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Inzichten uit grote hoeveelheden
data kunnen een bedrijf
verregaand optimaliseren. Maar de
technologische innovaties van
morgen hebben een nog veel
groter potentieel. ‘Data Analytics
kan gevestigde businessmodellen
omgooien’, zegt Jo Coutuer van
Deloitte. ‘Wie zich bewust is van
de mogelijke impact, heeft de
kansen voor het grijpen.’

Het disruptieve potentieel van Data
Analytics is niet altijd even zichtbaar,
maar het gebeurt vaker dan u denkt. Kijk

bijvoorbeeld naar wat een bedrijf als
Booking.com heeft veranderd voor de
reisindustrie. Reizen online boeken is de norm
geworden. Of kijk naar Spotify, Uber en Airbnb:
allemaal businessmodellen die mogelijk werden
door de evoluties in Data Analytics en allemaal
zetten ze gevestigde industrieën op hun kop.
‘Als optimalisatie en zelfs herdefinitie niet meer
volstaan om aan een organisatie een blijvende
bestaansreden te geven, ontstaat disruptie’, aldus
Jo Coutuer, partner bij Deloitte. Disruptie, zoals
voorgaande voorbeelden illustreren, kan leiden
tot het uiterst snel verdwijnen van traditionele
modellen. Maar disruptie kan ook gecontroleerd
verlopen: een evolutie van optimalisatie naar
herdefinitie, om uiteindelijk te resulteren in het
volledig omgooien van een businessmodel. 
Neem Qaelum, een spin-off van het UZ Leuven
die stralingsdoses meet bij apparatuur voor
mammografie. ‘We willen begrijpen wat een
scanner doet bij iedere patiënt. Want bij een
mammografie spelen verschillende parameters
mee, zoals de densiteit en het klierweefsel van
de borsten’, aldus oprichter Jurgen Jacobs.
‘Daarom hebben we een analysesysteem
uitgewerkt dat op basis van Big Data modellen
ontwikkelt om de juiste stralingsdosis te
bepalen voor iedere patiënt.’

OPTIMALISERING
Qaelum zorgt voor een optimalisering voor
zowel het ziekenhuis als de patiënt. Voor de
patiënt, omdat een te hoge stralingsdosis
inductiekanker kan veroorzaken en een te lage
dosis een onduidelijk beeld kan opleveren. Voor
het ziekenhuis, omdat ze op basis van de
gegevens de bezetting van de toestellen
kunnen optimaliseren. Maar ondertussen leidt
het nieuwe dataproduct van Qaelum ook voor
een herdefiniëring in de sector. Want als iedere
patiënt een unieke, aangepaste monitoring
krijgt, verandert dat de relatie tussen de patiënt
en de radioloog. Welke patiënt zal nog een
standaardbehandeling aanvaarden als die weet
dat er een beter, geïndividualiseerd alternatief
bestaat?
Big Data en Analytics kunnen sectoren op hun
kop zetten, zoveel is duidelijk. Maar wat we
vandaag zien, is nog maar het topje van de

ijsberg. Meer dan 80 procent van alle data
waarover bedrijven en overheden beschikken,
zijn visueel of tekstueel, niet in de vorm van
cijfers. Zodra we het vermogen ontwikkelen om
ook die 80 procent data nuttig te gebruiken,
gecombineerd met de 20 procent die we
vandaag sneller en sneller ontginnen, zullen er
volstrekt nieuwe mogelijkheden ontstaan en
oude bedreigd worden.

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
‘De volgende stap in Data Analytics en artificiële
intelligentie zijn slimme systemen’, zegt Coutuer.
‘Computers die teksten kunnen begrijpen en
dingen kunnen aanleren.’ De mogelijkheden van
dergelijke ‘cognitive systems’ zijn immens. Neem
bijvoorbeeld een callcenter. Een computer die
begrijpt wat de klant vraagt en de voorkeuren
en achtergrond van diezelfde klant kent, is
perfect in staat om antwoorden te geven op de
eerste, oppervlakkige vragen van klanten. Of kijk
naar de advocatuur. Jonge advocaten of stagiairs
zijn vandaag soms weken bezig met het
opzoeken van precedenten om een rechtszaak
voor te voorbereiden. Wat als een computer dat
opzoekwerk in enkele seconden kan doen? ‘Die
evolutie zou het beroep van advocaat niet
overbodig maken’, aldus Coutuer, ‘maar de
inhoud wel gevoelig veranderen.’
Hoe moet uw bedrijf omgaan met de evoluties
in Data Analytics en artificiële intelligentie? ‘Het
is een kwestie van zelfreflectie’, zegt Coutuer.
‘Beseffen dat het een impact kan hebben op je
business en zoveel mogelijk inspelen op de
mogelijkheden die alle innovaties meebrengen.
Zo snel mogelijk. Want wie mee wil zijn met
morgen, moet er vandaag al aan beginnen.’
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