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AIuitUtrecht zoekt
juiste corona-artikelen

Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

DeUniversiteitUtrechthelptmedici ommet
kunstmatige intelligentie (AI) de juiste
coronabehandeling te vinden.Desoftware,
die is ontwikkelddooreen teamvandatawe-
tenschappers, doorzoektde internationale
databaseCord-19waarinallemedischearti-
kelenoverde ziekteCovid-19 zijn verzameld.
Hetprogrammakanartsenduizendenuren
leeswerkbesparen.

De database, die wekelijks wordt bijgewerkt,
bevat de corona-publicaties van grote weten-
schappelijke uitgeverijen als Elsevier, Sprin-
ger,WileyendeNewEnglandJournalofMedi-
cine.Wegensdemondialecoronacrisisstellen
zij deartikelen,diedoorgaansalleenviadure
abonnementenwordengeleverd,gratisaanie-
dereenbeschikbaar.OokhetUtrechtse zoek-
programma,ASReview, isgratis tegebruiken.

Hetonderzoeknaarcoronalevertmeerpu-
blicatiesopdanmedicikunnenlezen.Sindsde
start inmaartdit jaarzijn63.000onderzoeks-
artikelenopgenomenindedatabaseCord-19,
dagelijkskomenerduizendenbij.Hetproject
wordtmogelijkgemaaktdoordeAmerikaanse
regering,grote techbedrijvenalsMicrosoften
Amazon,enhetAllenInstitutevooronderzoek
naar kunstmatige intelligentie.

DeUtrechtsesoftware,die isontwikkeldon-
der leidingvanRensvandeSchoot,hoogleraar
‘statistiek van kleine data’, wordt ook getest
door Nederlandse artsen. Het Kennisinsti-
tuutvandeFederatieMedischSpecialistenwil
het programma kunnen gebruiken om snel-
ler richtlijnentemakenvoordebestecorona-
behandeling.Zo’n richtlijngaatbijvoorbeeld
over de vraag of een beademde patiënt op de
buik of de rugmoet liggen. Om richtlijnen te
kunnengeven, lezendewetenschappersbijhet
Kennisinstituutsomsduizendenartikelenper
medisch vraagstuk. ‘Bij het ontwikkelen van
corona-behandelingen is die tijd er gewoon
niet’, zegt Vander Schoot.

Detestmetdekunstmatigeintelligentie,die
wordt gefinancierd door deNederlandseOr-
ganisatie voorWetenschappelijk Onderzoek
(NWO),moetkunnenaantonendathetzelfde
resultaat inveelkortere tijdwordtbereikt.De
specialistenvereniging zelf geeftnoggeen in-
formatie over de test.

Deontwikkelingvandesoftwarebegondrie
jaargeleden.Hetdoelwaskunstmatigeintelli-
gentieklaar testomenvoorhetselecterenvan
relevantewetenschappelijkestudies.Decom-
puterzoudaarmeeeenbelangrijkdeelvanhet
onderzoeknaarziektesenpsychischestoornis-

senkunnenovernemen. Als het goed genoeg
werkte,zouhetNederlandsewetenschappers
gezamenlijkeenbesparingopleverenvanen-
kele tienduizenden leesurenper jaar.

IrisEngelhard,hoogleraarklinischepsycho-
logie in Utrecht, gebruikte de software voor
onderzoeknaarpsychischeklachtennaic-op-
names, en naar stress in het coronatijdperk.
Demedische database gaf 5803 studies, zegt
ze. ‘Hetzoumij35uurhebbengekostomalle
samenvattingente lezen.’Desoftwaremaakte
in enkeleuren eenbruikbare selectie.
Bij veel ziektes en mentale stoornissen

wordt het aantal studies naar therapieën te
grootomteoverzien.Daaromschrijvenweten-
schappers overzichtsartikelen, de zogeheten
‘metastudies’, waarin ze alle publicaties over
een behandeling vergelijken. Zoworden tel-
kens nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor art-
sen en therapeuten.

In sommige vakgebiedenwordt zoveel on-
derzoekgepubliceerd,datalleenhet lezenvan
de samenvattingen een jaar leestijd vergt. Na
deselectievanderelevanteartikelen,moeten
vaaknoghonderdenartikelenvolledigworden
gelezen.DesoftwarevanVandeSchootselec-

De software selecteert
relevanteonderzoeken
en wordt ook
door Nederlandse
artsen getest

teert de relevante artikelen, zodat een onder-
zoeker zelf geen samenvattingenmeer hoeft
te lezen.
Ook apothekersvereniging KNMP test de

softwarevanVandeSchoot.Hetexpertisecen-
trum,datartsenenapothekersadviseertover
het gebruik van geneesmiddelen, leest door-
lopendliteratuuroverpatiëntenstudies,die in
nieuwe adviezen vertaaldmoet worden. ‘We
lezen soms 200 samenvattingen over één ge-
neesmiddel’, zegtKa-ChunCheung,hoofdvan
hetcentrum, ‘omuiteindelijkdetwintigmeest
relevantestudies teselecterendiewevolledig
moeten lezen.’

Deapothekersdedenonlangseenproefmet
literatuurovermorfinevoorobesitaspatiënten.
DeUtrechtsesoftwarewistvrijwelallerelevan-
te studies te selecteren, die de apothekers na
veleavondenleeswerkookzelfhaddengevon-
den. Een volgende stap, aldus Cheung, is dat
desoftwaredoorlopenddenieuwste literatuur
monitort, en een signaal geeft als erweer een
relevante studie verschijnt.

Rens van de Schoot, hoogleraar
‘statistiek van kleine data’.
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