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CI-fitting 

 = het manueel afstellen van de elektrische parameters 

van een CI 

 uitgevoerd door expertaudiologen  

 geen “gouden standaard” voorhanden 

 complex en tijdrovend 

 berust op (subjectieve) feedback van de patiënt 

 belangrijke rem op de verdere introductie en 

ontwikkeling van CI’s 

FOX®: Fitting to Outcome eXpert 

 = eerste intelligent agent die de audioloog assisteert bij 

het fittingproces 

 automatisering van het fittingproces gebaseerd op 

adviezen 

 verhoogt de veiligheid van CI-programmatie 

 vermindert de tijd van CI-programmatie aanzienlijk  

 outcome-driven en expert-based 

Datamining en Ontwerp 

 het huidige niveau van kunstmatige 

intelligentie verhogen door het 

modelleren van de vele input-

variabelen in functie van de vele 

outputvariabelen 

 verbanden trachten te zoeken in de 

dataset (datamining) 

 een model voor het probabilistische 

netwerk opstellen  
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Cochleair Implantaat (CI) 

Situering 

 = klein elektronisch hoorapparaat in het binnenoor dat 

onderhuids geïmplanteerd wordt 

 omzeilt de beschadigde delen van het oor door geluid om 

te zetten in elektrische impulsen die de gehoorzenuw 

rechtstreeks stimuleren en vervangt zo de functie van de 

cochlea 

 bevat honderden elektrische parameters 

 

Interne werking van FOX 

Doel: optimalisatie van FOX 

Netwerk implementatie Integratie in FOX 

Technologieën 
 C#  SOAP web services 

 

 Java 

 

 MS SQL Server 

❶   
de advice engine voert een analyse uit 

op basis van de verzameling 
elektrische parameters (map) van een 
CI en de resultaten (outcome) van een 

psychoakoestische test 
❷   

de advice engine geeft een optimale 
set van parameters (Δmap) terug  

❸   
de audioloog krijgt de voorgestelde 
wijzigingen te zien en kan beslissen 

om ze al dan niet door te voeren 

… 
Open 

Markov 

Infer 
.NET 

 onderzoek naar verschillende 

zelflerende strategieën (gebaseerd op 

probabilistische netwerken) om de 

accuraatheid van de adviezen te 

verhogen 

 het netwerk optimaliseren door 

middel van batch processing 

 de probabilistische logica integreren 

in FOX 

 Outcome Evaluation System 

 Effort Evaluation System 

 Audiologist Feedback System 


