FACTSHEET: Wat is Kunstmatige intelligentie?
Uitleg Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig
problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van een mens.
Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI) zijn apparaten die reageren op data of
impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij KI dus
niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen.
De apparaten zijn zich echter niet bewust van de taken die ze uitvoeren. Ze volgen algoritmes en
herkennen patronen. Door te leren van hun eigen fouten, leveren ze een beter resultaat. Je spreekt
dan ook wel van Machine Learning.

Meer informatie
Kunstmatige intelligentie kan grote voordelen hebben voor de mensheid. Met name de herkenning
van spraak, beeld en patronen, de zelfsturende systemen, vertaalmachines, lopende robots en vraagantwoordsystemen kunnen ons helpen op het gebied van gemak, gebruikerservaring en efficiency.
Ook de gezondheidszorg verwacht grootse dingen van KI. Een intelligente computer zou kleine
veranderingen en afwijkingen veel nauwkeuriger kunnen waarnemen en herkennen dan een arts van
vlees en bloed. Ook kunnen zij onvermoeibaar zeer gecompliceerde operaties uitvoeren.
Zoek op YouTube maar eens naar het filmpje ‘Sophie’ van de Raad voor Volksgezondheid en
samenleving waar je een patiënt ziet vertellen over haar oogoperatie die door een robot werd
uitgevoerd.

Voorbeelden
Even iets Googlen is al een vorm van kunstmatige intelligentie!
Google laat met behulp van intelligente algoritmes de
zoekresultaten zo goed mogelijk aansluiten op jouw wensen.
Dat heeft ook nadelen……
Virtuele assistenten zoals SIRI en de Google Home zijn ook
voorbeelden van kunstmatige intelligentie.
Chatbots maken hier ook gebruik van. De computer herkent patronen van vraag en antwoord en
leert hiervan (Machinelearning) en geeft gestandaardiseerde antwoorden bij een helpdesk op vragen
zonder dat er een medewerker aan te pas komt. Probeer het maar eens met de chatbot van
Allerhande via Facebook Messenger.

Kunstmatige intelligentie zal in de toekomst veel betekenen voor de zorg en de zelfredzaamheid van
cliënten enorm helpen verbeteren.
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