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Artificiële intelligentie  
- Creëeren van systemen die taken 
uitvoeren die normaal menselijke 
intelligentie nodig hebben 

Machine learning  
- Tak van artificiële intelligentie 
- Algoritmen worden getraind  
- Voeren taken uit door leerprogramma’s van data 
eerder dan door expliciete programmering 

Deep learning  
- Type van ‘representation learning’ waarbij het 
algoritme een samenstelling van kenmerken leert dat 
een hiërachie van structuren in de data weerspiegeld 



*Artificiële intelligentie  
-Artificiële neurale netwerken sinds 1950  
-Ontwikkeling van deep learning algoritmen  
   - vooruitgang in trainings technieken 
   - beschikbaarheid van grote hoeveelheden   
     gelabelde data  
                    - krachtige parallele computer hardware 
 

-Deep learning  
 - beeld detectie 
 - herkenning 
  - classificatie taken  
 

*Deep learning technieken in radiologie  
 - helpt de radioloog bij diagnostische 
   taken 
 - zorgt voor een optimale patiëntenzorg 
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*Medische data  
 
- Exponentiële groei en proliferatie van medische data, hoeveelheid data 
verdubbelt elke 3 jaar, in 2020 zou het elke 73 dagen verdubbelen (Un. of Iowa, 

Carver College of Medecine) 

 
- Disconnectie van de medische beelden met andere data van de patiënt 
 
- “In U.S. (2015) 60 billion images to read for 31.000 radiologists 
Each radiologist has to read one image every second each day (24hrs) for one 
year (365 days)“ 
 
*Artificiële intelligentie 
- De oplossing voor het leveren van al deze data en informatie aan de radiologen 



Hoe kan AI nuttig zijn? 

 

Detecteren van kankers: borst-, prostaatkanker en 

longletsels 
LongCAD 

 

Automatische detectie en berekeningen van 

beeldvorming (biomarkers) die helpen bij de 

diagnose zoals: long- en borst densiteit, analyse 

van coronaire en perifere bloedvaten  
4D Flow van arteries 

 

Detectie en kwantificatie naast bijkomende 

informatie van medisch dossier, 

anatoompathologie en andere patiënten gegevens, 

voor het helpen van het maken van de diagnose  
IBM Watson Health 

 

Naast detectie en kwantificatie, interpretatie van 

de scan bijvoorbeeld door een probiliteitscore te 

geven voor aanwezigheid kanker  
Aidence, Enliticand CureMetrix 





Voorbeeld in huidige praktijk 

• CT Lung CAD (Computer Aided Detection) 
– = volledig automatische, computer geassisteerde 

detector 

– gemaakt om radiologen te helpen in het detecteren 
van solide longnoduli bij CT thorax onderzoek 

–  bedoeld als tweede lezer, detectie van noduli die 
niet gezien waren 

– soms vals positieven (longvasculatuur,..) en niet 
gedetecteerde noduli 



Voorbeeld in huidige praktijk 

• Icometrix 

 



Human versus machine learning 



Voor- en nadelen artificiële intelligentie 

1) Vraag neemt toe 

2) Tunnelzicht: enkel patroonherkenning  specifieke taak overnemen 

3) Human touch  

4) Evolutie trager als gedacht (medische regulatie!) 

 





“Embrace it and it will make you stronger, reject it and it may make you irrelevant” 

Human + machine learning   >   human/machine learning 


