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'Arts stelt de uiteindelijke 
diagnose' 
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van het kind, over de mate van ziekte, 
koorts, andere symptomen. De 
computer genereert een lijst met 
mogelijke diagnoses, met de meest 
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De afdeling Interne 
Geneeskunde van het 
UMC Utrecht gebruikt 
sinds kort een 
proefversie van een 
medisch diagnostisch 
adviessysteem. 

 

Kun je het stellen van 
een diagnose 
overlaten aan de 
computer? 
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Kun je het stellen van een diagnose 
overlaten aan de computer? 
Leisink, 
directeur 
Promedas 
BV i.o. in  
Nijmegen: 
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waarschijnlijke bovenaan. Het 
programma zou de arts dan ook vragen 
moeten stellen, om hiaten op te vullen 
waar de arts mogelijk niet aan gedacht 
heeft.  
Een dergelijk systeem is bedoeld als 
aanvulling voor de arts, het geeft een 
completer beeld dan je als arts zelf in je 
hoofd kunt hebben. Maar een dergelijk 
systeem blijft wel afhankelijk van de 
gegevens die een arts in voert. Dit is 
niet helemaal objectief, dus het blijft 
altijd mensenwerk.  
We willen het programma ontwikkelen 
voor huisartsen en kinder artsen. Zij zijn 
met altijd evengoed op de hoogte van 
alle soorten ziekten die vlekken ver-
oorzaken. Soms zijn dit echter ernstige 
aandoeningen zoals de ziekte van 
Kawasaki, of meningo-kokkensepsis. 
De diagnose wordt regelmatig gemist of 
te laat gesteld. Wanneer alle kenmerken 
bij elkaar worden gezet in de computer, 
geeft die als mogelijkheid een van deze 
aandoeningen." 

'Systeem moet breed 
terrein bestrijken' 
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huisarts in Le-
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"Ik zou een dergelijk systeem best 
willen gebruiken, mijn inte-resse is 
zeker gewekt.Voorwaar-de is wel dat 
een systeem een heel breed terrein 
bestrijkt, met een systeem dat alleen 
kennis bevat over een bepaald gebied. 
Het allermooiste zou zijn als zo'n 
systeem gemtegreerd werd in een HIS. 
Ik zou het gebruiken als steuntje in de 
rug, om mijn eigen kennis te toetsen. 
Uiteindelijk moetje als arts wel zeif de 
mogelijkheden interpreteren, dat kun je 
niet aan een computer overlaten." 

homeopathisch arts in Over- 
dinkel: 

"Een diagnose stellen kan in mijn 
beleving nooit alleen met de computer. 
Levende mensen laten zich niet 
inpassen in een computersysteem of 
protocol. Wel kan het een heel 
belangrijk hulpmiddel zijn voor double 
check en ondersteuning, waar ik zeker 
voor opensta. Het is van belang dat we 
als artsen meewerken aan het verder 
ont-wikkelen en avanceren van deze 
technieken. Persoonlijk kan en wil ik de 
differentiaaldiagnose, zoals geleerd in 
mijn opieiding, niet loslaten." 

'Vorm van second 
opinion' 
 

Herma Coumou, 
internetarts  

 

Agis in 
Amsterdam: 

 

"Een dergelijk systeem lijkt me een 
prachtig expertsysteem om de arts te 
helpen een diagnose te stellen door de 
bestaande medische kennis op een rijtje 
te zetten. De arts moet daarbij niet 
alleen afgaan op de computer, hij] moet 
wel zelf een slag om de arm houden. Er 
blijft namelijk altijd een menselijke 
factor aanwezig, de symptomen die een 
arts in moet voeren, zijn nooit honderd 
procent objectief. Ik denk dat patiënten 
een dergelijk computerprogramma 
ervaren als een vorm van second 
opinion. Het zal zeker een geruststelling 
voor de patiënt zijn als de arts een 
diagnose checkt en dat de computer de 
diagnose bevestigt. Het is voor de arts 
ook een goede manier om zich-zelf te 
controleren. Ik denk niet dat het zal 
leiden tot luie artsen, we zijn verplicht 
onze kennis op peil te houden. Het is 
vooral een aanvulling." 


