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Koorts? Moe?
Stel je doktersbezoek niet uit.

Laat jij je
ook
vaccineren?

Gelieve niet
aan te kloppen,
je komt zo aan
de beurt.
Dankjewel!

Hoe artificieel intelligent mag jouw zorgomgeving worden?
Artiﬁciële intelligentie, dat zijn machines die
zelfstandig kunnen leren en handelen. Ze nemen zelf
beslissingen, en lijken zo op mensen.
Bij artiﬁciële intelligentie combineert een snel
computersysteem heel veel informatie (data) op
basis van wiskundige formules (algoritmes). Op die
manier kan een machine steeds meer denken en
beslissen zoals een mens.

In een zorgomgeving kan artiﬁciële intelligentie erg
nuttig zijn, denk bijvoorbeeld aan een systeem dat
getraind is om kankergezwellen te detecteren op
de scans. Maar de inzetbaarheid van artiﬁciële
intelligentie brengt - terecht - ook enkele vragen
met zich mee rond ethiek en privacy.

gaan we best om met deze technologie? Hoe willen
we zelf liefst deze machines inzetten én voor wat?
Welke nieuwe wetten zijn er eventueel nodig om
negatieve gevolgen van de technologie te
verhinderen? Over zo’n vragen denken wij na, en
geven we informatie aan anderen.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij bekijkt
hoe deze technologie onze levens verandert. Hoe

Hoe denk jij hierover? Op welke momenten en
plaatsen in een zorgtraject kan artiﬁciële

intelligentie van pas komen, en wanneer zeker niet?
Duid in deze zorgomgeving aan op welke plaatsen
artiﬁciële intelligentie kan ingezet worden volgens
jou, en waar je liever niet wil dat artiﬁciële
intelligent wordt gebruikt. Geef er ook een woordje
uitleg bij, zo begrijpen de anderen waarom jij zo
denkt.

