Philips wil naast grip
radiologische data ook
klinische data

op
op

Het kan eind november 2016 weinig medici ontgaan zijn dat
Philips ter gelegenheid van het jaarlijkse congres van de
Radiological Society of North America(RSNA) een waar
publiciteitsoffensief opende om verbeterde en nieuwe
technieken aan de man te brengen. Daarbij ging het deels om
beeldvormende technieken met behulp van CT-, MRI-, PETscanners en ultrageluid-toepassingen, maar ook om
softwaretoepassingen voor het databeheer van gemaakte
afbeeldingen. Daarbij trok één softwaretoepassing, Illumeo
genaamd, speciaal mijn aandacht, omdat men daarmee informatie
die scans opleveren wil integreren met data ontleend aan het
ziekteverleden van een patiënt. Het systeem is “zelflerend” en
zou “begrijpen” waar de radioloog naar kijkt en suggereren
welke metingen deze nog meer zou kunnen uitvoeren gegeven de
klinische context. Bij deze applicatie dient men te beseffen
dat behalve de opslag van afbeeldingsgegevens nu ook sprake is
van de opslag van klinische data in de Philips-cloud. Het
zelflerend zijn van de beslisalgoritmen betekent ook dat niet
constant transparant is op basis van welke criteria de
systemen tot hun adviezen komen. Op de website van Medisch
Contact, officieel media-orgaan voor artsen van de Koninklijke
Nederlandse
Maatschappij
ter
bevordering
van
de
Geneeskunst(KNMG), staat op 5 december in een artikel van
journalist Henk Maassen, dat Philips vanwege die zelflerende

algoritmen nog in gesprek is met de Amerikaanse Food and Drug
Administration(FDA) over de toepassing ervan. Er is blijkbaar
nog geen definitieve goedkeuring.
Privacy
Binnen het Philips-concern heeft men zeer wel door dat Illumeo
een toepassing is die een potentiële inbreuk maakt op de
privacy. In het artikel in NRC-Handelsblad op 29 november 2016
haast Jeroen Tas, directeur Connected Care & Health
Informatics van Philips, zich te zeggen dat Illumeo veel
gegevens nodig heeft om goed te functioneren, maar dat die
verzamelde data op goed beveiligde servers worden bewaard en
dat Philips zich aan alle regels houdt. Hij zegt er nog bij
dat de data geanonimiseerd zijn en niet te herleiden zijn tot
individuen. Toch moet ook hij weten dat bij voldoende data en
bij koppeling aan de andere databases, met intelligente
software, anonimisering makkelijk doorbroken kan worden. Dat
geldt met name voor medische data van weinig voorkomende
ziektebeelden.
“Given enough data, perfect anonymization is impossible no
matter how hard one tries.”
Omslagpunt
Met het introduceren van softwarematige toepassingen die
klinische data vastleggen binnen een cloud-omgeving waarin ook
de radiologische afbeeldingen worden opgeslagen, zijn we op
een omslagpunt beland. Tot nu toe werd naast de afbeeldingen
ook de indicatie en de uitslag vastgelegd. Het vastleggen van
andere klinische data in de cloud in samenhang met de
afbeeldingsdata is een totaal andere kwestie. Het gaat ook
niet om geringe hoeveelheden data. De vraag is of de
combinatie van deze data in handen van een bedrijf als
Philips, dat zich op zorgconsultancy zegt toe te willen leggen
nu wel een gewenste ontwikkeling is. Eerder liet ik al zien
hoe het concern zich met de eCareCompanion en de

eCareCoordinator gekoppeld aan de Philips Health Suite zich
tussen patiënt en ziekenhuis wringt en bovenop zorgdata komt
te zitten.
De toepassing zal bovendien zeker niet garant
staan voor een minimalisatie van beeldvormend onderzoek. Het
heeft immers als doel om gegeven de klinische context te
adviseren welke metingen of onderzoeken nog meer gedaan kunnen
worden.
Klinische relevantie
Zeer terecht vermeldt Henk Maasen in het artikel op de website
van Medisch Contact dat de klinische effectiviteit een punt
van aandacht is, en zeker niet het kleinste. Het is maar
helemaal de vraag of de machinale adviezen van deze software
een meerwaarde hebben voor de kliniek. Het gevaar is dat
clinici kritiekloos op de geboden informatie gaan vertrouwen
zonder precies te weten op welke manier de besluitvorming
binnen het systeem tot stand is gekomen. Voor minimalisatie
van het aantal onderzoeken zal het zeker niet zorgen.
FDA
Ook blijkt uit het artikel van Henk Maasen dat toelating door
de FDA nog niet definitief heeft plaatsgevonden. Philips zegt
nog in gesprek te zijn met deze instantie over het gebruik van
de zelflerende algoritmen in Illumeo. Het is ook wel te
begrijpen van de FDA aangezien zelflerende software op moment
A iets kan adviseren, maar op moment B iets totaal anders.
Transparantie over de wijze van besluitvorming is na starten
van het zelflerende proces naderhand afwezig. Philips schijnt
te betogen dat de toelating door de FDA niet langs de
gebruikelijke wegen zou moeten plaatsvinden. Het “concept” zou
de FDA moeten goedkeuren, niet het definitieve resultaat. Het
probleem is echter dat de FDA dan een soort “black box” zou
gaan goedkeuren.
Al met al staan we met Illumeo op een
scheidslijn ten aanzien van radiologische dataverwerking.
We zullen zien wat Philips toegestaan wordt op de markt te

brengen.
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