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PROF.DR. IR. MARK VAN DE WIEL

HOOGLERAAR STATISTIEK
VOOR GENOOMANALYSE

Big Data veroorzaakt de
komende jaren een Big
Change in het ziekenhuis.
Mark van de Wiel is hoogleraar Statistiek voor Genoomanalyse aan het VUmc in Amsterdam. Deze
relatief jonge hoogleraar ziet – met de nodige voorzichtigheid – een revolutionaire paradigmaverschuiving ontstaan in het medisch wetenschappelijk speuren naar ziekteoorzaken en hun
behandeling. De Big Data gaan een wezenlijke rol spelen in de manier waarop we onderzoek doen. En
dat gaat op zijn beurt de wijze waarop dokters moeten worden opgeleid drastisch veranderen. Zij zullen
de uitkomsten van genoomanalyse (genomics) moeten kunnen interpreteren en kunnen bespreken met
hun patiënten. De ontwikkelingen gaan adembenemend snel.

Juli 2015 |

JAARGANG

9

51

hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En dat maakt het duur.
Zeker als het om voorspellen gaat, want dan moet je een
periode afwachten of je voorspelling correct was. Dat duurt
lang, het kost tijd en geld en dan kan het vervolgens ook nog
gebeuren dat je wordt ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Al deze complicaties maken in deze fase van genoomanalyse dat de universiteiten en academische ziekenhuizen
een onmisbare rol spelen”.
Wat is het verband tussen Big Data en genomics?

Even de actualiteit: Laura van ‘t Veer is genomineerd voor de
European Inventor Award vanwege haar ontwikkeling van de
mammaprint. Er zijn zeventig genen geïdentificeerd die
kunnen voorspellen of de kanker snel zal uitzaaien en
daarmee of chemotherapie in een vroeg stadium noodzakelijk
is of niet. Goed of slecht voorbeeld van Big Data onderzoek?
Mark van de Wiel aarzelt niet: “Een goed voorbeeld van een
goede bijdrage van genomics. Vanuit statistische informatie
zijn voorspellingsmodellen gemaakt. In het begin ging dat
ook wel gepaard met wat fouten, dat hoort bij het voorloper
zijn. De test is nu uitgebreid gevalideerd, met clinical trials. Ik
heb er veel waardering voor. Er is een wiskundig voorspellingsmodel gemaakt op basis van bestaande patiënten en
vervolgens is het model getest op nieuwe patiënten”.
Is dit een model voor nieuwe innovaties?
“Het is een voorbeeld van toepasbaar maken van kennis, die
door Big Data onderzoek is verkregen. Bij het voorspellen van
therapiesucces kunnen we nog heel veel winnen. Met
eenvoudige algoritmes kun je tot betere en objectievere
keuzes komen. Iets anders is om overleving te voorspellen.
Ook daarvoor worden genomische markers in kaart gebracht,
maar het is nogal opportunistisch om te denken dat deze
voldoen om overleving goed te kunnen voorspellen. Bij
overleving komt meer kijken”, geeft Van de Wiel aan.
Van de Wiel vervolgt: “Het probleem bij het toepasbaar
maken is dat de ontwikkelingen zo snel gaan. Als het testen
van genetische markers klaar is, zijn er al weer nieuwe
methoden en kan het voorspellen al weer op basis van
minder markers plaatsvinden. Wij zijn er ook mee bezig en
het probleem is dat wanneer je bijvoorbeeld tien markers
hebt gevonden, je moet kiezen op welk platform je ze het
best kunt meten. Op het moment dat je gekozen hebt is er al
weer een nieuw platform ontwikkeld dat het nog goedkoper
kan meten. Financiers, de verzekeraars weten dit, en daardoor hebben ze moeite om erin te investeren. Bovendien
willen verzekeraars grote aantallen. Hoe groter de steekproef,
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Van de Wiel: “De analyse van het menselijk genoom werkt
met ongelooflijk veel gegevens. Een mens heeft 23 chromosomenparen, met daarop 20.000-30.000 genen, opgebouwd
uit DNA bestaande uit 3 miljard base-paren. In 2001 is het
menselijk genoom grotendeels in kaart gebracht en in latere
jaren voltooid. De afgelopen jaren zijn de onderzoekstechnieken sterk verbeterd, waardoor we snel en goedkoop over
grote hoeveelheden gegevens m.b.t. de genetica kunnen
beschikken. We kunnen nu ook onderzoek doen naar
genetische verschillen, gerelateerd aan ziekten. Daarbij doen
we dus onderzoek naar de complexe interacties tussen grote
aantallen genen onderling en tussen genetische informatie
en omgevingsfactoren. Dit noemen we genomics; het is een
synthese van moleculaire biologie, genetica en bioinformatica. Een heel groot aantal variabelen wordt tegelijk onderzocht. Het onderzoeksmodel heeft zich ook uitgebreid naar
eiwitonderzoek (proteonomics) en stofwisselingsonderzoek
(metabonomics). Daarvoor zijn steeds geavanceerde rekenmethoden, statistische analyses en een enorme rekenkracht
noodzakelijk. Dat is een vorm van Big Data onderzoek”.
Is het een hype of ontwikkelt het Big Data onderzoek in de
geneeskunde zich verder?
“Het is geen hype en het gaat niet voorbij. Maar er past wel
een kanttekening: het is niet zo dat alleen nog maar Big Data
interessant is. We zien ook interessante kleine datasets die
zeer de moeite waard zijn en interessante bevindingen
opleveren. Heel veel klassieke modellen van artsen zijn al vrij
goed en het is nog helemaal niet zo makkelijk om die klassiek
detectiemethoden te verbeteren met moleculaire markers. En
daar zullen we dus kritisch moeten zijn op ons zelf. Maar Big
Data als onderzoeksmethode en benaderingswijze van allerlei
klinische vraagstukken gaat wel doorzetten. Al met al kennen
we zo naast het traditionele onderzoekmodel drie vormen
van Big Data onderzoek en het is belangrijk om ze goed te
onderscheiden:
1. De eerste vorm begon met Big Data in de epidemiologie.
Hier worden gegevens verzameld bij tienduizenden mensen.
Het is het Big Data onderzoek, zoals Google het doet. Het
aantal gegevens waarnaar je zoekt is afgebakend tot een
beperkt aantal kenmerken. Dit onderzoek kan gedaan worden
op basis van traditionele statistiek. Je verzamelt weinig bij
veel.
2. Het tweede type onderzoek kwam met de genomics. Bij een
beperkt aantal mensen, zeg 100, zoek je naar misschien wel
100.000 uitleesvariabelen. We noemen dat de ‘-omics’ schaal.

Veel ziekten hebben een erfelijke component, maar het is
niet zo dat deze ziekten te herleiden zijn tot het disfunctioneren van één enkel gen. Bijna altijd is er sprake van een
complexe interactie van veel verschillende genen, waarin het
ene gen aan moet staan en de volgende drie uit, weer een
paar aan en uit en op die manier in een hele reeks. Met
genomics wil men een grote hoeveelheid genen onderzoeken
in onderlinge samenhang. Dat leidt tot een enorme dataverzameling. Genomics is bedoeld om manieren te vinden om
zinvolle informatie te halen uit de grote hoeveelheid data die
hieruit voortkomt. Duur onderzoek met klinische restricties
(selectie van patiënten, verkrijgbaarheid van patiëntmateriaal
en controlemateriaal etc.). Als je behandelsucces wil meten
kan je die nieuwe behandeling maar aan een beperkt aantal
patiënten geven. Dus je populatie is per definitie klein. Je
verzamelt veel bij weinig mensen. Het onderzoek kenmerkt
zich door complexere statistiek, vanwege de dimensie en alle
interacties van al die variabelen.
3. Derde vorm is nieuw en begint nu op te komen. Daarbij doe
je op epidemiologische schaal genetisch onderzoek met veel
moleculaire markers. Dus een combinatie van beide bovengenoemde vormen van Big Data onderzoek. Heel veel data bij
heel veel mensen. Hiervoor is enorm grote rekenkracht nodig
en complexe statistiek”.
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niveau. Je moet bijna informaticus of statisticus zijn om het
te snappen. Er is ook veel ruimte voor (moleculair) biologen
en medici, maar je ziet dat in de Verenigde Staten de
bio-informatici het soms al over lijken te nemen van de
biologen. Het lab wordt niet meer gerund door een bioloog,
maar door een bio-informaticus. De initiële screening
gebeurt door apparaten en daarna doe je validatie experimenten, geleid door informatici. Dat zou kunnen betekenen
dat je die kennis ook in het management zou willen zien. De
eerste stap is in elk geval het serieus nemen en inpassen van
dit soort mensen in de hiërarchie van het ziekenhuis. Wij als
bio-statistici hebben het hier in het VUmc goed en er bestaat
al een lange traditie. We oogsten veel waardering. Wat voor
ons wel lastig is, is dat we in lager geklasseerde tijdschriften
publiceren dan de medisch specialisten. Als je dat langs de
meetlat van de citatiescores in impactvolle specialistische
tijdschriften legt, komen we er zwakker uit (zie ook het artikel
over innovatie van prof.dr. Yvo Smulders elders in deze
uitgave, red.)”.
En de benodigde gespecialiseerde mankracht en expertise
voor Big Data onderzoek? Er wordt wel eens gesuggereerd om
een groep Indiërs in te huren.
Van de Wiel: “Dat is geen goed idee. Om dat te begrijpen is
het handig om het Big Data onderzoek in fasen in te delen en
dan te kijken waar dergelijke krachten zouden kunnen
worden ingezet.
Fase 1: data genereren. Dat gaat hoofdzakelijk machinaal en
vergt relatief weinig maar wel gespecialiseerde mankracht. Je
zou je over deze fase kunnen afvragen: “Die dure apparatuur
en machines die nodig zijn, moet we die allemaal wel zelf in
bezit hebben?”. Je zou een en ander kunnen centraliseren
door samenwerking. Daar valt echt efficiencywinst te boeken.
Er zijn al mensen die samples de grens over sturen. De opslag
van de gegevens is een ict vraag. Dat kan je in principe
outsourcen.

Hoe verandert Big Data onderzoek het medisch researchveld?
Van de Wiel: “In dit verband komt de vraag op wat moet je als
academisch ziekenhuis nog zelf willen doen? En hier ben ik
heel stellig: als academisch ziekenhuis moet je zeker Big Data
willen faciliteren. Als wij het niet doen, doet niemand het. Er
zijn drie partijen: a) universiteiten die veel methoden
ontwikkelen en voorbeelddata hebben, b) ziekenhuizen die
het onderzoek echt linken aan klinische parameters en
tenslotte c) geprivatiseerde bedrijfjes die diagnostische tests
ontwikkelen, maar die onderzoeken niet meer zelf: die lezen
de beschikbare literatuur vanuit de universiteiten en academische ziekenhuizen. Ik heb contacten met die geprivatiseerde bedrijven. Ze doen die grootschalige experimenten met
Big Data niet meer, vanwege het ontbreken van kennis en
budget. Ze richten zich hoofdzakelijk op kleinschalige
experimenten, als het aantal genen al is ingeperkt tot een
beperkte set”.
“Dan de verschuiving in de wetenschappelijke discipline. De
frictie die ontstaat, bestaat eruit dat je steeds kwantitatiever
moet zijn ingesteld om goed onderzoek te doen op dit

Fase 2: de aanvankelijke verwerking van de data. Het verkrijgen van de matrix met getallen m.b.v. sequentietechnieken
kost veel tijd en moeite en is echt nodig om de eerste
bewerkingen te doen. Je moet bijvoorbeeld veel van kanker
weten, wil je dat goed kunnen doen. Contextkennis is hier
dus erg belangrijk. Het is niet alleen informatica, maar ook
biologie, dus bio informatica.
Fase 3: het interpreteren van de resultaten en relateren aan de
klinische data. Dat moet je echt in eigen hand houden en daar
moet je mensen in opleiden.
Kortom ik zie nog niet direct waar je grootschalig goedkope
hulpkrachten uit India of Kazachstan kan inzetten. Ten
slotte is het belangrijk hoe je mensen inzet. Statistici spelen
nog een bijzondere en unieke rol: in een academisch
ziekenhuis moet je mensen hebben die objectief naar de
data kunnen kijken en niet direct gedreven worden door het
belang van hun eigen publicaties. Ze adviseren en beoordelen onafhankelijk en vormen zo een extern geweten van de
onderzoeker”.
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