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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor EZK, 

 
Ten behoeve van de hoorzitting van uw Vaste Commissie over Artificiële Intelligentie (AI) en 

het Algemeen Overleg op 12 maart a.s. over AI wil Nefemed, de belangenorganisatie van 

producenten en importeurs van medische hulpmiddelen en -technologieën, u enkele 

aandachtspunten meegeven die gericht zijn op de aspecten van AI in de zorg.  

 

In het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI) wordt beschreven dat AI 

‘enorm zal helpen bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld 

vergrijzing, klimaatverandering, voedselveiligheid, gezondheid en zorg’. Met betrekking tot het 

laatste vraagstuk biedt AI inderdaad nieuwe kansen voor gepersonaliseerde zorgadviezen, 

verruiming van kennis over onze gezondheid en noodzakelijke interventies, maar ook om de 

zorgverlening te kunnen ontlasten, de werkdruk te verminderen en uitkomsten van zorg te 

verbeteren.   

 

AI in de zorg kan op persoonlijk niveau data analyseren en voorspellen wat we moeten doen 

om gezond te blijven, welke behandeling te volgen of onze levensstijl te veranderen. 

Uiteindelijk zullen daardoor ook besparingen mogelijk zijn doordat de ziektelasten 

verminderen. Daarnaast heeft AI een effect op de werkdruk in de zorg, die momenteel (zeer) 

hoog is. Door inzet van AI kan bijvoorbeeld op het gebied van diagnoses een deel van de 

werkdruk verminderd worden en de zorgprofessional zich op basis van gegenereerde data  

richten op het opstellen van een behandelplan. Maar ook het structureel volgen van 

bijvoorbeeld een complexe operatiepatiënt met gebruikmaking van AI betekent dat een 

complicatie eerder onderkend wordt en behandeling kan plaatsvinden.  

   

AI kan ook kan ook in de langdurige zorg een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan de 

“sociale robots” die de communicatie en sociale interactie van bijvoorbeeld dementerenden 

ondersteunen, gezelschap bieden en kunnen prikkelen en motiveren om dagelijkse 

activiteiten uit te voeren.  
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Om dergelijke intelligente systemen succesvol in te zetten, moeten o.a. werkprocessen 

worden aangepast, software afgestemd, behandelaren worden opgeleid en aanpassingen 

van het proces van behandelen doorgevoerd. Zodat de kennis van AI op een logische en 

integrale manier onderdeel wordt van de manier van werken in de zorg.  

 

Om dit te kunnen bereiken moeten niet alleen de processen in de zorg worden aangepast 

maar ook de wet- en regelgeving en de financiering hierop worden afgestemd. Immers, een 

arts c.q. een ziekenhuis die een patiënt mede met behulp van AI volgt en behandelt, moet 

hiervoor worden vergoed. Het is echter de vraag of dat onder de huidige bekostigingsvorm 

voldoende geregeld is, m.a.w. welke zorgtitel daarvoor beschikbaar is.  

 

Tevens is het de vraag hoe de zorg om moet gaan met de data en wie daar toegang toe 

heeft. Hebben zowel de patiënt en de behandelaar als het medtech bedrijf dat de AI levert 

toegang tot de informatie of ook de zorgverzekeraar die de behandeling vergoedt en deze 

data wil gebruiken om bijvoorbeeld preventieve programma’s op te zetten? Met betrekking tot 

data is het wenselijk dat de zorg ook gestandaardiseerde data verzamelt, immers anders is 

het gebruik van AI-toepassingen vrijwel onmogelijk.   

  

Voor de leden van Nefemed zijn dit essentiële vragen waarop de politiek op korte termijn een 

antwoord moet formuleren. Voorkomen moet worden dat de introductie van AI in de zorg een 

grote vlucht neemt zonder dat er duidelijkheid is over de gevolgen hiervan. Nefemed doet 

daarom namens haar leden een oproep aan u om hierover, samen met de bedrijven die de 

medische technologieontwikkelingen en de data beheren, in gesprek te gaan en gezamenlijk 

beleidsregels hiervoor op te stellen.  
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