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• Introductie data science

• Trends bipolaire populatie

• Zorg historie een patiënt

• Beschrijvende analyse BOPZ

• Voorspellende analyse BOPZ

• Vragen

Inhoud



DATA 

SCIENCE

ICT 
programmeren, 

hardware, software

Wiskunde / Statistiek
machine learning,

deep learning

Zorgkennis
psychiatrie,

verslavingszorg

Het inzetten van data van 

① patiënt

② behandeling en 

③ uitkomsten van de behandeling 

om d.m.v. (complexe) algoritmen verborgen 

verbanden zichtbaar te maken ter ondersteuning 

van de patiënt en de behandelaar bij het inzetten 

van de beste behandeling. 

Wat is data science



Trends bipolaire populatie
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Beschrijvende analyse groepsniveau

Aanleiding: rondgang collega’s

Toepassing: wat verandert er in de patientengroep, 

benchmark, zorgverkoop



5

Patiënten verdeeld over Nederland en 

zorgbedrijven
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Kenmerken patiënten

1
24%

2
20%

3
12%

4
18%

5
26%

Aantal jaar zorg bij pat 
gestart in 2015

Geslacht

Patiënten per leeftijdsgroep
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Bipolaire patiënten en DBC’s

Producten Ambulant

Klinisch
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Factoren die de zorgvraag compliceren

LGGZ WLZBOPZCrisis



Zorghistorie individuele patiënt
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Beschrijving individueel niveau

Aanleiding: artikel Google DeepMind

Toepassing: EPD – historie behandeling in 1 oogopslag
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Beschrijving individuele patiënt

• Bipolaire stoornis: laatste 

episode met psychotische 

kenmerken



Beschrijvende analyse BOPZ
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Let op: alle patiënten, gegevens uit Rotterdam!

Aanleiding: onderzoek naar dure patiënten

Toepassing: aannames toetsen – vragen beantwoorden



Hoeveel maatregelen zijn er, inc. recidive?
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Maatschappelijke context en BOPZ
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Waar komen BOPZ patiënten vandaan?
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Subgroepen binnen de BOPZ populatie
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Voorspellende analyse BOPZ
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Aanleiding: hogere frequentie van BOPZ

Toepassing: BOPZ voorkomen door vroege signalering

Let op: patiënten met bipolaire stoornis of schizofrenie, 

gegevens uit Rotterdam!



Analyse met tekstdata t.o.v. gestructureerde data
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- Gebruik maken informatie 

behandelaar

- Zonder extra lijstjes 

- Geen eigen voorkennis

- Belofte: nieuwe inzichten

- Specifieke data preparatie

- Resultaat minder grijpbaar
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Aanpak tekstdata
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Belangrijkste onderscheidende woorden



Voorspellen van BOPZ traject
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Output model

Voorspeld

Werkelijk

Geen 

BOPZ

Wel 

BOPZ

Geen BOPZ 99% 0,01%

Wel BOPZ 0,5% 0,5%

- 99,5% goed voorspeld

- BOPZ wordt in 50% van de gevallen gemist

Patiënt
Voorspelling

BOPZ

73jhdba989902 0

hs992u1kkk001 0

hdiw999271532 0

82003ghd8c766 1

js8212gslx03j25 0

jsows926402ks1 0

Investeren in 

uitlegbaarheid model



− Eerste resultaten met gebruik van tekstdata zijn positief: nieuwe kennis over de patiënt en 

voorspelkracht lijkt ok

− Het uitlegbaar maken van het model voor gebruiker is een uitdaging

Vervolgstappen

− Wanneer helpt dit?
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Vervolg



• We kunnen informatie die we vastleggen voor de behandeling van een patiënt veel 

breder inzetten

• We ontdekken:

• hoe we meer leren over onze patiënten

• hoe we(on)gewenste uitkomsten voorspellen

• hoe we beter kunnen uitleggen wat we doen aan stakeholders

• Als we aan de bron anders registreren kunnen we echt stappen zetten:

• Welke behandeling krijgt een patiënt

• Wat is het effect van de behandeling
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Boodschap
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