
V
eel beroeps-
groepenwor-
stelenmethet
themabigdata

enkunstmatige intelligen-
tie.Datmerkte ikde laatste
maandenopsymposia van
advocaten, rechters, onder-
wijzers enartsen.Degrote
vragendiedaar aanbod
komenzijn: ‘Hoeblijf ikbij
in eenwerelddie snel ver-
andert?’ En: ‘Hoeprofiteer
ikhiervanopeenethisch
verantwoordemanier?’

Ter verduidelijking: big
data enkunstmatige intelli-
gentie zijn tweekanten van
dezelfdemunt.Metde term
bigdatabedoelenwe vaak
het verzamelenenopslaan
vandata, enhetdoen van
relatief eenvoudige analy-
ses, terwijlwebij de term
kunstmatige intelligentie
meerdenkenaanzeer
geavanceerdealgoritmen.

Ophet symposiumBig
Data:RampofRijkdom?op
23novemberbij deRaad

voordeRechtspraak inDen
Haagwerddenoodzaakom
vaart temakenwel gevoeld.
Deadvocaten zijn ten slotte
de rechters al eeneind voor
methet op IBM’s super-
computerWatsongeba-
seerdeexpertsysteem ‘Ross’
dat inno timealle relevante
processtukkenopsnort.
Nogevenende rechter
wordt inde rechtszaal om
deorengeslagenmet zijn
eigen inconsistenties.

De rechterlijkemacht

zit opeengoudmijnaan
data: vele jarenaanpro-
cesdossiers en vonnissen.
Omde transparantie van
de rechtspraak te vergroten
vraagtmenzichaf of deze
stukkenniet openbaar
gemaaktmoetenworden.
Maarkandat? Immers, die
databevattenpersoonlijke
gegevens enanonimiseren
isniet eenvoudig. En van
wie zijndiedata eigenlijk?
Bovendien lopen rechters
het risico tewordengepro-

fileerd.Bijvoorbeeld: rech-
terXgeeft systematisch
zwaardere straffendan
gemiddeld.Die spiegel kan
confronterend zijn,maar
bevordertwel deobjectivi-
teit vande rechtspraak.

Eendag later, bij het
symposiumMeetbaarBeter
inApeldoorn,werdende
parallellenmetdegezond-
heidszorg al snel duidelijk.
Ookhierwas eengevoel
vanurgentie tebespeuren.
Eénarts verteldedathet

Eerst je data
inventariseren,
daarna verder kijken

Data Domino
Om beurten schrijven vier experts uit de datawereld over
een brandende kwestie. Deze week: Max Welling over hoe
beginners in big data hier functioneel mee kunnen omgaan.
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‘Interessante infoals je
een schadeclaimwilt
incasseren.’

ophangen vaneenA4’tje in
deoperatiekamermet een
checklist van vier afvink
puntendepostoperatieve
overlevingskansenomhoog
deed schieten. Tel daarbij
ophet feit dat dehelft van
allemedischeprocedures
nietwetenschappelijk is
getoetst, en jebegrijpt dat er
hiernogwelwat tewinnen
valtmetbigdata.

Dat ookprivacy een seri
eus issue is inde zorg,werd
pijnlijk onderstreeptdoor

eenartikel dat opdiedag
verscheen: ‘Ziekenhuizen
lekkendagelijks privacy
gevoelige informatie’.

Naal dat kletsenop sym
posiamoetendehanden
uit demouwengestoken.
Maarhoedoe jedat?Een
bigdataavontuurbegint
altijdbij debron. Inventa
riseerdus eerstwat je aan
data inhuishebt. Bedenk
danwelkprobleem jewilt
oplossen.Betrekexterneex
pertise inditproces:acade

mischepartnersofstartups,
gespecialiseerd in ‘datasci
ence’,kunstmatige intelli
gentieenprivacy.Formuleer
methenkleinebehapbare
projectenengaexperimen
teren.Falenisnieterg,het
doel is te leren.Zowordtuw
organisatie langzaammaar
zeker ‘datasavvy’.

MaxWelling is hoogleraar
machine learning (UvA)
enmedeoprichter
van start-up Scyfer.

ata-analysekanonthullen
atdeene rechter zwaarder
raftdandeandere.
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