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Eerste AI-cursus voor zorgprofessionals beschikbaar  

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health 

lanceren vandaag de Nationale AI-Zorg cursus. Deze gratis cursus richt zich specifiek op 

AI in de zorg en biedt de zorgverlener, van (huis)arts tot verpleegkundige en van GGZ-

medewerker tot mantelzorger meer inzicht in wat Artificiële Intelligentie (AI) kan 

betekenen in hun dagelijks werk.   

AI ontwikkelt zich razendsnel in alle sectoren. Ook de zorgsector krijgt te maken met een digitale 

transformatie in hun werkveld. Hierdoor stijgt de behoefte aan kennis over AI. Het doel van de cursus 

is om bewustwording te creëren voor de mogelijkheden van AI bij alle werkenden en studenten in de 

zorgsector.  

Toegankelijk maken van kennis over AI 

De NL AIC vindt het belangrijk dat basisinformatie en kennis over AI, de toepassing van AI en 

eventuele gevolgen van AI voor iedereen toegankelijk is. Onlangs lanceerde de NL AIC samen met TU 

Delft de uitgebreidere cursus Elements of AI: een gratis online cursus die deelnemers inzicht geeft in 

de basis van AI. De Nationale AI-Zorg cursus biedt dit ook, maar is echt toegespitst op AI in de zorg. 

Na de zomer 2021 volgt er ook een AI-cursus voor de sectoren energie en landbouw en voeding. 

Idealiter zet deze cursus een proces in gang, zodat onderwijsinstellingen AI en andere technologieën 

in toenemende mate opnemen in het curriculum.   

Wat houdt de Nationale AI-Zorg cursus in?  

De Nationale AI-Zorg cursus is Nederlandstalig en bestaat uit 13 korte modules van 6 tot 15 minuten. 

De cursus neemt in totaal zo’n 2,5 uur in beslag. De modules bestaan uit een afwisseling van lesstof, 

video’s en interactieve elementen. Arts Emma Bruns neemt de cursist mee in de ‘patient journey’ 

langs meer dan 10 use-cases en 20 experts die inzicht geven in verschillende AI-toepassingen in de 

zorg. Van diagnose tot behandeling tot zelfmanagement. En van algoritmes, machine learning 

(voorspellingen doen op basis van data) tot deep learning (beeld- en spraakherkenning), alles komt 

voorbij.  

Je hoeft geen computerexpert of wiskundige te zijn om deze cursus te volgen. Na het voltooien van 

deze cursus heb je een goed beeld van hoe AI in de zorg kan worden toegepast en wat de eventuele 
gevolgen zijn voor het werk. Je kunt je eigen tempo en volgorde bepalen en na afloop ontvang je een 

certificaat.  
 
Nationale AI-Zorg cursus vanaf vandaag te volgen 

De Nationale AI-Zorg cursus is vanaf vandaag te volgen via zorg.ai-cursus.nl. De cursus is alleen in 

het Nederlands beschikbaar. De Nationale AI-Zorg cursus wordt mede mogelijk gemaakt door 

Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. 

________________________________________________________________________________ 

  

https://nlaic.com/nieuws/populaire-ai-cursus-nu-ook-in-het-nederlands/
https://zorg.ai-cursus.nl/home
http://zorg.ai-cursus.nl/


Noot voor de redactie 

Heeft u nog vragen of wilt u een uitgebreider artikel wijden aan deze cursus, dan kunt u contact 

opnemen met: 

Lorella van der Hooft 

lorella.vanderhooft@nlaic.com 

06 20 67 67 14 

Over de Nederlandse AI Coalitie 

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, 

bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om 

AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. 

De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én 

toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen 

en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. 
 

Over Health~Holland: 
Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) maakt zich als coördinator van de uitvoering 

samen met publieke en private partijen hard voor de economische kansen van het maatschappelijk 

thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dit doet de 

coalitie aan de hand van de vijf Gezondheid & Zorg-missies, opgesteld door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De centrale missie luidt: In 2040 leven alle Nederlanders 

tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en 

hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. Er zijn vier onderliggende missies die 

bijdragen aan deze centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste 

plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. 
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