
Bestaande situatie 
De Oorgroep is een Neus-, Keel- en Oorpraktijk die gespecialiseerd is in de otologie (oorkunde en 
oorheelkunde) en de audiologie (gehoormetingen). Naast NKO-specialisten zijn er een tiental audiologen, 
ingenieurs, logopedisten, researchers en informatici in dienst. 
 
In de loop der jaren hebben de leden van de Oorgroep bijgedragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
diagnostische en therapeutische technieken, zoals de transplantatiechirurgie van het middenoor, de 
cochleaire inplantchirurgie, de schedelbasischirurgie, de mechanische metingen van het middenoor, 
verschillende tests van auditieve performantie, nieuwe concepten met betrekking tot het programmeren 
van spraakprocessoren, enz. 
Verschillende gehoortesten behoren ondertussen tot de routine klinische praktijk en worden als dusdanig 
gebruikt in meerdere centra in binnen- en buitenland om de processoren van het cochleair implantaat (CI) 
af te stellen op de specifieke kenmerken van de drager. 
 
De softwareontwikkeling binnen de Oorgroep is inmiddels ondergebracht in de subdivisie Otoconsult™, die 
in 2010 nog een belangrijk Europees project heeft toegewezen gekregen rond de OPTI-FOX intelligent 
agent voor het optimaliseren van CI spraakprocessoren. De software die ontwikkeld zal moeten worden, 
zal ook ingezet worden in dit Europees project (http://www.otoconsult.com/opti-fox/).  

 
 
Probleemstelling 
Het aanpassen van patiënt-gerelateerde paramaters van een CI-implantaat, wordt CI fitting genoemd. Tot 
op heden is dit een zeer tijdrovend en moeizaam proces dat moet worden uitgevoerd door zeer 
deskundige audiologen, ingenieurs, artsen etc.  Met meer dan 200.000 CI-gebruikers wereldwijd en een 
jaarlijkse stijging van meer dan 30.000, wordt het vinden van opgeleid personeel en tevens de tijd om de 
fitting uit te voeren, een steeds groter probleem. Bovendien bestaan er voor CI fitting in zijn huidige vorm 
geen universele richtlijnen. Er bestaan dan ook grote variaties tussen de verschillende benaderingen van 
verschillende deskundigen.  
 
Fitting to Outcome eXpert (FOX) is een platform dat gebruikt wordt om spraakprocessoren van cochleaire 
implantaten te optimaliseren. De FOX-applicatie voert een analyse uit op basis van de verzameling 
elektrische parameters (samen een map) van een cochleair implantaat en de resultaten (een outcome) van 
een psychoakoestieke test. Vervolgens zal FOX aanbevelingen maken voor het wijzigen van de elektrische 
parameters (∆map) zodat de outcome beter aansluit bij de vooropgestelde (doel-)outcome (het target).  
De audioloog kan deze wijzigingen al dan niet accepteren en ze doorvoeren naar de CI spraakprocessor.  
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http://www.otoconsult.com/opti-fox/


Huidige vorm: deterministische aanpak 
De FOX engine bevindt zich op een web server en wordt door CI-centra wereldwijd geconsulteerd om de 
instellingen van een spraakprocessor optimaal aan te passen aan de drager van het implantaat. De engine 
maakt gebruikt van kunstmatige intelligentie om meetresultaten te interpreteren en een optimale set van 
parameters op te stellen en als suggestie naar de eindgebruiker te formuleren. De engine is gebaseerd op 
adviezen. Een advies is een verzameling regels en heuristische logica die moet leiden tot het vinden van 
optimale instellingen. Adviezen kunnen aangemaakt worden door expertaudiologen wereldwijd en zijn de 
vertaling van expertise naar procesoptimalisatie.  
In zijn huidige vorm, berust FOX slechts op een rudimentaire vorm van kunstmatige intelligentie. Er wordt 
namelijk enkel gebruikgemaakt van deterministische logica en het systeem is niet zelf-lerend. Opti-Fox zal 
proberen om het huidige niveau van kunstmatige intelligentie te verhogen door het modelleren van de 
vele input variabelen in functie van de vele output variabelen. Er zal bijgevolg gebruikgemaakt moeten 
worden van een of meerdere zelf-lerende strategieën om de accuraatheid van een gegeven advies te 
verhogen. 
 
Toekomst: probabilistische aanpak (Bayesiaans netwerk) 
Omwille van de beperkingen die de deterministische aanpak heeft, en tevens door de vooruitgang die de 
laatste jaren is geboekt in zelf-lerende systemen, zal er in de toekomst meer en meer gebruikgemaakt 
worden van andere methodes om adviezen te bepalen. 
In het kader van het Opti-Fox project, werkt Otoconsult samen met enkele buitenlandse universiteiten 
(Spanje, Nederland) die zich bezig houden met kunstmatige intelligentie onder de vorm van 
probabilistische (Bayesiaanse) netwerken. Bij het gebruik van zo’n probabilistisch netwerk zal het platform 
uit zichzelf leren en steeds betere optimalisaties gaan voorstellen, door middel van een continue analyse 
van de steeds groter wordende dataset. 

 
 

Doelstelling van het project / Problemen die moeten opgelost worden 
In deze paragraaf zullen enkele modules worden besproken die de student zal moeten ontwerpen en 
implementeren. Omdat het onderwerp van de masterproef enkele zaken bevat die eveneens nieuw zijn 
voor de Oorgroep zelf (het werken met probabilistische netwerken), zou het kunnen dat bepaalde modules 
nog lichtjes zullen wijzigen in de loop van de masterproef (bijvoorbeeld extra uitbreidingen). 
Er is bijgevolg gekozen om de modules redelijk oppervlakkig te bespreken, zonder in te gaan op specifieke 
implementatiedetails. Het is de taak van de student om voor elk van de onderstaande modules de 
verschillende mogelijkheden te bestuderen, ze uitvoerig te beschrijven en ze vervolgens te implementeren. 
 
Zoals reeds in de vorige paragraaf beschreven, werkt FOX op dit moment met een deterministische vorm 
van kunstmatige intelligentie. De logica om adviezen te beschrijven bestaat uit een verzameling regels die 
moeten gedefinieerd worden door expertaudiologen. Hiervoor is reeds een (minimale) IDE aanwezig in 
FOX. Hoewel deze IDE redelijk beperkt is en vatbaar voor uitbreiding, is het niet in de eerste plaats de 
bedoeling dat dit gedeelte verder uitgewerkt wordt. 
 
 
1. Extra FOX-interface 
Er is eerder gekozen om een extra laag te creëren bovenop de reeds bestaande deterministische logica. 
Deze moet ervoor zorgen dat er naast de reeds bestaande methode om adviezen te bepalen, nieuwe 
werkwijzen kunnen worden toegevoegd. De werkwijze die in de nabije toekomst zal worden uitgediept is 
deze van een probabilistisch (Bayesiaans) netwerk. De uitwerking hiervan is de kern van de masterproef. 
 
  



2. Connectie met Elvira/OpenMarkov 
Otoconsult werkt nauw samen met het Departamento de Inteligencia Artificial, die in het vakgebied van 
probabilistische modellen gespecialiseerd zijn. Samen met de Oorgroep, hebben zij reeds initieel werk 
verricht dat het mogelijk maakt om een Bayesiaans netwerk op te stellen op basis van de parameters van 
een cochleair implantaat, metingen van gehoorprestaties en de expertise van audiologen en artsen. 
Hiervoor bieden zij een open source java applicatie (Elvira/OpenMarkov) aan waarin het netwerk visueel 
kan worden opgebouwd. In eerste instantie is het niet de bedoeling dat  de eindgebruikers (audiologen) 
hiermee rechtstreeks in aanraking komen. Het netwerk zal achter de schermen worden opgebouwd, 
zonder dat het grafische aspect ervan in de applicatie zichtbaar is.  
Alle applicaties waaraan Otoconsult werkt, en dus ook FOX, maken gebruik van het .NET-platform. Er zal 
dus een manier moeten worden voorzien om te kunnen communiceren met het java-gebaseerde 
Elvira/OpenMarkov-project. In eerste instantie om het netwerk te kunnen 'uitvoeren' en later om het 
netwerk automatisch te laten leren van de verzamelde dataset. 
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Een absolute beginvereiste van de masterproef is dat FOX, naast de reeds bestaande deterministische 
methode om adviezen te bekomen, moet kunnen werken met het Elvira/OpenMarkov-project, dat 
adviezen zal bepalen op basis van een Bayesiaans netwerk. Hieraan voorafgaand zal de masterproef 
bijgevolg starten met het verwerven van de nodige informatie en kennis over Bayesiaanse netwerken en 
de werking van het cochleair implantaat, met in het bijzonder de betekenis van de verschillende 
parameters.  
 
 
3. Outcome Evaluation System 
Wanneer de FOX-applicatie een advies voorstelt aan een competente audioloog, kan deze beslissen om het 
advies te accepteren of te verwerpen (overrule).  
Het eerste doel van het Outcome Evaluation System (OES) is het model (advies) in staat te stellen om te 
weten wat goed is: wat dient er bereikt te worden? Hoewel CI-gebruikers hier doorgaans nog ver van 
afliggen, wordt er dus een absoluut optimum gedefinieerd dat aangeeft naar waar de outcome dient te 
evolueren. Het OES-systeem is dus verantwoordelijk voor het omzetten van een verzameling gemeten 
outcomes in een kwalitatieve en/of kwantitatieve waardering. 
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In tweede instantie is het de bedoeling dat dit aspect beter wordt uitgebouwd ten behoeve van de noden 
van de audioloog. De audioloog zal dit systeem kunnen personaliseren door bepaalde zaken (visueel) 
dynamisch in te stellen: 

 Target en tolerantie ranges (afstandsfunctie tot target) 
Wanneer men testen afneemt bij patiënten, worden deze gedefinieerd in zogenaamde outcomes. 
Tevens wordt de outcome waarheen men naartoe wil gedefinieerd, het zogenaamde target. Het 
spreekt voor zich dat deze best zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Ze zullen echter 
hoogstwaarschijnlijk nooit volledig gelijk zijn. Hoe stelt men hier de toegelaten marges in? Er zal 
een mechanisme moeten voorzien worden dat de audioloog toelaat zelf marges in te stellen. Welke 
gedeeltes van de outcome(s) moeten zeker bereikt worden; welke mogen bereikt worden; … 

 Weging van verschillende outcomes 
Een nieuwe map wordt aangeraden op basis van de reeds bestaande map en een outcome. Hier 
moet het tevens mogelijk zijn om bepaalde outcomes zwaarder te laten doorwegen dan anderen.  

 
 
4. Random Action system (exploitation - exploration) 
De applicatie zal steeds het best mogelijke advies proberen aan te bieden. Dit is het advies dat volgens de 
toegepaste logica tot de beste testresultaten leidt. Maar kan men met zekerheid zeggen dat indien men de 
logica volgt, men altijd tot het beste resultaat zal komen? De gevolgde logica zal immers nooit in alle 
gevallen tot het beste resultaat leiden. Soms kunnen er betere resultaten bekomen worden, door zaken in 
acht te namen waar de logica vooraf geen rekening mee hield. Men kan in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld 
in 10% van de gevallen; instelbaar) een totaal andere weg proberen te volgen en zien wat het resultaat is. 
Tevens zullen we niet alleen exploreren in gevallen waar het bestaande model niet tot goede resultaten 
leidt, maar we kunnen bij elke nieuwe map die we voorstellen ook een beperkte randomisatie doorvoeren, 
zodat het systeem niet convergeert en/of zichzelf vastrijdt in een 'lokaal optimum'.  
 
 
5. Optimalisatie van het Bayesiaans netwerk (Model Training) 
Wanneer de student het Bayesiaans netwerk zal opbouwen, zal hij met veel vragen en 
implementatiedetails in aanraking komen: 

 Hoe zal het Bayesiaans netwerk juist opgebouwd worden? 
Het moet uiteraard de verschillende parameters van een cochleair implantaat bevatten, maar hoe 
gaat dit concreet in zijn werk? Beschrijft elke knoop in het netwerk juist één parameter of 
meerdere? Wat moet er gebeuren wanneer een bepaalde elektrode (en bijgevolg ook zijn 
parameters) niet meer relevant is? 

 Kan de manier waarop het netwerk zijn probabiliteiten wijzigt, worden aangepast door de 
audioloog? Kunnen er verschillende / andere strategieën worden gevolgd? 

 Hoe wordt er rekening gehouden met het verleden van de patiënt? Wat als bepaalde map 
wijzigingen reeds eerder voorkwamen en tot geen verbetering leidde? 

 Welke data wordt aan het netwerk gevoed? Krijgt het netwerk toegang tot de volledige databank? 

 Welke acties neemt het netwerk op welke momenten? Is het de bedoeling dat we alle acties 
bijhouden (logging / datawarehousing), of slechts diegene die voldoen aan vooraf bepaalde 
criteria? 

 
  



6. Mogelijke uitbreidingen en opties 

 Effort Evaluation/Prediction System: 
De audioloog moet een duidelijk overzicht krijgen van de costanalysis van de patiënten. Hoeveel 
tijd is er reeds gespendeerd aan een bepaalde patiënt? Hoeveel tijd is er al verloren gegaan met het 
toepassen van maps die geen effect hadden? In welke gebieden is er nog ruimte / tijd / middelen 
beschikbaar voor verbetering; in welke niet?  

 Audiologist Feedback System: 
Een systeem waarbij de audioloog zijn beslissing om bepaalde adviezen af te wijzen (overrule), kan 
toelichten. Deze informatie kan dan gebruikt worden om het model bij te sturen. 

 Outcome Analysis System: 
Dit systeem zal bepaalde outcomes vertalen naar problemen in bepaalde frequentiebereiken (en 
bijgevolg kanalen) in het implantaat. Hiervoor zullen DSP modules ontwikkeld moeten worden die 
het spectrum van stimuli onderzoeken en de grootte van de fout berekenen. 

 Optimalisatie van de onderliggende databanken door middel van indexering en pattern matching. 

 Extending the model to (Partially Observable) Markov Decision Processes. 

 
 
Gebruikte technologieën 
 Microsoft .Net 4.0  

 Microsoft Visual Studio 2010 (C#)  

 Domain-Specific Language Tools  

 Microsoft SQL Server 2008  

 WCF & XML Web Services ...  

 
 

Vernieuwende aspecten  
 Het opstellen en analyseren van Bayesiaanse netwerken. 

 Java/.NET Interop: samenwerking van java en .NET applicaties 

 
 


