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Welof geen ic?MaastrichtwilChinees
algoritme inzettenbij coronavirus
Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

Hetacademischziekenhuis vanMaas-
trichtwil eenChineesalgoritmegebrui-
kendat snel kanbepalenof iemand is
besmetmethet coronavirus enwathet
ziekteverloopkanzijn.Voordathet sys-
teemkanworden ingevoerd,moethet
wordengetoetst aandeEuropese regels
voorprivacybescherming.

Radiologenvanhetacademischzieken-
huisvanMaastricht (MUMC)willeneen
Chineesalgoritmegebruikenvoorbeslis-
singenovercoronapatiënten.Ditalgorit-
me,ontwikkeldopbasisvanpatiëntenin
China, kan helpen snelle keuzes tema-
kenbij debehandeling.
Het algoritme zou op een longfoto

kunnen ‘zien’ of iemand is besmetmet
hetcoronavirus,envoorspellenhoesnel
deziekteverergert.Dathelptradiologen,
die nude foto’s beoordelen, bij hunbe-
slissingomeenpatiëntnaardeintensive
care tebrengen.Hetmakenvandeana-
lyseduurt enkele seconden.

Deinvoeringvanhetalgoritmewacht
nog op de raad van bestuur van het
MUMC. Die wil duidelijkheid over na-
levingvanEuropese regels voorprivacy-
bescherming en voornieuwemedische
hulpmiddelen.
Het MUMCmaakt de naam van de

Chinese partij niet bekend; wel is dui-
delijk dat het gaat om een joint ventu-
revaneenuniversiteiteneenbedrijf.De
scans gaannaar een Japans serverpark,
zodat ze buitenhet gezag vandeChine-
seoverheidblijven.Laterwordtookeen
datacentruminFrankfurt ingeschakeld.

‘Onze radiologen staan achter de be-
slissingomhetalgoritmetetesten’, zegt
AndréDekker,hoogleraarmedischedata
research aan hetMUMC.De artsenwil-

Chinese artsen bekijken een CT-scan van een coronapatiënt. FOTO: REUTERS

lenvoorbereidzijnopeensituatie ‘waar-
inweteveelpatiëntenhebbenentewei-
nigradiologen’,aldusDekker. ‘Zekerals
wenogverschillendecyclikrijgenwaarin
het virus omzichheengrijpt.’
Op ditmoment test hetMUMC veel

mensenmet CT-scanners in eenwitte
tent buiten het ziekenhuis. Een longfo-
to geeft sneller duidelijkheid dan een
laboratoriumtest. Van de tweehonderd
mensen die in de afgelopen tien dagen
inMaastrichtwerdengescand,bleek30%
hetcoronavirus inde longentehebben,
zegtDekker. Vergelijkbare tenten staan
ookbij andere ziekenhuizen.

Hetalgoritmeisontwikkeldmet long-
foto’s uit China.HetMUMC test het nu
eerst op Maastrichtse patiënten. ‘We

hopendathetevenaccuraatblijkt als in
China’, zegt Dekker, ‘maar het kan ook
even duren voordat alles goed werkt.’
Deze gebruikstestmoet ookhelpenom
snel goedkeuring te krijgen van de In-
spectievoordeGezondheidszorg.Nieu-
weEuropeseregelsvoormedischehulp-
middelen zijn extra streng bij software
die zelfstandigbeslissingenneemt.

Hetalgoritmeisgratis voorhetMaas-
trichtseziekenhuis.Hetblijftopdecom-
puter van de Chinese eigenaar, zodat
verbeteringen aan het algoritme—dat
nauwkeuriger wordt naarmate het va-
ker wordt gebruikt— centraal worden
uitgevoerd.
Ook andere radiologen en datawe-

tenschapperswillenkunstmatige intel-

ligentie (AI) loslaten op longfoto’s van
coronapatiënten.Dinsdagmiddag is de
vormingvanéénNederlandsedatabase
voorfoto’sbesprokenineenconference-
call tussendeverenigingvanradiologen
(NVVR) engrote ziekenhuizen.
‘Wij zouden graag alle Nederlandse

initiatievenbundelen’,zegtNVVR-direc-
teurMariekeZimmerman. ‘Veelpartijen
willenmeteenbeginnen.Maarwemoe-
ten nog veel praktische zaken regelen,
van opslaglocatie tot toestemming van
depatiënt.’

Bram vanGinneken, hoogleraarme-
dischebeeldanalyse inNijmegen,denkt
datdedatabaseeenbelangrijkebijdrage
kan leveren in de zorg voor coronapati-
enten. ‘Het duurt nu dagen voordat het
labeendiagnosekanstellenopbasisvan
slijm. Analyse van foto’s zou onmiddel-
lijk een prognose kunnen geven.Maar
daarvoormoeten onze algoritmes wel
eerst kunnen trainen op zoveelmoge-
lijkCT-scans en röntgenfoto’s.’
Radioloog Jan-Jaap Visser van het

ErasmusMC in Rotterdam is nog ‘een
beetje sceptisch’ over het werkenmet
een algoritme, zegt hij. ‘Een database
met longfoto’s van coronapatiënten is
hoe dan ook behulpzaam. Zo leren ra-
diologen sneller deze nieuwe ziekte te
herkennen.Maardetoegevoegdewaarde
vanAIisnognietduidelijk.Eenafwijking
opde foto zie je ookalsmens vrij snel.’
Visser kan zich voorstellen dat een

AI-systeemkanhelpenalsderadiologen
het werk nietmeer aankunnen, ‘maar
zover is het nog langniet.’
Datawetenschappers in alle landen

bieden nuhun expertise aan bij artsen,
om de coronacrisis te helpen bedwin-
gen. Tweemedische ondernemers uit
Amsterdam proberen een ‘coalitie’ te
vormen van ziekenhuizen in en bui-
ten Nederland. Merel Boer, ceo van
Nico.lab (diagnose bij beroertes) en
Mark-Jan Harte van Aidence (diagno-
ses bij longkanker), willen eenpool van
foto’saanleggenomcoronabesmetting
op te sporenmetAI.
Ziekenhuizen reageren vooralsnog

aarzelendophuninitiatief. ‘Zezijnhuive-
rigvoorhetafstaanvandata’, zegtHarte.
‘Maar komop jongens, dit is een nood-
situatie.’

Het algoritme zou
op een longfoto in
enkele seconden
kunnen ‘zien’ of
iemand is besmet
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