekingen afkomstig uit verschillende ziekenhuizen.  
De dataset om het model te testen is afkomstig uit het JBZ waarbij het ontwerp is ingezet om de data te 
verzamelen. In figuur 22 staat de verdeling van de gebruikte datasets. 
 

 
Figuur 22. Verdeling van de dataset voor het ontwikkelen van het CAD4COVID model. 

 
Na goedkeuring door de METC zijn beelden, verslagen en PCR-uitslagen van patiënten met een COVID-19 
verdenking verzameld. De eerste dataselectie is gedaan middels een query via speciaal ingericht COVID-19 
dashboard in Qlik. Uiteindelijk zijn gegevens aangevuld met een aanvullende query op het DWH. 
 
De geanonimiseerde data zijn via SURFdrive beschikbaar gemaakt aan de onderzoekers in het Radboudumc. Na 
een kwaliteitscontrole uitgevoerd door de onderzoekers is enkele data geexcludeerd, waaronder beelden waar 
niet de gehele long staat afgebeeld en patiënten onder de 5 jaar. Kwaliteit van de overige data was uitstekend 
waardoor dit als test set ingezet kon worden.  
Het onderzoek laat zien dat de detectie van COVID-19 op X-Thorax foto’s door een AI-model vergelijkbaar is met 
de beoordeling door 6 onafhankelijke radiologen. Het volledige onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift 
Radiology (45), zie ook Appendix 10. 

8.4 MIDaR schaal 

Een van de doelstellingen van het project is om datasets af te leveren die van een dusdanige kwaliteit zijn dat ze 
gebruikt kunnen worden voor het inzetten van machine learning technieken. Om deze kwaliteit te scoren 
gebruiken we de MIDaR schaal zoals in 3.1 wordt omschreven. 
Bij aanvang van het project bevinden we ons in level D en het streven was om tot Level B te komen. 
Door data te ontsluiten aan de hand van het opgeleverde ontwerp, kunnen datasets gegenereerd worden 
waarvoor ethische goedkeuring is verkregen en persoonsgegevens zijn verwijderd.  Hiermee wordt een level C 
bereikt. Het structureren en opschonen van de dataset, iets dat voor elk onderzoek anders zal zijn, zal door de 
onderzoeker uitgevoerd worden. Het ontwerp biedt de mogelijkheden om dergelijke taken uit te voeren binnen 
de JBZ-omgeving. De data kan dus binnen het JBZ tot een level B worden gebracht.  
In het geval van het eerder omschreven COVID-19 onderzoek, is data van een level C kwaliteit verstuurd naar de 
onderzoeksgroep in het Radboudumc. Vervolgens hebben zij daar alle vervolg stappen gedaan om de data 
geschikt te maken voor de ontwikkeling. Het annoteren van de data was buiten scope van dit project en zal niet 
binnen het JBZ worden uitgevoerd. Het opleveren van Level A data is dus vooralsnog niet haalbaar.  
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Figuur 23. Data readiness voor en na toepassen van het ontwerp in het JBZ, weergegeven op de MIDaR schaal(46) 
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8.5 Risicoanalyse 

Al vroeg in het project is een risicoanalyse opgesteld om de belangrijkste ontwerp risico’s te identificeren. De risico’s zijn tot stand gekomen op basis van input van de 
verschillende stakeholders. De risico’s worden uitgedruk als Kans * Impact waarbij de onderstaande matrix is gehanteerd (47). Om de matrix toe te passen op het ontwerp 
zijn de impact definities als volgt gespecificeerd: 
 
1. Te verwaarlozen 
2. Minimaal effect:  o.a. Belemmering data verzameling (Binnen een dag op te lossen) 
3. Behoorlijke schade:   o.a. belemmering data verzameling (Niet op te lossen binnen een dag) 
4. Serieuze schade:  o.a. Imago/datalekken/data integriteit/geen dataverzameling mogelijk 
5. Continuïteiten bedreiging: o.a. Negatieve impact primair proces 
  

 
Figuur 24. Risico matrix. 

 
Voor alle hieronder opgestelde risico’s zijn verschillende maatregelen genomen. Omdat veel van de risico’s al in het begin van het project zijn geïdentificeerd, zijn enkele 
maatregelen overgenomen in het programma van eisen. 
 

 
Tabel 8. Risicoanalyse. 

 

ID Risico omschrijving

Kans

(1-5)

Impact

(1-5)

Risico

K*I Maatregel

1 Normale bedrijsvoering ondervindt hinder van proces (PACS performance issues) 4 5 20 REQ.1.6 + performance testen uitvoeren met Philips

2

Privicy schending: Gegevens niet voldoende geanonimiseerd, Ongeautoriseerde toegang tot gegevens, Verkeerde beelden 

opgehaald 4 4 16 REQ2.1., REQ2.2, REQ1.3 + Opstellen anonimisatie verficiatie plan

3 Ontbreken van specifieke beheer kennis. Zowel van de (open source) applicaties als van scripts. 4 3 12 REQ0.1 + Goede instructies + Beheer organisatie vroegtijdig betrekken

4 Verslag en beeld worden niet correct gekoppeld, waardoor onderzoeksgegevens verkeerd geinterpreteerd worden 3 4 12 REQ2.6 + QA controle

5 Verschillende losse applicaties waardoor veel manuele handelingen nodig zijn. Dit vergroot kans op fouten. 3 2 6 REQ0.3 + scripting inzetten om veel te automatiseren

6 Invoering nieuwe wetgeving omtrent gebruik gegevens AI 2 2 4 Proactief wet en regelgeving in de gaten houden

7 Ontbreken van datamanager rol (persoon die data verzameling gaat uitvoeren) 4 4 16 Procedures laten opnemen door Wetenschapsbureau, noodzaak in stuurgroep beleggen
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De maatregelen zijn meegenomen in het ontwerp en na het opleveren van het ontwerp is de impact analyse nogmaals uitgevoerd. 
In figuur 25 is de risicoanalyse gevisualiseerd in de situatie van voor en na het nemen van de maatregelen. Op twee punten na zijn de risico’s aanzienlijk verminderd door 
de genomen maatregelen. 
De risico’s die op het moment nog aan de orde zijn: 
 
Ontbreken van specifieke beheer kennis:  
Bij het gebruik van open source software kan je niet terugvallen op een servicelevel agreement. Voor het oplossen van issues zal er veel tijd gestoken moeten worden in 
het configureren en het doorgronden van de documentatie. Gezien het feit dat het ontwerp (vooralsnog) af en toe ingezet zal worden, is het te overwegen om het 
functioneel beheer ook te laten uitvoeren door de gebruiker van het ontwerp. Daarnaast zal het ontwerp ingezet worden tot er een meer geintegreerde en structurele 
oplossing voorhanden komt. De tijdelijke aard van de oplossing rechtvaardigd de inzet van open source software waarbij dit risico dus geaccepteerd zal worden. 
 
Python is niet de gebruikelijke programmeertaal en er is slechts beperkte kennis aanwezig in huis. Door een gevalideerd script te gebruiken met een goede 
gebruikershandleiding wordt het risico op problemen met de scripts beperkt. In appendix 11 is de gebruikershandleiding inclusief technische specificatie van het ontwerp 
toegevoegd. 
 
Ontbreken van datamanager rol:  
Er wordt nog gezocht naar een rol binnen het JBZ die het ontwerp gaat inzetten voor dataverzameling voor projecten met medische beelden, de discussies zijn al gaande. 
In de aanbevelingen (hoofdstuk 11) wordt besproken welke competenties benodigd zijn. 
 

             Voor het nemen van maatregelen                                                                                                        Na het nemen van maatregelen 

 
 
Figuur 25. Risicoanalyse matrix voor en na het nemen van maatregelen.



 

40 
 

9 Conclusie 

Met het ontwerp is er een proces en ICT-infrastructuur gerealiseerd waarmee zowel op kleine als op grote schaal 
medische beelden en overige klinische gegevens ontsloten en geanonimiseerd kunnen worden om zo geschikt 
te maken voor onderzoeksdoeleinden.  Door gebruik te maken van reeds beschikbare applicaties binnen het JBZ 
is de mogelijkheid gecreëerd om klinische gegevens, waaronder radiologische verslagen een beeld 
identificerende gegevens, eenvoudig te ontsluiten. Met de inzet van enkele open source softwarepakketten in 
combinatie met ontwikkelde scripts, is het mogelijk geworden om medische beelden uit PACS-systemen te 
ontsluiten en anoniem of pseudoniem beschikbaar te stellen. 
Door het omschreven proces te volgen en de tools te gebruiken, ontstaan datasets die aantoonbaar van goede 
kwaliteit zijn om gebruikt te worden voor het ontwikkelen van AI-modellen met behulp van machine learning 
technieken. Het JBZ heeft niet de ambitie om zelf algoritmes te ontwikkelen, maar door dit ontwerp gerealiseerd 
te hebben is het mogelijk de data onder gestelde voorwaarde in samenwerkingsverbanden beschikbaar te stellen 
aan onderzoekers. 

10 Discussie 

Het project is uitgevoerd met beperkte middelen waarbij ervoor gekozen is zoveel mogelijk gebruik te maken 
van reeds bestaande applicaties en enkele open source applicaties. Het ontwerp voorziet in een waardevolle 
oplossing die ingezet zal worden zolang er nog geen structurele en geïntegreerde oplossing voorhanden is. De 
tijdelijke aard van de oplossing rechtvaardigt de inzet van open source software, waar enkele nadelen aan kleven 
op het gebied van beheer. Gelet op de punten uit de risicoanalyse is het wel van belang dat 
verantwoordelijkheden over gebruik en beheer van de applicaties uit het ontwerp worden geborgd, in de 
aanbevelingen hierover meer. 
Voor de langere termijn, waarbij de verwachting is dat er meer projecten gaan starten waar grote radiologie 
datasets benodigd zijn, zal er gezocht worden naar een meer toekomstbestendige oplossing. Gezien de aandacht 
voor AI-ontwikkeling binnen de radiologie is integratie van dergelijke functionaliteiten door PACS-leveranciers 
goed denkbaar. Een gebruiksvriendelijke interface is hierbij gewenst om zo ook (arts)onderzoekers de 
mogelijkheid te bieden zelf hun datasets te laten genereren. Indien PACS-leveranciers niet de gewenste 
functionaliteiten aanbieden, is het aan te raden om dit ontwerp door te ontwikkelen. 
Ook schaalbaarheid dient hierbij in overweging te worden genomen. In het huidige ontwerp worden datasets in 
een filesysteem opgeslagen. Idealiter wordt er een database gebouwd met onderzoeksgegevens waarbinnen er 
gezocht kan worden. Ook de snelheid van beeld ontsluiting die nu acceptabel is, kan in het gedrang komen zodra 
de vraag naar grote datasets toeneemt. Getoetst zou moeten worden hoeveel datasets er gelijktijdig ontsloten 
zouden kunnen worden zonder dat de bedrijfsvoering hier hinder van ondervindt. Omdat het JBZ de ontwikkeling 
van AI-modellen graag in samenwerking met andere partijen doet, is het raadzaam de mogelijkheden tot het 
digitaal uitwisselen van datasets verder te onderzoeken.  
 
Het ontwerp dat is voortgekomen uit de opdracht van het innovatie team heeft veel raakvlakken met de 
processen vanuit het wetenschapsbureau. Tijdens het project is het opgevallen dat dit twee verschillende 
werelden zijn en dat eenduidige processen met betrekking tot het gebruik van data ontbreken. Trajecten met 
een data science karakter bevinden zich echter vaak op de scheidslijn tussen wetenschap en innovatie/ 
kwaliteitsverbetering en zouden erbij gebaat zijn wanneer er duidelijke afspraken zouden zijn omtrent het 
gebruik van data. Omdat het vaak ook grote datasets betreft, waar potentieel veel patiënten data verwerkt 
wordt, is het raadzaam een duidelijk beleid op te stellen omtrent het verweven, anonimiseren, verwerken en 
opslaan van deze data. Binnen dit ontwerp wordt op deze punten een praktische invulling gegeven, die tevens 
worden ondergebracht in de procedures van het wetenschapsbureau, maar zijn vooralsnog alleen van toepassing 
op het generen van datasets met medische beelden. Het definiëren van een JBZ brede datagovernance zou een 
goede vervolgstap zijn.  
Met een dergelijke governance kun je een datastrategie vormgeven aan de hand van beleid, processen 
technologieën en mensen die nodig zijn om data te gebruiken, te beheren en te beschermen.  
Het JBZ is recentelijk een weg ingeslagen om meer data gedreven te worden. Datagovernance is een van de 
agendapunten, dus dit is al een stap in de goede richting. 
 
Het gebruik van de open source tools en de scripts die in Python zijn ontwikkeld, maakt dat een deel van het 
ontwerp goed schaalbaarheid is buiten de organisatie. 
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Het ontwerp kan dan ook zonder al te veel inspanning toegepast worden in een andere ziekenhuis omgeving 
voor het ontsluiten van medische beelden uit PACS-systemen. Bij een dergelijke implementatie in een andere 
omgeving is het wel noodzakelijk om op alle lagen van het 5 lagen model te kijken wat er gedaan moet worden 
voor een succesvolle implementatie van het ontwerp. 

11  Aanbevelingen 

Ondanks de mogelijkheden en handvatten die dit ontwerp biedt, is er voor het selecteren en ontsluiten van de 
juiste data specialistische kennis vereist. Om een onderzoeker zo goed mogelijk te kunnen voorzien van correcte 
data, moet de onderzoeksvraag doorgrond kunnen worden, zal er kennis nodig zijn van de mogelijkheden binnen 
de verschillende databronnen, dienen datavelden begrepen te worden, en in het geval van medische beelden zal 
er DICOM-kennis aanwezig moeten zijn. 
Ook na het ontsluiten van de data zal er nog kritisch naar de data gekeken moeten worden en zo nodig moeten 
worden opgeschoond. Hiervoor is begrip van de onderzoeksvraag en data vereist.  
Omdat data science een steeds belangrijker wordt in de zorg en het JBZ veel data bezit, is het advies om een 
datamanager rol/functie in te richten die onderzoekers bijstaat in het proces van dataselectie tot aan opslag. 
Zeker voor onderzoeken waar grote hoeveelheden data nodig zijn is het belangrijk dat dit goed gebeurt, zowel 
vanuit privacy aspect (Juiste data ontsluiten en mate van anonimisatie), maar ook vanuit kosten perspectief. 
Opslag van grote hoeveelheden data is kostbaar, dus dit moet goed gebeuren en het liefst ook nog hergebruikt 
kunnen worden. Een dergelijke rol bestaat momenteel niet in het JBZ. 
 
Zoals aangegeven is specifieke beheer kennis nodig voor het gebruik en onderhouden van de open source 
applicaties. Hoewel er voor dit ontwerp duidelijke instructies zijn geschreven over het gebruik en de configuraties 
van de applicaties en scripts, is het noodzakelijk een eigenaar aan te wijzen die zich (bij problemen) verdiept in 
de software. Standaard support van een leverancier wordt niet geboden, maar de open source applicaties 
hebben doorgaans actieve communities waar je terecht kunt met vragen. Wanneer de applicaties slechts af en 
toe gebruikt worden door de hierboven omschreven datamanager, is het aan te bevelen om het functioneel 
beheer van de applicatie door dezelfde persoon te laten uitvoeren. Gaat een applicatie grootschalig worden 
ingezet is het raadzaam dit bij MICT te beleggen. Het technisch beheer van de server en de applicaties is reeds 
bij MICT ondergebracht. 
 
Het ontwerp sluit aan bij het huidige ambitieniveau, maar mocht het JBZ besluiten om meer onderzoek te gaan 
doen waarbij medische beelden verreisd zijn, is het aan te bevelen om een database in te richten voor onderzoek 
data. Dit wordt interessant zodra er verwacht wordt jaarlijks meer dan 10 dergelijke projecten te starten. 
Uit de analyse is gebleken dat XNAT hier de meest voor de hand liggende keuze zou zijn. In het geval het JBZ een 
VNA zou gaan inrichten, bestaan ook hier mogelijkheden om een onderzoekslaag in te richten. 
Ook voor de digitale uitwisseling van beelden zal verder onderzoek nodig zijn.  Hierbij is mijn advies eerst eens 
te kijken naar de uitwisseling mogelijkheden die de applicatie CTP biedt. 

12 Reflectie 

Een project dat niet de gebaande paden van de reguliere projectenkalender volgde, maar zich in de innovatie 
hoek bevond. Daarnaast een pittige technische opgave voor iemand die nog niet zolang werkzaam is binnen de 
ICT. Het was voor mij in het begin dan ook erg zoeken naar hoe ik dit ging aanpakken. Om de nodige kennis te 
vergaren heb ik in het begin veel tijd besteed aan het doorgronden van de DICOM standaard en het 
experimenteren met open source software en bijbehorende configuraties. 
Omdat dergelijke toepassingen niet bekend waren binnen het JBZ heb ik geprobeerd zoveel mogelijk kennis te 
vergaren bij andere ziekenhuizen (ook collega KI-ers) en op congressen. De onderzoekers hebben mij 
ondergedompeld in de wereld van AI en van het programmeren. 
Waar ik eerst vond dat ik alles zelf moest kunnen en doen, heb ik ingezien dat dit niet haalbaar, maar ook niet 
nodig is. Voor dit project heb ik dan ook getracht de juiste kennis erbij te betrekken om zo tot een werkbaar 
ontwerp te komen. Gedurende het project wist ik steeds beter bij wie ik moest aankloppen en is het me gelukt 
om bij deze collega’s bereidheid te creëren om mee te werken, zowel via de formele als informele routes. Ik wil 
dan ook iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit ontwerp.  
Ondanks dat ik met veel mensen heb samengewerkt tijdens dit project, heb ik het teamgevoel soms wel gemist. 
Uiteindelijk is alles op zijn plek gevallen en ben ik erg trots dat mijn ontwerp nu beschikbaar is in het ziekenhuis. 
Mooi ook om te zien dat er inmiddels uit verschillende hoeken aanvragen komen voor beelddatasets. 
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Door het vele experimenteren, testen en de samenwerking met technisch experts ben ik enorm gegroeid in mijn 
technische kennis, iets dat ik graag wilde bereiken met dit project.  Daarnaast heb ik ook veel inzicht gekregen in 
de activiteiten die mij veel energie geven, of juist energie kosten. Kennis die ik goed kan gebruiken bij het 
vervolgen van mijn verdere carrière binnen de zorg en ICT. Want één ding is zeker, het is een fantastisch domein 
om werkzaam in te zijn, waarin ik nog lang niet ben uitgeleerd.  
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