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Biostatistiek versus machine learning: 
van traditionele predictiemodellen naar 
geautomatiseerde medische analyse
MJ. Valkema 1,  HF.  L ingsma 2,  P.  Lambin 3,  JJB.  van Lanschot 4, 5

Machine learning wordt steeds meer toegepast op medische gegevens om klinische predictie
modellen te ontwikkelen. In dit artikel wordt de plaats van machine learning ten opzichte van de 
meer traditionele biostatistische aanpakken besproken. 

Biostatistiek is vooral bruikbaar bij gestructureerde databestanden. De selectie van variabelen 
voor een biostatistisch predictiemodel berust primair op een kennisgedreven aanpak. Bij machine 
 learning is een vergelijkbare werkwijze mogelijk, maar machine learning biedt ook mogelijkheden 
om ongestructureerde databestanden te analyseren, zoals van medische beeldvorming als van 
teksten uit patiëntendossiers. Het selecteren van variabelen berust daarbij vooral op een data
gedreven aanpak. 
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Complexe machine learning modellen maken het mogelijk om nietlineaire verbanden en interacties 
in de data te detecteren. Dit vereist echter grote databestanden om overfitting te voorkomen. Net 
als in de biostatistiek is bij machine learning externe validatie belangrijk om de bruikbaarheid van 
een ontwikkeld predictiemodel in een vergelijkbare setting te testen. 

Machine learning modellen zijn lastig te implementeren in de klinische praktijk, omdat ze worden 
beschouwd als black boxes (d.w.z. nietintuïtieve modellen). Ter verbetering hiervan zijn onderzoeks
initiatieven gaande op het gebied van explainable artificial intelligence. 

Tot slot wordt als voorbeeld de toepassing van machine learning besproken bij de geautomatiseerde 
analyse van medische beeldvorming en de ontwikkeling van klinische beslishulpen.

Inleiding

De geneeskunde krijgt steeds meer te maken met 
toepassingen van machine learning. Machine 
learning biedt mogelijkheden om allerlei soorten 
gegevens in grote hoeveelheden te analyseren. In 

het dagelijks leven zijn toepassingen van machine 
learning niet meer weg te denken, zoals de ge
automatiseerde gezichtsherkenning op mobiele 
telefoons en spamfilters in emailprogramma’s. 
Machine learning staat ook in de belangstelling 
in het medische domein. Veelbelovend is machine 
learning als hulpmiddel bij de beoordeling van di
agnostische beeldvorming. Bijvoorbeeld: berust 
deze longafwijking op de (computertomogra
fie) CTscan op een benigne ontsteking of op een 
maligne proces? Daarnaast kan machine learning 

worden ingezet bij de ontwikkeling van predictie
modellen. Bijvoorbeeld: hoe groot is op dit moment 
de kans dat deze individuele patiënt met deze on
cologische behandeling na vijf jaar nog in leven is? 
De werking van machine learning is echter vaak 
onbekend terrein voor artsen. 

In dit artikel wordt machine learning besproken in 
relatie tot bekende concepten uit de biostatistiek; 
beide worden namelijk in het medische domein 
gebruikt om onderzoek te doen met patiëntgege
vens. Het doel van dit artikel is om te beschrijven 
wat de overeenkomsten tussen machine learning 
en biostatistiek zijn en hoe machine learning me
thoden andere mogelijkheden kunnen bieden om 
onderzoek te doen met medische gegevens, zoals 
bij het geautomatiseerd detecteren van ziekte op 
basis van beeldvorming.

“In het dagelijks leven zijn toepassingen van machine 
learning niet meer weg te denken, zoals de geautomatiseerde 

gezichtsherkenning op mobiele telefoons en  
spamfilters in e-mailprogramma’s.”
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Predictiemodellen: biostatistiek vergeleken 

met machine learning

Het gebruik van klinische predictiemodellen

Predictiemodellen worden in de geneeskunde reeds 
decennialang toegepast met als doel de kans op een 
bepaalde uitkomst te voorspellen op basis van een 
of meer variabelen, ook wel predictoren of cova
riabelen genoemd. In predictiemodellen worden 
correlaties beschreven tussen de predictoren en de 
uitkomst. Correlaties veronderstellen niet per defi
nitie causaliteit. 

Bij een diagnostisch model gaat het om een spe
cifieke classificatietaak. Bijvoorbeeld: is bij deze 
individuele patiënt de betreffende aandoening 
hoogstwaarschijnlijk wel of niet aanwezig? Een 
bekend voorbeeld van een diagnostisch model is de 
Wells klinische beslisscore bij de diagnostiek van 
een longembolie (3). 

Een prognostisch model voorspelt daarentegen 
een uitkomst met betrekking tot het verloop van 
ziekte. Zo is de TNM (Tumor, regionale Nodes, 
Metastasen op afstand) classificatie een klassiek 
prognostisch model in de oncologie. 

Naarmate dergelijke predictiemodellen nauwkeu
riger worden, kunnen deze voor de individuele 
patiënt belangrijke behandelkeuzes beter onder
steunen en bijdragen aan gepersonaliseerde ge
neeskunde (personalised medicine).

De ontwikkeling van klinische predictiemodellen

Als een predictiemodel wordt ontwikkeld aan de 
hand van een relatief klein databestand is er een 
aanzienlijk risico op zogenaamde ‘overfitting’: het 
ontwikkelde model lijkt goed te presteren in de on
derzochte omstandigheid, maar blijkt geen accurate 

voorspellingen te kunnen doen op een nieuw onaf
hankelijk databestand in een vergelijkbare setting. 

Manieren om overfitting te voorkomen zijn een 
kennisgedreven modelleerstrategie (in plaats 
van een datagedreven modelleerstrategie) en het 
gebruik van grote databestanden. Er worden bij
voorbeeld grote internationale databestanden 
gebruikt bij de totstandkoming van elke nieuwe 
versie van de TNMclassificatie. 

Naast interne validatie is ook externe validatie be
langrijk om een nieuw model op onafhankelijke data
bestanden te valideren. Met externe validatie wordt 
onderzocht in welke mate de prestaties van een ont
wikkeld predictiemodel te generaliseren zijn (46). 

Is biostatistiek wezenlijk verschillend van 
machine learning?

Hoewel machine learning (zie het onderdeel ‘Kader’ 
verder in dit artikel voor nadere uitleg) vaak tegen
over de biostatistiek wordt gesteld, is er sprake van 
een continuüm: van klassieke (bijvoorbeeld Cox 
regressieanalyse) en meer moderne (bijvoorbeeld 
LASSO  Least Absolute Shrinkage and Selection 
Operator (1)) methoden uit de biostatistiek tot com
plexe machine learning algoritmes, zoals neurale 
netwerken, al dan niet met deep learning. 

Er bestaan nog vele andere machine learning algo
ritmes, waaronder decision trees en clustering al
goritmes (2). De werking van die algoritmes wordt 
nader besproken in het onderdeel ‘Kader’ verder in 
dit artikel.

Verschillen in benadering tussen biostatistiek en 
machine learning

Het selecteren van variabelen voor een predictie
model is een zorgvuldig proces. De benadering 
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daarvan ligt iets anders in de biostatistiek dan bij 
machine learning. 

Bij biostatistisch modelleren worden variabelen 
voorgeselecteerd op basis van de beschikbare lite
ratuur (kennisgedreven), dan wel op basis van een 
logische en begrijpbare hypothese (hypothesege
dreven). In geval van machine learning is de bena
dering bij de selectie van variabelen daarentegen 
vooral datagedreven. 

Bij een datagedreven aanpak worden de variabelen 
gekozen die de uitkomst het beste voorspellen in de 
ontwikkeldataset, ongeacht het theoretische kader. 
Dat maakt machine learning uitermate geschikt om 
te worden toegepast op grote databestanden met al
lerlei variabelen, waarbij een vooraf gestelde hypo
these voor de keuze van de variabelen dus niet per se 
noodzakelijk is. Uiteraard moet er wel een klinisch 
relevante onderzoeksvraag worden geformuleerd. 

Vanuit de data kan met machine learning op zoek 
worden gegaan naar verbanden, niet alleen in ge
structureerde, maar ook in ongestructureerde 
databestanden, zoals bij medische beeldvorming, 
teksten afkomstig uit patiëntendossiers of real
time geregistreerde vitale parameters. Complexe 
modellen zoals neurale netwerken zijn nuttig om 
eventueel aanwezige nietintuïtieve verbanden in 
de data te vinden. 

Net als in de biostatistiek geldt bij machine learning 
net zo goed dat de gevonden verbanden correlaties 

zijn, waarbij een oorzakelijk verband niet altijd 
bestaat. Maar dat is voor prognostische en diag
nostische vraagstellingen geen direct bezwaar. 

Nadelen van machine learning

Een nadeel van een datagedreven aanpak is een 
hoger risico op overfitting van het model, wat ge
mitigeerd kan worden door te werken met grote 

databestanden. De patiëntendata in die bestanden 
moeten zo robuust mogelijk zijn, onafhankelijk 
van de tijdsperiode, plaats van het ziekenhuis of 
methode van dataverzameling en dataopslag (7). 
Dat maakt de kans van slagen van het ontwikkelen 
van een reproduceerbaar model, dat werkt in een 
vergelijkbare patiëntenpopulatie, groter. 

Een ander nadeel is dat de interpreteerbaarheid 
van complexe, nietintuïtieve modellen lastig is. 
Het kan nadelig zijn als het model leidt tot een 
klinisch advies dat niet meer theoretisch te onder
bouwen of in te voelen is. Stel, een model voorspelt 
bij een patiënt een hoge kans op heropname in het 
ziekenhuis, maar niemand kan verklaren waarom, 
dan is de klinische implicatie volstrekt onduidelijk. 
Kan de patiënt wel of niet met ontslag naar huis 
en waarop moet bij die beslissing worden gelet (8)? 

Complexe machine learning draagt ook minder 
makkelijk bij tot nieuwe inzichten in de etiolo
gie van een ziekte in vergelijking met de meer 

“Vanuit de data kan met machine learning op zoek worden 
gegaan naar verbanden, niet alleen in gestructureerde, maar 
ook in ongestructureerde databestanden, zoals bij medische 

beeldvorming, teksten afkomstig uit patiëntendossiers of 
realtime geregistreerde vitale parameters.”
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transparante predictiemodellen uit de biostatis
tiek. Onderzoek op het gebied van verklaarbare of 
explainable AI is gaande naar de mogelijkheid om 
beslissingen uit black box modellen transparant, 
intuïtief of inzichtelijk te maken (9). Zo kan met 
behulp van een heat map in een scan met kleur 
worden aangegeven welk gedeelte werd gebruikt bij 
de voorspelling van een algoritme om longnoduli te 
classificeren als benigne of maligne(10). Vooralsnog 
kunnen oorzakelijke verbanden met dit soort visu
alisaties echter niet direct worden begrepen. 

Radiomics: geautomatiseerde beeldanalyse 

via machine learning

De achtergrond van radiomics

Bij het ontwikkelen van predictiemodellen kunnen 
dus zowel biostatistiek als machine learning 
worden ingezet, afhankelijk van de samenstelling 
en complexiteit van de beschikbare data. Voor ge
automatiseerde diagnostische beeldanalyse is bio
statistiek echter niet toereikend. Een afbeelding via 

computertomografie (CT), magnetische resonantie 
(MR) of positronemissietomografie (PET) bestaat 
uit een zeer grote verzameling pixels, elk met een 
verschillende intensiteit, waardoor een enorme 
hoeveelheid aan data ter beschikking staat. Uit één 
afbeelding kunnen honderden variabelen worden 
geëxtraheerd, waarmee vervolgens complexe 

verbanden kunnen worden gelegd. In tegenstelling 
tot de biostatistiek leent machine learning zich hier 
goed voor.

Machine learning kan niet alleen worden toe
gepast op radiologische beeldvorming (wat erg 
in zwang is omdat die beelden al jaren digitaal 
worden opgeslagen), maar ook op digitale beelden 
uit bijvoorbeeld de oogheelkunde, pathologie, en
doscopie en dermatologie. Bepaalde patronen in 
pixelwaarden kunnen handmatig door vooraf op
gestelde mathematische formules (fig. 1), of vol
ledig automatisch door een convolutional neural 
network (zie het onderdeel ‘Kader’ voor nadere 
uitleg) worden omgezet in abstracte varia belen 
die het beeld kwantitatief beschrijven. Met die 
variabelen kunnen machine learning modellen 
vervolgens worden getraind om gerichte diagnos
tische vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld: wat 
is de differentiatiegraad van deze histopatholo
gische afwijking? Dit vakgebied wordt ‘ radiomics’ 
genoemd (11). 

Met radiomics wordt het mogelijk om meer beeld
informatie te benutten dan met enkel het menselij

ke oog kan worden waargenomen. Het is belangrijk 
te beseffen dat modellen gebaseerd op radiomics 
meestal voor een specifieke taak worden ontwik
keld. Een model dat heeft geleerd om een longtu
mor op een CTscan met goede nauwkeurigheid tot 
een bepaald subtype te classificeren, kan dat niet 
automatisch ook bij een hersentumor op een CT of 

“Met radiomics wordt het mogelijk om meer  
beeldinformatie te benutten dan met enkel het  

menselijke oog kan worden waargenomen. Het is belangrijk  
te beseffen dat modellen gebaseerd op radiomics meestal  

voor één specifieke taak worden ontwikkeld.”
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MRIscan. Bovendien zal dergelijk model net als bij 
biostatistische predictiemodellen extern moeten 
worden gevalideerd om de klinische bruikbaarheid 
te objectiveren.

Klinische beslisondersteuning

Klinisch waardevolle en goed gevalideerde diag
nostische machine learning modellen, bijvoorbeeld 
ontwikkeld op basis van radiomics, zullen steeds 
meer worden omgezet in systemen voor klinische 
beslisondersteuning. Het zijn hulpmiddelen die na 
een zorgvuldig traject voor evaluatie van een speci
fieke toepassing kunnen worden geïmplementeerd 
in de klinische praktijk. Bij voorkeur worden die 
hulpmiddelen daarna nog verder geëvalueerd: leidt 
het gebruik van de klinische beslisondersteuning 
daadwerkelijk tot betere beslissingen (meer baten, 
minder schade en/of kosten)? 

In de toekomst zouden deze hulpmiddelen een 
aanvulling kunnen vormen op een klinische be
oordeling van een individuele specialist. Zo is het 
in recent onderzoek mogelijk gebleken om een kli
nische beslisondersteuning te ontwikkelen voor 
de endoscopische detectie van verdachte afwijkin
gen bij patiënten met een Barrett oesophagus (12). 
Dat systeem wordt in lopend onderzoek dooront
wikkeld om de klinische toepasbaarheid verder te 
verbeteren. Hopelijk kunnen in de nabije toekomst 
dergelijke systemen ook behulpzaam worden op 
andere gebieden, zoals het vaststellen van tumor
residu na neoadjuvante behandeling bij patiënten 
met een slokdarm of rectumcarcinoom (13, 14). 

Fig. 1 | Handmatige radiomics.

Radiomics is het kwantitatief analyseren van een beeld. 
Bij handmatige radiomics moet het relevante gedeelte 
van het beeld handmatig worden ingetekend (in de figuur 
weergegeven als de blauwe lijn in het beeld). Hieruit 
kunnen talloze beeldeigenschappen worden berekend 
met vooraf gedefinieerde formules, onder andere op 
basis van pixelintensiteit, vorm en verhoudingen van 
onderlinge pixels ten opzichte van elkaar (‘textuur’). Deze 
beeldeigenschappen kunnen vervolgens worden gebruikt 
bij het ontwikkelen van een predictiemodel.
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Enkele voorbeelden van machine learning 
modellen
Wat is machine learning?

Machine learning is een deelgebied van artificiële intelligentie (AI). AI is de overkoepelende term 
voor alles wat gaat over intelligente computergestuurde technologieën. Machine learning is een 
breed begrip voor zelflerende algoritmes die patronen in data kunnen herkennen. Enkele voorbeel
den van machine learning algoritmes worden in dit kader beschreven.

Decision trees en random forest

Een decision tree is een beslisboom die de uitkomst voorspelt met behulp van afkapwaarden voor 
de predictoren. In een decision tree zou de aaneenschakeling van beslissingen voor bijvoorbeeld het 
voorspellen van een hoog of laag cardiovasculair risico kunnen zijn: leeftijd ≥ of < 60 jaar, rookt wel 
of niet en systolische bloeddruk ≥ of < 120 mmHg. 

Een random forest model bestaat uit een groot aantal decision trees bij elkaar (fig. 2). De verschil
lende decision trees in de forest gebruiken subsets van de data of subsets van de predictoren van de 
data. De uitkomst van een random forest is de gemiddelde uitkomst van alle decision trees in het 
model. Een random forest is op die manier beter bestand tegen overfitting dan een enkele decision 
tree.

Fig. 2 | Random forest.

Voorbeeld van een random forest model, bestaande uit drie decision trees. Elke decision tree is getraind om een 
beslisregel toe te passen op basis van een set eigenschappen van een patiënt (weergegeven als ‘Patiënt A’ in de figuur). 
Iedere decision tree in het model geeft met behulp van de beslisregel een uitkomst, zoals bijvoorbeeld een goede of 
een slechte prognose (in de figuur weergegeven als een groene bol of een rode zeshoek). De uitkomst van het random 
forest model wordt bepaald door de meerderheid van de uitkomsten van alle decision trees samen.
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Clusteringalgoritmes

Clusteringalgoritmes zijn ontworpen om groepen van datapunten, ook wel clusters genoemd, te 
leren onderscheiden in een databestand. Er bestaan vele soorten clusteringalgoritmes die allen een 
net iets andere werking hebben. 

Een bekend voorbeeld is het Kmeans clustering algoritme. Dat algoritme bepaalt iteratief het op
timale centrum van een cluster, door de ligging van de datapunten ten opzichte van het huidige 
centrum van het cluster te vergelijken en daarop het centrum steeds aan te passen (fig. 3). 

Fig. 3 | Kmeans clustering.

Illustratie van de werking van een Kmeans clusteringalgoritme. Het algoritme leert in het databestand groepen 
te onderscheiden op basis van overeenkomsten in de predictoren van de patiënten, bijvoorbeeld de leeftijd en de 
differentiatiegraad van de tumor. (In de figuur zijn 2 willekeurige predictoren weergegeven, ‘predictor x’ op de xas en 
‘predictor y’ op de yas.) Het algoritme verplaatst iteratief het centrum van elke groep (in de figuur weergegeven met 
‘+’) totdat deze het meest centraal in een groep ligt. De 3 groepen uit de figuur, aangegeven met verschillende kleuren, 
kunnen bijvoorbeeld worden voorgesteld als 3 verschillende patiëntgerelateerde uitkomsten, zoals een goede, matige 
en slechte prognose. 

Neuraal netwerk en deep learning

Het ontwerp van een neuraal netwerk is geïnspireerd door de schakeling van menselijke neuronen 
in het brein. Een neuraal netwerk is gelaagd opgebouwd. De neuronen uit de eerste laag voeren een 
set berekeningen uit op basis van de ingevoerde variabelen. Informatie over die berekeningen wordt 
overgedragen aan de neuronen van de volgende laag. Dat proces herhaalt zich in elke laag, tot aan 
het laatste neuron dat de uiteindelijke predictie doet (fig. 4A). 

Het aantal lagen binnen een neuraal netwerk kan variëren van enkele tot honderden. Deep learning 
maakt gebruik van vele lagen in een neuraal netwerk (het exacte aantal lagen is in de literatuur niet 
nader gedefinieerd). Door de gelaagdheid kan een neuraal netwerk zeer complexe functies leren en 
nietlineaire verbanden modelleren. 
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Het convolutional neural network (CNN) is een toepassing van deep learning om abstracte patronen 
in beeldvorming te leren herkennen. Het CNN transformeert met filters stapsgewijs het beschikba
re beeld naar nieuwe beeldvormingskenmerken. Vervolgens leert het CNN hierin randen, vormen, 
contrasten en uiteindelijk objecten te herkennen (fig. 4B). 

Voor het gebruik van neurale netwerken zijn zeer grote databestanden nodig, wat in de medische 
praktijk vaak een beperkende factor is. Ten aanzien van geautomatiseerde beeldanalyse kan het 
toepassen van transfer learning een oplossing zijn. Basisbeeldvormingskenmerken van een eerder 
getraind model, bijvoorbeeld op duizenden foto’s van honden en katten, kunnen met transfer learn
ing worden overgedragen naar een ander model. 

Fig. 4 | Neurale netwerken.

(A) Een neuraal netwerk met een invoerlaag, 2 tussenliggende lagen en het output neuron dat een (patiëntgerelateerde) 
uitkomst voorspelt, in de figuur weergegeven als een rode zeshoek. 

(B) Een convolutional neural network waarin beeldvorming eerst stapsgewijs wordt omgezet naar steeds complexere 
beeldvormingskenmerken. De uiteindelijke beeldvormingskenmerken worden in een neuraal netwerk geclassificeerd 
tot een (patiëntgerelateerde) uitkomst, in de figuur weergegeven als een rode zeshoek.
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Besluit

Onderzoek met medische gegevens kan zowel met 
biostatistische methodes als met complexe metho
dologieën uit de machine learning worden gedaan. 

Biostatistische modellen lenen zich goed voor ge
structureerde databestanden, waarbij variabelen 
met een kennisgedreven aanpak worden voorgese
lecteerd. Met machine learning is het mogelijk om 
ongestructureerde databronnen, zoals medische 
beeldvorming, met een datagedreven aanpak te 

analyseren. Dat heeft als voordeel dat ook niet 
intuïtieve verbanden kunnen worden gevonden. 
Het nadeel is dat hierbij grote databestanden nood
zakelijk zijn om overfitting te voorkomen. 

Bij de geautomatiseerde diagnostische beeld
analyse is machine learning bijzonder geschikt en 
potentieel van meerwaarde in de klinische praktijk 
omdat met algoritmes abstracte beeldvormings
kenmerken kunnen worden benut, die door enkel 
het menselijke oog niet kunnen worden waargeno
men. 

ABSTRACT

Biostatistics versus machine learning: from traditional prediction models to automated 
medical analysis

Machine learning is increasingly applied to medical data to develop clinical prediction models. This 
paper discusses the application of machine learning in comparison with traditional biostatistical 
methods. 

Biostatistics is wellsuited for structured datasets. The selection of variables for a biostatistical pre
diction model is primarily knowledgedriven. A similar approach is possible with machine  learning. 
But in addition, machine learning allows for analysis of unstructured datasets, which are e.g. derived 
from medical imaging and written texts in patient records. In contrast to biostatistics, the selection 
of variables with machine learning is mainly datadriven. 

Complex machine learning models are able to detect nonlinear patterns and interactions in data. 
However, this requires large datasets to prevent overfitting. For both machine learning and bio
statistics, external validation of a developed model in a comparable setting is required to evaluate 
a model’s reproducibility. 

Machine learning models are not easily implemented in clinical practice, since they are recognized 
as black boxes (i.e. nonintuitive). For this purpose, research initiatives are ongoing within the field 
of explainable artificial intelligence. 

Finally, the application of machine learning for automated imaging analysis and development of 
clinical decision support systems is discussed.
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