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Introductie

De opkomst van enorme datasets variërend van beeldvorming, sensoren en elektronische patiëntendossiers, 
hebben geleid tot de invoering van artificiële intelligentie in de zorg. Binnen de radiologie wordt al gebruik 
gemaakt van artificiële intelligentie om afwijkingen op beeldvorming te detecteren. Artificiële intelligentie heeft 
ook binnen onze heelkundige praktijk de potentie om impact te maken. Inzicht in de huidige kennis en algemene 
houding van chirurgen ten aanzien van AI-toepassingen in de chirurgische praktijk is essentieel en kan bijdragen 
aan de toekomstige ontwikkeling en acceptatie van AI in de chirurgie.

Methode

In Maart 2021 is er een enquête verstuurd onder alle de leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 
De vragenlijst bestond uit 21 vragen en was onderverdeeld in vijf delen: vier algemene vragen, vier vragen over 
kennis omtrent AI, zeven over de verwachtingen van AI, vier over de eisen en zorgen bij het gebruik van AI en 
twee over de implementatie van AI.

 

 

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat slechts 17% van de respondenten reeds gebruik heeft gemaakt van AI in de kliniek. 
Een meerderheid van de chirurgen is echter van mening dat AI ook binnen de heelkunde van waarde kan zijn en 
geeft aan behoefte te hebben aan bij- en nascholing. Chirurgen zijn niet bang voor baanverlies door AI, maar 
zijn wel bezorgd over het verlies van autonomie, vraagstukken op het gebied van aansprakelijkheid en het risico 
op bias en discriminatie.



Verwachtingen van Nederlandse chirurgen in AI

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de chirurgen een positieve en open houding heeft ten opzichte 
van AI. Hoewel er verschillende ethische kwesties en zorgen naar voren komen, hebben de chirurgen hoge 
verwachtingen met betrekking tot het gebruik van toekomstige chirurgische AI-toepassingen.
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