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ABSTRACT  

NEDERLANDS 

Het afstellen van de elektrische parameters van een cochleair implantaat (CI) wordt CI fitting 

genoemd. CI fitting wordt ervaren als complex en als een belangrijke rem op de verdere introductie 

en ontwikkeling van CI’s. De oorgroep en Otoconsult zijn voorttrekkers op het vlak van CI fitting. Ze 

waren de eersten om een intelligent agent te ontwikkelen die een audioloog assisteert bij het fitting 

proces. Deze intelligent agent (Fitting to Outcome eXpert, FOX) assisteert audiologen tijdens het 

programmeren van cochleaire implantaten door middel van het geven van adviezen en zijn 

onderliggende logica is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI). In zijn huidig stadium echter, 

maakt FOX slechts gebruik van een rudimentaire vorm van AI. 

Het hoofddoel van deze masterproef was om het huidige niveau van kunstmatige intelligentie 

gebruikt in FOX te verhogen door het modelleren van de vele input variabelen in functie van de vele 

output variabelen. Er werd onderzoek uitgevoerd naar verschillende zelflerende strategieën 

(gebaseerd op probabilistische netwerken) om de accuraatheid van een gegeven advies (gericht aan 

de audioloog) te verhogen.  

KERNWOORDEN: gehoor, cochleaire implantaten, probabilistische netwerken, FOX, Opti-Fox 

ENGLISH 

Cochlear Implant (CI) fitting is the process of programming the implant to the individual anatomy, 

physiology and other patient-related parameters. To date this is a very tedious and laborious job 

which is executed by highly expert audiologists and becomes an ever-increasing problem and a real 

bottle neck to the further implementation. The eargroup and Otoconsult have been pioneers in 

drastically changing the fitting of cochlear implants. They were the first to develop an intelligent 

agent to assist the audiologist in the fitting process.  The underlying reasoning of this intelligent 

agent (Fitting to Outcome eXpert , FOX) is based on artificial intelligence (AI). At this stage however, 

FOX is only a rudimentary piece of artificial intelligence. 

The main objective of this master’s thesis was to improve the level of AI by modelling the functional 

relations between the many variables involved and by adopting one or more self-learning strategies 

(based on Bayesian networks) to improve the accuracy of the advice given and overall improve FOX 

as an intelligent agent.  

KEYWORDS: hearing, cochlear implants, Bayesian networks, FOX, Opti-Fox 
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INLEIDING 

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 testen 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 ondertussen ondergebracht in de subdivisie 

Otoconsult™, die in 2010 nog een belangrijk Europees project heeft toegewezen gekregen rond de 

Opti-Fox intelligent agent1 voor het optimaliseren van CI spraakprocessoren. Het doel van dit project 

bestaat erin de huidige fitting agent van de oorgroep, FOX, te optimaliseren. De software die werd 

ontwikkeld, zal dus ook ingezet worden in dit Europees project. 

 
Figuur 1: Het logo van Opti-Fox. 

Deze masterproef kan worden opgedeeld in drie grote delen. Deel I handelt over de situering, waarin 

de huidige situatie wordt geschetst (hoofdstuk 1) en waarin de probleemstellingen gedefinieerd 

worden (hoofdstuk 2).  

In Deel II wordt er dieper ingegaan op hoe FOX geoptimaliseerd werd door extra functionaliteit toe te 

voegen aan de applicatie (hoofdstuk 3). Tevens worden hier ook enkele mogelijke uitbreidingen 

besproken (hoofdstuk 4). 

In het laatste deel tenslotte wordt besproken hoe er gebruik gemaakt werd van probabilistische 

netwerken om het CI-fittingproces te optimaliseren. Het eerste hoofdstuk van dit laatste deel 

(hoofdstuk 5) handelt over hoe het probabilistische netwerk werd ontworpen. Vervolgens wordt dit 

netwerk geïmplementeerd in hoofdstuk 6 en wordt in hoofdstuk 7 besproken hoe dit netwerk 

geëvalueerd en geoptimaliseerd kan worden. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8) wordt de 

integratie van het probabilistische netwerk met FOX besproken.  

                                                           
1
 http://www.otoconsult.com/opti-fox/ 

http://www.otoconsult.com/opti-fox/
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Indien de lezer weinig af weet van hoe geluid werkt, wordt hij verzocht om eerst [Bijlage A] door te 

nemen. Deze bevat namelijk een korte inleiding over geluid en gehoor. Zeker paragraaf [A.4] van 

deze bijlage is het lezen waard, aangezien deze paragraaf informatie bevat die doorheen de 

masterproef gebruikt zal worden. [Bijlage B] bevat een korte inleiding over probabilistische 

netwerken. Indien de gebruiker hier weinig tot geen ervaring mee heeft, wordt er aangeraden dat hij 

ook eerst deze bijlage doorneemt. 

Voorafgaand aan de masterproef werd er in augustus/september 2011 een stage gehouden van 

enkele weken. Deze voorbereiding bestond erin enkele (kleine) opdrachten te verwezenlijken om 

reeds vertrouwd te geraken met zowel de terminologie als werkwijze die gehanteerd wordt binnen 

de oorgroep. Hoewel deze opdrachten in hetzelfde gebied liggen als het werk beschreven in deze 

masterproef, bestonden ze vaak uit straight forward programmeerwerk en is er bijgevolg voor 

gekozen om deze hier niet verder te beschrijven. 
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HOOFDSTUK 1 EEN INLEIDING TOT COCHLEAIRE 

IMPLANTATEN2 

Het cochleair implantaat (CI) is een kleine prothese in het binnenoor dat chirurgisch wordt 

geïmplanteerd onder de huid. Sinds de introductie in 1978, behoort het multikanaals intracochleair 

implantaat nu bij zowel kinderen als volwassenen met ernstige perceptieve slechthorendheid tot 

doofheid tot de routine therapieën en zijn de positieve resultaten overtuigend aangetoond. 

Het implantaat stimuleert de gehoorzenuwen via stroompulsen en omzeilt op die manier de 

beschadigde delen van het oor. De elektrische signalen worden door de hersenen als geluid herkend. 

Geluiden worden dus niet versterkt (zoals bij het hoorapparaat), maar als het ware vervangen.  

Net zoals bij klassieke hoortoestellen, draagt de patiënt het apparaat achter het oor. De werking 

hiervan is zeer gelijkaardig aan die van een hoortoestel, maar in plaats van het geluid langs een 

luidsprekertje af te spelen, zet een processor het geluid om in een elektrisch signaal dat doorgegeven 

wordt aan de zendspoel. Deze zendt een FM-signaal uit, dat opgevangen wordt door de ontvanger, 

die vlak onder de huid is geïmplanteerd. De zendspoel hangt met een magneet vast aan deze 

ontvanger. Aan de ontvanger zitten een twintigtal elektroden, die in het slakkenhuis aangebracht 

worden. Dit aantal is afhankelijk van de fabrikant van het cochleair implantaat en (mede) door 

plaatsgebrek, kan gesteld worden dat dit aantal (momenteel) niet meer dan 24 kan bedragen. Een 

cochleair implantaat vervangt dus de functie van het slakkenhuis (cochlea) door directe elektrische 

stimulatie van de gehoorzenuw. 

Het CI beoogt het fysiologische proces dat normaalhorenden in staat stelt te horen zo getrouw 

mogelijk na te bootsen. Het is belangrijk dat de honderden elektrische parameters van de processor 

van het CI hierbij per individu afgeregeld worden om het complexe elektrische activatiepatroon in de 

cochlea zo natuurlijk als mogelijk te laten verlopen en zo een optimaal gehoor te realiseren. Dit 

afregelen wordt fitting genoemd.  

 
Figuur 2: De verschillende onderdelen van een CI.  

Uitwendig: [1] De spraakprocessor die achter het oor of elders op het lichaam kan gedragen worden. [2] De transmitter spoel. 

Inwendig: [3] De ontvanger-stimulator, geplaatst onder de huid achter het oor. [4] De elektrode-array, die zich in het binnenoor bevindt. 

                                                           
2
 Voor deze inleiding werd voornamelijk beroep gedaan op referenties [37] en [45]. 
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1.1 UITDAGINGEN 

De fitting van CI’s wordt ervaren als complex en als een belangrijke rem op de verdere introductie en 

ontwikkeling van CI’s. 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. Zelfs voor deze expert fitters blijkt het quasi onmogelijk om alle 

elektrische paramaters van het implantaat en hun interacties te beheersen. Vooral het op een 

gecontroleerde manier inschatten van de impact op de auditieve performantie bij het wijzigen van de 

elektrische parameters blijkt uitdagend. Bovendien is het fysiologische activatiepatroon op niveau 

van de hersenstam en hogere zenuwbanen nauwelijks bekend, waardoor er geen verifieerbare 

referentie voorhanden is bij wijze van “gouden standaard”. 

De fitting van CI’s zoals deze momenteel in de wereld gebeurt, bestaat er dan ook in slechts een heel 

beperkt aantal paramaters van de processor te manipuleren: doorgaans de stroomniveaus per 

elektrode die tot liminaire (THR, threshold) en comfortabele (MCL, most comfortable level) perceptie 

leiden. Het is een manueel proces waarbij de verandering van parameters wordt getoetst aan de 

feedback van de patiënt. Dit is per definitie subjectief, vaak gericht op comfort (“klinkt het 

aangenamer of niet?”) en dikwijls niet in overeenstemming met de auditieve performantie zoals die 

o.a. blijkt uit psychoakoestische metingen. Eveneens is deze feedback enkel mogelijk bij volwassenen 

en oudere kinderen, waardoor de belangrijke doelgroep van jonge kinderen gemist wordt. 

Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat de fitting van CI’s volgens de huidige state of the art 

suboptimaal is en voor verbetering vatbaar.  

De experts in het veld voelen al lange tijd de nood om de fitting te systematiseren en te 

optimaliseren. Een aantal initiatieven hebben geleid tot verschillende methodes. Nochtans is de 

correlatie van deze meetresultaten tot de eigenlijke optimale instellingen beperkt gebleken. 

Bovendien blijven deze methoden nog steeds gericht op het vinden van de adequate THR en MCL 

levels en worden andere parameters dikwijls verwaarloosd. De fabrikanten zelf hebben ook 

inspanningen gedaan richting optimalisatie van de fitting, maar ook deze worden getoetst aan 

subjectieve comfortfeedback van de patiënt en niet aan de meetbare gehoorprestaties. 

1.2 DE OORGROEP3 / OTOCONSULT4 

De oorgroep – onder leiding van prof. Govaerts – en haar softwareafdeling Otoconsult kiezen al 

jaren voor een Outcome-driven aanpak, waarbij de fitting gemotiveerd en getoetst wordt aan 

prestaties, gemeten aan de hand van gedragsmatige, psychoakoestische testen.  

 
Figuur 3: De logo’s van de oorgroep, Otoconsult, A§E en FOX 

  

                                                           
3
 http://eargroup.net/ 

4
 http://www.otoconsult.com/ 

http://eargroup.net/
http://www.otoconsult.com/
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1.2.1 A§E®: AUDITORY SPEECH SOUNDS EVALUATION 

Auditory Speech Sounds Evaluation (A§E) is een psychoakoestische testsuite bestemd voor het 

afnemen van auditieve testen. Het is opgezet om personen met gehoorproblemen te testen en is 

volledig ontwikkeld door de oorgroep en Otoconsult.  

1.2.2 FOX: FITTING TO OUTCOME EXPERT 

Fitting to Outcome eXpert (FOX) is een platform – eveneens ontwikkeld door de oorgroep en 

Otoconsult – 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 van een psychoakoestische test (een 

Outcome). 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). Diverse 

adviezen zijn beschikbaar van verschillende experts. FOX verbetert de Outcome onmiddellijk en 

verhoogt de veiligheid van het programmeren. Tevens reduceert het de programmeertijd aanzienlijk. 

De audioloog kan deze voorgestelde wijzigingen al dan niet accepteren en doorvoeren naar de CI 

spraakprocessor. 

Figuur 4: De algemene werking van FOX. 

De FOX Advice 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 (deterministische) logica die moet leiden tot het vinden van optimale 

instellingen. Adviezen kunnen aangemaakt worden door expertaudiologen5 wereldwijd en zijn de 

vertaling van expertise naar procesoptimalisatie.  

  

                                                           
5
 Er wordt gesteld dat een expertaudioloog iemand is die gemachtigd is om zelf adviezen samen te stellen, 

terwijl een (gewone) audioloog iemand is die enkel adviezen kan selecteren en uitvoeren (maar niet aanmaken 
en/of wijzigen). Voor het aanmaken van adviezen krijgt de expertaudioloog een uitgebreidere versie van FOX: 
ExpertFOX genaamd. 

 

OUTCOME 

MAP 

FOX  
Advice Engine 

∆MAP 

Programmatie CI 
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1.2.3 TERMINOLOGIE 

Hieronder volgt een kort overzicht van enkele begrippen die gehanteerd worden binnen de oorgroep 

en Otoconsult. Omdat deze begrippen doorheen de masterproef voortdurend worden aangehaald, is 

het belangrijk dat de lezer hiermee vertrouwd is. 

MAP DEFINITION, MAP DEFINITION VARIABLE, MAP & MAP VARIABLE 

Hoewel elk cochleair implantaat hetzelfde doel voor ogen heeft, is de interne werking ervan toch 

vaak afhankelijk van de fabrikant die het ontwikkelde. Naast het feit dat het aantal elektrodes vaak 

verschillend is, heeft het CI vaak ook een andere set van instelbare parameters. Een Map Definition 

bevat, naast wat algemene informatie over het CI, de volledige lijst van deze instelbare parameters. 

Een Map Definition Variable stelt een dergelijke instelbare parameter voor en bevat bijvoorbeeld 

onder andere de default value voor de desbetreffende parameter. Map Definition en Map Definition 

Variable zijn dus definities die worden gedefinieerd ten opzichte van een cochleair implantaat en zijn 

onafhankelijk van een bepaalde patiënt. 

Hoe de parameters van een CI worden ingesteld is uiteraard afhankelijk van patiënt tot patiënt. 

Aangezien een patiënt na verloop van tijd geluid anders (en hopelijk beter) zal beginnen waarnemen, 

zal deze set van parameters ook bij de patiënt zelf verschillende stadia doorlopen. Een Map bevat 

een specifieke instelling voor deze set van parameters en bevat naast een verwijzing naar de Map 

Definition ook een verwijzing naar de patiënt waartoe ze behoort. Een Map bevat een lijst van Map 

Variables. Een Map Variable stelt de specifieke instelling van één parameter voor en bevat drie 

velden: een verwijzing naar de overeenkomstige Map Definition Variable, een verwijzing naar de 

Map waartoe deze Map Variable behoort en tenslotte uiteraard de eigenlijke waarde van deze 

parameter.  

In [Figuur 5] is het overeenkomstige databankschema te zien.  

 

 
 

Figuur 5: Het databankschema van MapVariable en aanverwanten. 

OUTCOME DEFINITION, OUTCOME DEFINITION VARIABLE, OUTCOME & OUTCOME VARIABLE 

Zoals al aangehaald wordt het gehoor van een patiënt getest door het afnemen van één of meerdere 

psychoakoestische gehoortesten. De bestanddelen van een dergelijke test worden gedefinieerd door 

middel van Outcome Definitions. Een Outcome Definition bevat naast wat algemene informatie over 

de gehoortest (naam, beschrijving, …) de voltallige lijst van “meetpunten” die bepaald kunnen 

worden voor deze gehoortest. Een Outcome Definition Variable stelt een dergelijk meetpunt voor. 

Outcome Definition en Outcome Definition Variable zijn dus definities die onafhankelijk van een 

bepaalde patiënt worden gedefinieerd. 
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Hoe een patiënt scoort op een dergelijke gehoortest wordt bijgehouden in een Outcome en bevat 

drie verwijzingen: één naar de Outcome Definition, één naar de desbetreffende patiënt en één naar 

de Map waarvoor de gehoortest werd afgenomen (een patiënt kan namelijk over meerdere Maps 

beschikken). Een Outcome Variable tenslotte bevat het specifieke testresultaat voor de afzonderlijke 

meetresultaten van de Outcome. De Outcome bevat dus een lijst van Outcome Variables. 

In [Figuur 6] en [Figuur 7] is het overeenkomstige databankschema te zien. 

 

 
 

Figuur 6: Het databankschema van OutcomeVariable en aanverwanten. 

 

 
 

Figuur 7: Het (vereenvoudigde) databankschema van Outcome en Map. 

Een Outcome behoort tot een Map. 

VOORBEELD 

Een eenvoudig voorbeeld zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien: 

Bij een bepaalde patiënt wordt het cochleair implantaat Auria van Advanced Bionics ingeplant. Een 

dergelijk implantaat bevat 16 elektrodes en bevat 143 instelbare Mapparameters. Dergelijke 

informatie wordt opgeslagen in de Map Definition. Elk van de 143 instelbare parameters wordt 

voorgesteld door een Map Definition Variable welke allen behoren tot de Map Definition. Hoe deze 

instelbare parameters juist worden ingesteld zit vervat in de (huidige) Map van de patiënt. Deze Map 

bevat 143 Map Variables die de waardes van de specifieke instellingen bevatten. 

Om het gehoor van deze patiënt te testen wordt bijvoorbeeld een audiometrie afgenomen. Deze 

gehoortest bestaat uit acht meetwaardes die bij de patiënt kunnen afgenomen worden. De Outcome 

Definition die de audiometrie voorstelt bevat dus acht Outcome Definition Variables. Hoe de patiënt 

heeft gescoord op de test zit vervat in de Outcome. Deze Outcome zal acht Outcome Variables 

bevatten waarin het resultaat van de meetwaardes zit vervat (indien niet alle meetwaardes van de 

audiometrie werden getest, zullen dit er uiteraard minder zijn). In de Outcome wordt eveneens 

bijgehouden voor welke Map deze gehoortest werd afgenomen. Een Map kan uiteraard meerdere 

Outcomes (van verschillende Outcome Definitions) bevatten. 
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HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING

Het doel van deze masterproef kan worden opgedeeld in twee delen: enerzijds de FOX-applicatie 

verder uitbouwen door het toevoegen van extra functionaliteit en anderzijds het toevoegen van een 

nieuwe logica om adviezen te bepalen. 

2.1 FUNCTIONALITEIT TOEVOEGEN AAN DE FOX-APPLICATIE 

2.1.1 BEREKENDE OUTCOME DEFINITION VARIABLES 

Zoals al werd aangehaald, biedt de oorgroep een gamma van psychoakoestische gehoortesten aan 

die de (expert-) audioloog in staat stellen het gehoor van de patiënt te meten. De resultaten van 

deze gehoortesten kan de expertaudioloog gebruiken bij het opbouwen van zijn adviezen6. Een 

tekortkoming hierin is echter dat de expertaudioloog enkel gebruik kan maken van Outcome 

Definition Variables die rechtstreekse representaties zijn van deze resultaten. Hoewel er wel de 

mogelijkheid bestaat om op deze resultaten wiskundige operatoren toe te passen, is het niet 

mogelijk om ze zelf op te slaan als nieuwe berekende Outcome Definition Variables, om ze zo nadien 

gemakkelijk terug te kunnen opgeroepen. 

Er zal dus een systeem moet worden ontworpen dat de expertaudioloog de mogelijkheid biedt om 

Outcome Definition Variables te definiëren die in functie staan van andere Outcome Definition 

Variables. Uiteraard zullen hierop eveneens wiskundige operaties mogelijk moeten zijn. 

2.1.2 HET OUTCOME EVALUATION SYSTEM 

Hoewel FOX weliswaar de mogelijkheid voorziet om het gehoor van een patiënt te scoren/meten 

door middel van psychoakoestische gehoortesten, bestaat er geen systeem dat een eenduidige, 

overkoepelende score geeft aan de mate waarin een patiënt geluiden kan waarnemen/herkennen.  

Er zal een systeem (het Outcome Evaluation System, OES) moeten ontwikkeld worden waarin een 

expertaudioloog de mogelijkheid krijgt om een doel (target) te kunnen definiëren dat door de patiënt 

bereikt dient te worden. Hoewel CI-gebruikers hier doorgaans nog ver van afliggen, moet er dus een 

(absoluut) optimum gedefinieerd kunnen worden dat aangeeft naar waar de Outcome dient te 

evolueren. Dit systeem zal dus verantwoordelijk zijn voor het omzetten van een verzameling 

gemeten Outcomes in een kwalitatieve en/of kwantitatieve waardering. De expertaudioloog zal dit 

systeem vervolgens moeten kunnen personaliseren door bepaalde zaken dynamisch in te stellen: 

 Hij moet de mogelijkheid hebben om toegelaten foutenmarges (afstand tot de gedefinieerde 

optima) in te stellen. 

 Vervolgens moet hij de mogelijkheid hebben om bepaalde Outcomes zwaarder te laten 

doorwegen dan anderen.  

 Dit systeem moet eveneens gebruik kunnen maken van berekende Outcome Definition 

Variables uit paragraaf [2.1.1]. 

                                                           
6
 Een eenvoudige adviesregel zou er zo uit kunnen zien: als het resultaat van een zekere Outcome Variabele 

gelijk is aan een vooropgestelde waarde, wijzig dan een bepaalde Mapparameter op volgende manier… 
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2.1.3 HET ADVICE EXPLORATION SYSTEM 

Wanneer de FOX advice engine een advies uitvoert, leidt dit tot een optimale set van instellingen 

voor het cochleaire implantaat. Een probleem dat zich hier voordoet is dat er niet met zekerheid 

gezegd kan worden dat een bepaald advies in élke situatie tot het beste resultaat zal leiden.  

Er zal een systeem (het Advice Exploration System, AES) moeten ontworpen worden dat ervoor zorgt 

dat een advies niet altijd dezelfde logica volgt, maar af en toe een totaal andere weg instaat om zo 

dus een bepaalde randomisatie te voorzien. 

2.2 PROBABILISTISCHE LOGICA TOEVOEGEN AAN DE FOX-APPLICATIE 

Zoals al werd aangehaald, 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. Hoewel hiervoor een gebruiksvriendelijke IDE 

voorhanden is, blijft deze aanpak suboptimaal aangezien de IDE ook zijn limitaties heeft. Naast 

programmatorische beperkingen (de expertaudioloog kan bijvoorbeeld geen loops gebruiken in zijn 

adviezen), blijft het een enorm tijdrovend proces om complexe, uitgebreide adviezen op te stellen. 

Tevens is het systeem niet zelflerend.  

Het hoofddoel van deze masterproef is dan ook te onderzoeken welke andere (en betere) methodes 

er mogelijk zijn om het fittingproces te optimaliseren. Het huidige niveau van kunstmatige 

intelligentie zal verhoogd moeten worden door een of meerdere zelflerende strategieën toe te 

passen. De aanpak die zal worden onderzocht is deze van probabilistische netwerken. Dit enerzijds 

door de mogelijkheden welke een dergelijk systeem biedt (het kan bijvoorbeeld wél zelflerend zijn / 

gemaakt worden) en anderzijds omdat de oorgroep en Otoconsult nauw samenwerken met het 

Departamento de Inteligencia Artificial, dat gespecialiseerd is in het vakgebied van probabilistische 

modellen. Vervolgens zal ook voor een geschikte implementatie gezorgd moeten worden, zodat FOX 

gebruik kan maken van deze nieuwe probabilistische logica. Tot slot moet de “goedheid” van dit 

probabilistische systeem geëvalueerd en geoptimaliseerd kunnen worden.  

Aangezien het niet de bedoeling is dat de eindgebruiker (de audioloog) iets merkt van deze wijziging 

in aanpak, zal de uitwerking ervan volledig achter de schermen moeten gebeuren en zal het nieuwe 

systeem vlekkeloos moeten kunnen interageren met de bestaande applicatie.  
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Figuur 8: Een schematische voorstelling van de toekomstige structuur van FOX. 

Er wordt probabilistische logica toegevoegd voor het bepalen van adviezen. 
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HOOFDSTUK 3 FUNCTIONALITEIT TOEVOEGEN AAN 

DE FOX-APPLICATIE  

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe er functionaliteit werd toegevoegd aan de reeds bestaande 

FOX-applicatie om tegemoet te komen aan de probleemstellingen uit [Hoofdstuk 2]. 

3.1 BEREKENDE OUTCOME DEFINITION VARIABLES 

In de bestaande FOX-applicatie kunnen expertaudiologen Outcome Definitions en Outcome 

Definition Variables definiëren met behulp van de Outcome Designer. Deze Outcome Designer is dus 

de geschikte plaats om de functionaliteit voor berekende Outcome Definition Variables toe te 

voegen. Er is voor gekozen dat deze berekende Outcome Definition Variables enkel verwijzingen 

kunnen bevatten naar andere Outcome Definition Variables welke niet berekend zijn, maar wel tot 

dezelfde Outcome Definition behoren. 

3.1.1 HET MODEL 

Omdat er nu onderscheid moet kunnen gemaakt worden tussen de gewone Outcome Definition 

Variables en berekende Outcome Definition Variables, zal er een extra veld voorhanden moeten zijn 

in de klasse/tabel OutcomeDefinitionVariable die hierop duidt. Hiervoor kan het reeds bestaande 

VariationType-veld gebruikt worden. De eigenlijke formule wordt dan (tekstueel) opgeslagen in het 

nieuwe Formula-veld.  

3.1.2 DE VIEW 

Aan de reeds bestaande DataGridView van de Outcome Designer werd een extra kolom toegevoegd 

die de formule voorstelt.  

 
Figuur 9: De Outcome Designer voor de ‘Speech Audiogram’-Outcome Definition. 

De toegevoegde kolommen ‘Low Cutoff’, ‘Target’ en ‘High Cutoff’ hebben betrekking op het Outcome Evaluation System (1). 
De toegevoegde kolommen ‘PenaltyPerUnit’ en ‘MaximumPenalty’ hebben eveneens betrekking op het Outcome Evaluation System (2). 
De toegevoegde kolommen ‘Formula’ en ‘Type’ hebben betrekking op het feit of de Outcome Definition Variable berekend is of niet (3). 

Er werd een kleine GUI (de Formula Designer) ontwikkeld die de gebruiker in staat stelt een formule 

aan de berekende Outcome Definition Variable te geven. De gebruiker kan zowel handmatig een 

formule ingeven als gebruikmaken van de hulpmiddelen aan de linkerzijde van de GUI. Enkel de 

Outcome Definition Variables die links in de lijst te zien zijn, mogen in de formule gebruikt worden. 

Enkel indien de formule geen syntactische fouten bevat kan ze worden opgeslagen. 

1
)

3 2 
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Figuur 10: Een voorbeeld van de GUI waarmee formules gedefinieerd kunnen worden voor berekende Outcome Definition Variables.  

De drop down list bevat geavanceerde wiskundige functies zoals het bepalen van het maximum van twee waardes. 
Links: een syntactisch correcte formule. Rechts: de formule bevat fouten en kan niet worden opgeslagen. 

3.1.3 IMPLEMENTATIE VAN DE FORMULA DESIGNER 

Om onder andere te controleren of de formule geen fouten bevat werden de klassen Compiler en 

OutcomeDefinitionVariableCompiler geschreven.  

De abstracte klasse Compiler bevat algemene logica die nodig is om code te compileren, 

onafhankelijk van dit specifieke geval om formules van berekende Outcome Definition Variables te 

controleren. Om conform te blijven aan de rest van de FOX-applicatie is ook hier gekozen om met 

een Visual Basic-compiler te werken7. 

De subklasse OutcomeDefinitionVariableCompiler bevat specifieke logica om acties toe te laten op 

berekende Outcome Definition Variables. Ze bevat drie publieke methodes: 

 Een eerste TryExecuteFormula-methode om te controleren of de formule syntactisch correct 

is. Deze methode geeft een lijst terug met opgetreden fouten. Deze lijst is leeg als de formule 

syntactisch correct is. Om dit te controleren wordt de formule toegevoegd aan een Visual 

Basic-skeletcodefragment die de uit te voeren code bevat. Indien de Visual Basic-compiler dit 

succesvol kan parsen, is de formule syntactisch correct.  

Indien de formule verwijzingen naar (toegelaten) Outcome Definition Variables bevat zullen 

deze hier vervangen worden met (numerieke) dummywaardes. 

 Een tweede TryExecuteFormula-methode die de formule ook effectief probeert uit te voeren 

en welke opnieuw een lijst met opgetreden fouten terug geeft. De methode heeft nu 

uiteraard ook de mogelijke testresultaten nodig van de Outcome tot welke deze berekende 

Outcome Definition Variable behoort. Dit is nodig om de juiste parameters in de formule te 

kunnen vervangen door de effectieve testresultaten. Het resultaat wordt opgeslagen in de 

out-parameter van de methode. 

 Tot slot bevat de OutcomeDefinitionVariableCompiler klasse nog een methode om de 

formule om te vormen naar een bepaalde representatie: de ConvertFormula-methode. 

                                                           
7
 De afzonderlijke regels van een advies worden bijvoorbeeld achter de schermen gecompileerd met behulp 

van een Visual Basic compiler. 
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Figuur 11: Het klassendiagram van de Compiler en OutcomeDefinitionVariableCompiler klasse.  

 

Imports System 
Imports System.Collections.Generic 
Imports System.Text 
 
Namespace FittingAssistant.Logic 
    Public Class MathematicalExpression 
        Public Function Evaluate() As Decimal 
            Return {expression} 
        End Function 
    End Class 
End Namespace 

Figuur 12: De Visual Basic-skeletcode voor het uitvoeren van een formule (expressie). 

De {expression}-tag zal worden vervangen door de effectieve formule. 

RollOver 
 Display : ([85dB] / ([70dB] + 0.01)) *100 
 Databank: ({o6a201cb2ac0d4e60ad07c6c9bade2929} / ({ofe80bc37d4f841edb3527978c8986279} + 0.01)) *100 
 
Soft 
 Display : ([40dB] / ([55dB] + 0.01)) *100 
 Databank: ({oc054dda040874e759cc82cb246e36a5d} / ({o0010d63d0f0b461a9017a2cfead49aa7} + 0.01)) *100 
 
 
Maximum 
 Display : Stats.Max([40dB], Stats.Max([55dB], Stats.Max([70dB], [85dB]))) 
 Databank: Stats.Max({oc054dda040874e759cc82cb246e36a5d},   
           Stats.Max({o0010d63d0f0b461a9017a2cfead49aa7},   
           Stats.Max({ofe80bc37d4f841edb3527978c8986279},  
                                                   {o6a201cb2ac0d4e60ad07c6c9bade2929}))) 

Figuur 13: Display- en databankrepresentatie voor de formules van enkele berekende Outcome Definition Variables. 

Hier: 'RollOver', 'Soft' en 'Maximum' van de ‘Speech Audiogram’-Outcome Definition. 
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3.2 HET OUTCOME EVALUATION SYSTEM 

Om een volgende probleemstelling aan te pakken werd het Outcome Evaluation System (OES) 

ontwikkeld. Dit systeem is gebaseerd op Target Profiles. 

Een Target Profile is een profiel welke een quotering geeft aan de mate waarin een patiënt (goed) 

kan horen. Omdat het gehoor van een patiënt binnen de oorgroep gemeten wordt met behulp van 

gehoortesten, zullen de Target Profiles eveneens gebruik maken van deze testen om de patiënt een 

quotering toe te kennen. Deze quotering kan bestempeld worden als optimaal, suboptimaal of 

onaanvaardbaar. Het bepalen van de quotering gebeurt onder meer door het definiëren van 

welbepaalde doelen welke Outcome Targets worden genoemd.  

Een Outcome Target stelt het te bereiken doel voor en wordt gedefinieerd in functie van een 

Outcome Definition Variable (per Target Profile kan er voor elke Outcome Definition Variable een 

Outcome Target gedefinieerd worden). Een Outcome Target bevat een beneden- en bovengrens die 

het targetbereik markeren. Het systeem zal per testresultaat het overeenkomstige Outcome Target 

zoeken en een straf toerekenen indien het resultaat niet binnen deze vooropgestelde grenzen valt. 

Door dit voor alle testresultaten te doen, kan het systeem een globale straf bepalen en zo tot een 

gepaste quotering voor de desbetreffende patiënt komen. 

Door te werken met Target Profiles kan de expertaudioloog het gehoor van een patiënt quoteren op 

verschillende niveaus. Zo kan hij bijvoorbeeld een ruim Target Profile opstellen (een profiel waarbij 

de marges tot het target ruim ingesteld worden) met als doel patiënten te quoteren die nog maar 

net een CI dragen. Omgekeerd kan hij bijvoorbeeld ook een strenger Target Profile opstellen voor 

patiënten die hun CI al veel langer dragen en waarbij hun vermogen om geluid waar te nemen en/of 

te herkennen ondertussen veel verder gevorderd is.  

Een eerste toepassing8 van dit Outcome Evaluation System is te vinden bij het uitvoeren van de 

adviezen. Er werd namelijk gekozen om de expertaudioloog de mogelijkheid te geven één of 

meerdere Target Profiles te linken aan zijn advies. Wanneer een (gewone) audioloog dit advies dan 

wil toepassen op een bepaalde patiënt, zal het OES in werking treden. Op basis van de meegegeven 

Outcome(s), zal het systeem namelijk de quotering van de patiënt bepalen. Afhankelijk van hoe goed 

deze quotering is, zal het advies al dan niet worden uitgevoerd:  

 Het advies zal niet worden uitgevoerd indien de quotering optimaal bedraagt. 

 Het advies zal wel worden uitgevoerd indien de quotering onaanvaardbaar bedraagt. 

 Indien de quotering suboptimaal bedraagt, kan de audioloog zelf kiezen om het advies al niet 

uit te voeren. 

Om de quotering te kunnen indelen in één van bovenstaande categorieën, moet de expertaudioloog 

per Target Profile tevens twee grenzen definiëren die dit mogelijk maken. 

Indien er aan een advies meerdere Target Profiles gelinkt zijn, kan de audioloog kiezen welk Target 

Profile gebruikt moet worden voor dit advies (indien er slechts één Target Profile gekoppeld is, wordt 

uiteraard dit gebruikt). Indien er geen enkel Target Profile aan het advies werd gelinkt, wordt het hoe 

dan ook uitgevoerd. 

                                                           
8
 Een andere toepassing van de Target Profiles is te vinden in paragraaf [8.1]. 
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3.2.1 HET MODEL 

Om tegemoet te komen aan de nieuwe functionaliteit werden drie nieuwe tabellen/klassen 

gedefinieerd: TargetProfile, OutcomeTarget en AdviceTargetProfile. 

 De TargetProfile tabel/klasse bevat volgende velden: 

 Velden die duiden op algemene informatie (Name, Description, Created, Modified, …). 

 Twee velden die percentages aanduiden om het gehoor van een patiënt te kunnen 

classificeren als optimaal, suboptimaal of onaanvaardbaar (MaximumPenaltyForOptimum en 

MaximumPenaltyForSubOptimum). 

 Een lijst van Outcome Targets. 

De OutcomeTarget tabel/klasse bevat volgende velden: 

 Velden die duiden op algemene informatie (Description, Created, Modified, …). 

 Een verwijzing naar het Target Profile tot welke deze Outcome Target behoort 

(TargetProfileID). 

 Een verwijzing naar de Outcome Definition Variable waarvoor deze Outcome Target een 

representatie is (OutcomeDefinitionVariableID). 

 Twee velden die de grenzen van het targetbereik bepalen waarin het testresultaat dient te 

liggen, indien ze geclassificeerd wil worden als binnen target (LowCutoff en HighCutoff).  

 De velden PenaltyPerUnit en MaximumPenalty die gebruikt zullen worden bij het bepalen van 

de quotering. 

 Een veld Target welke het optimum representeert.  

Aangezien er hier enkel gekeken wordt of het resultaat binnen het targetbereik valt, wordt 

dit veld niet gebruikt door het OES. Toch kan het zinvol zijn voor andere toepassingen om 

een dergelijk optimum te definiëren9. 

De AdviceTargetProfile tabel/klasse bevat slechts twee velden, namelijk een verwijzing naar het 

advies en een verwijzing naar het Target Profile.  

Tevens werd de bestaande OutcomeDefinitionVariable tabel/klasse uitgebreid met vijf velden: 

DefaultLowCutoff, DefaultHighCutoff, DefaultPenaltyPerUnit, DefaultMaximumPenalty en 

DefaultTarget. Zoals al blijkt uit hun naam bevatten deze velden de standaardwaardes voor hun 

corresponderende Outcome Targets. De expertaudioloog kan hierdoor veel sneller Target Profiles 

opbouwen aangezien hij nu enkel waardes voor Outcome Targets dient te definiëren die verschillend 

zijn van hun standaardwaardes. 

In [Figuur 14] is het overeenkomstige databankschema te zien.  
 

 
 

Figuur 14: Het databankschema van OutcomeTarget en aanverwanten. 

                                                           
9
 Bijvoorbeeld in paragraaf [8.1], zal er gebruik gemaakt worden van dit veld. 
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3.2.2 DE VIEW 

[Figuur 15] toont een voorbeeld van de Target Profile Designer, waarmee een Target Profile 

aangemaakt kan worden. Outcome Targets kunnen toegevoegd worden door op de gele ‘+’ te klikken 

en vervolgens de Outcome Targets te selecteren die toegevoegd moeten worden aan het Target 

Profile (zie [Figuur 16]). [Figuur 17] tenslotte toont het Target Profile paneel dat werd toegevoegd 

aan de Advice Designer. 

 
Figuur 15: De Target Profile Designer. 

Elke regel stelt een Outcome Target voor (1). De expertaudioloog beslist welk percentage behaald dient te worden om het gehoor van 
de patiënt te classificeren als optimaal of suboptimaal (2). 

 

 
Figuur 16: De Outcome Target Picker.  

Met behulp van dit scherm kan de expertaudioloog Outcome Targets toevoegen aan een Target Profile. 

 

 
 

Figuur 17: Het Target Profile paneel in de Advice Designer. 

Hier dient de expertaudioloog aan te duiden welke Target Profiles hij wil linken aan zijn advies. 

 

2 

1
)
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3.3 HET ADVICE EXPLORATION SYSTEM 

Om tegemoet te komen aan de laatste probleemstelling uit paragraaf [2.1], werd het Advice 

Exploration System (AES) bedacht. De expertaudioloog kan bij het bouwen van zijn advies aangeven 

in hoeveel procent van de gevallen hij dit systeem wil toepassen. Indien dit systeem wordt toegepast, 

zullen de Mapparameters niet bepaald worden door de advieslogica uit te voeren, maar zullen ze 

worden ingevuld met pseudorandom waardes.  

Net zoals bij het uitvoeren van reguliere adviezen, kan de audioloog beslissen om de voorgestelde 

Mapwijzigingen al dan niet door te voeren naar de CI-processor, al dan niet gevolgd door het 

afnemen van nieuwe gehoortesten. 

3.3.1 HET MODEL 

De Advice klasse/tabel krijgt een extra PercentageOfExploration-veld (nullable) welke het 

percentage aanduidt dat bepaald in hoeveel procent van de gevallen advice exploration toegestaan 

is. 

3.3.2 DE VIEW 

In de Advice Designer wordt een extra paneel voorzien (zie [Figuur 18]) waar de expertaudioloog kan 

definiëren of hij gebruik wil maken van dit systeem of niet. Als dit het geval is, kan hij vervolgens 

specifiëren in hoeveel procent van de gevallen het systeem moet worden doorgevoerd. 

 

 
 

Figuur 18: Het Advice Exploration paneel in de Advice Designer.  

Hier dient de expertaudioloog aan te duiden of hij Advice Exploration wil toelaten voor zijn advies of niet. 

3.3.3 DE IMPLEMENTATIE 

Aangezien het voor advice exploration de bedoeling is dat nu geen vooropgestelde logica gevolgd 

wordt, zullen de Mapparameters simpelweg ingevuld worden met random waardes. Deze waardes 

zullen echter wel liggen tussen de vooraf gedefinieerde veiligheidsgrenzen (LowerSafetyFence en 

UpperSafetyFence). 
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HOOFDSTUK 4 MOGELIJKE UITBREIDINGEN 

Tot slot worden hieronder nog kort enkele mogelijke uitbreidingen besproken. Zowel extra 

uitbreidingen aan de zonet geïmplementeerde systemen (paragrafen [4.1], [4.2] en [4.3]) als 

uitbreidingen in de vorm van volledig nieuwe systemen zijn mogelijk (paragrafen [4.4], [4.5] en [4.6]). 

4.1 BEREKENDE OUTCOME DEFINITION VARIABLES  

De drop down list uit de Formula Designer (zie [Figuur 10]) bevat momenteel enkel een Max-functie. 

Hier zouden extra wiskundige functies aan toegevoegd kunnen worden. 

Hoewel er bewust gekozen is om berekende Outcome Definition Variables enkel verwijzingen te 

laten bevatten naar Outcome Definition Variables die tot dezelfde Outcome Definition behoren, zou 

dit in de toekomst eventueel uitgebreid kunnen worden, zodat er Outcome Definition Variables 

gedefinieerd kunnen worden die berekend worden over verschillende Outcome Definitions heen. 

4.2 HET OUTCOME EVALUATION SYSTEM  

Voorlopig worden Target Profiles enkel gebruikt om vast te stellen of een advies al dan niet moet 

worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen ze momenteel enkel aangemaakt en/of aangepast worden 

door expertaudiologen en niet door (gewone) audiologen.  

Een mogelijke uitbreiding is dat er in de toekomst Patient Target Profiles gedefinieerd kunnen 

worden door (gewone) audiologen. Hierdoor zou er bijvoorbeeld voor elke Map een quotering 

gemaakt kunnen worden van hoe goed een patiënt kon/kan horen met de desbetreffende Map. Deze 

quotering kan bepaald worden op basis van de Outcomes die bij de Map werden afgenomen.  

4.3 HET ADVICE EXPLORATION SYSTEM  

Veel aandacht werd er niet besteed aan dit systeem. Het systeem zou dan ook verder uitgebreid 

kunnen worden. Het systeem zou de expertaudioloog kunnen toelaten te specifiëren welke 

Mapparameters gerandomiseerd mogen/moeten worden, en welke onaangepast moeten blijven. 

4.4 HET EFFORT EVALUATION SYSTEM 

Er zou een Effort Evaluation System ontwikkeld kunnen worden waarbij de audioloog een duidelijk 

overzicht krijgt van de costanalysis van de patiënten: hoeveel tijd er reeds gespendeerd werd aan 

een bepaalde patiënt, hoeveel tijd er al verloren is gegaan met het toepassen van Maps die geen 

effect hadden en in welke gebieden is er nog ruimte, tijd of middelen beschikbaar zijn voor 

verbetering. 

4.5 HET AUDIOLOGIST FEEDBACK SYSTEM 

Eveneens zou er een Audiologist Feedback System gemaakt kunnen worden waarbij de audioloog zijn 

beslissing om bepaalde adviezen af te wijzen (overrule), kan toelichten. 
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4.6 HET OUTCOME ANALYSIS SYSTEM 

Tot slot zou er bijvoorbeeld een Outcome Analysis System kunnen worden toegevoegd, welke 

bepaalde Outcomes zal vertalen naar problemen in bepaalde frequentiebereiken (en bijgevolg 

kanalen) in het implantaat. Hiervoor zullen dan DSP modules ontwikkeld moeten worden die het 

spectrum van stimuli onderzoeken en de grootte van de fout berekenen. 

  



 

 20 

 

 

 

 

 

 
  

Deel III 
 

Automatisatie van het 

fittingproces van cochleaire 

implantaten door middel van 

probabilistische netwerken 



 

 

 21 

HOOFDSTUK 5 ONTWERP VAN HET 

PROBABILISTISCHE NETWERK

Vooreerst werd er onderzoek verricht naar hoe het probabilistische netwerk opgebouwd moet 

worden om te voldoen aan de noden van het fittingproces. Het netwerk moet gemodelleerd worden 

door de vele input variabelen in functie te stellen van de vele output variabelen.  

Zoals vermeld werd in [B.3 Constructie van een probabilistisch netwerk], zal het probabilistische 

netwerk worden opgebouwd volgens de vier verschillende fasen: 

1. Identificatie van de variabelen (nodes) van het netwerk. 

2. Constructie van de graaf van het netwerk. 

3. Schatting van de benodigde probabiliteiten. 

4. Evaluatie. 

 

5.1 IDENTIFICATIE VAN DE VARIABELEN  

In tegenstelling tot andere hoorcentra, beoogt de oorgroep het fittingproces te optimaliseren door 

het Outcome-driven te benaderen. Dit wil zeggen dat de optimale instellingen van een cochleair 

implantaat bepaald worden door verschillende metingen in de vorm van psychoakoestische testen af 

te nemen bij de patiënt. 

Het netwerk zal dus nodes moeten bevatten die de verschillende parameters van een CI voorstellen 

en daarnaast eveneens nodes moeten voorzien voor de parameters van de verschillende 

psychoakoestische testen (Outcomes).  

5.1.1 PARAMETERS VAN HET COCHLEAIR IMPLANTAAT (MAPPARAMETERS) 

Het is de bedoeling dat in de toekomst FOX zal kunnen werken met cochleaire implantaten van (zo 

veel mogelijk) verschillende fabrikanten. Voorlopig echter, concentreert het zich op één welbepaalde 

implant10. Deze implant heeft zestien elektrodes die tijdens de implantatie verbonden worden met 

de zenuwen van het middenoor van de patiënt. De implant bevat zowel parameters die afzonderlijk 

instelbaar zijn voor elke elektrode als globale parameters die onafhankelijk zijn van de specifieke 

elektrodes.  

Algemeen kan er gesteld worden dat een cochleair implantaat ongeveer 150 afstelbare parameters 

heeft. Een specifieke instelling van deze parameters wordt een Map genoemd. [Bijlage C.1] bevat de 

voltallige lijst van de CI-parameters zoals die binnen FOX gebruikt worden. 

Hieronder volgt een summiere inleiding over de belangrijkste parameters van het CI en hun 

werking11.  

                                                           
10

 De HiRes 90k
TM

, gefabriceerd door Advances Bionics (http://www.advancedbionics.com) 
11

 Hiervoor werd voornamelijk beroep gedaan op referenties [13] en [36]. 

http://www.advancedbionics.com/
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ELEKTRODEAFHANKELIJKE PARAMETERS 

Tijdens het fittingproces moeten optimale instellingen gevonden worden voor onderstaande 

parameters en dit voor elk kanaal (elektrode). Deze parameters stellen het verband voor tussen de 

luidheid (in dB) en de elektrische activatie van de electrode (in micro Ampères mA of Clinical Units 

CU). 

T LEVEL S & M LEVELS 

Vanwege het kleine elektrische bereik van een cochleair implantaat, zijn CI-gebruikers gevoeliger 

voor veranderingen in luidheid en is tevens de luidheidsgroei anders dan bij personen met gewoon 

gehoor. Processoren van cochleaire implantaten moeten het bereik van alle verschillende niveaus 

van geluid comprimeren in dit kleine elektrische bereik. Deze stimulatieniveaus komen overeen met 

de parameters T (threshold level) en M (most comfortable level).  

Het threshold level specifieert de minimale stimulatie die nodig is om ervoor te zorgen dat de patiënt 

geluid kan waarnemen op dat kanaal, terwijl het most comfortable level het luidste comfortabele 

stimulatieniveau van het kanaal specifieert.  Deze T en M levels worden zodanig ingesteld dat de 

gebruiker een zo breed mogelijk scala aan geluiden uit het dagelijkse leven kan waarnemen. 

GAIN LEVELS & COMPRESSION LEVELS 

Hoe het slakkenhuis reageert op geluid kan worden weergegeven in een responscurve. De 

parameters gain level en compression level hebben respectievelijk invloed op de convexiteit en 

concaviteit van deze curve.  

CLIPPING LEVELS 

Clipping level is een parameter die gebruikt wordt door de software om elektrocutie te voorkomen 

bij patiënten en is van weinig belang tijdens het fittingproces. 

IMPEDANCES & IS ENABLED 

Impedance (impedantie) is een parameter die gebruikt wordt om aan te duiden of een elektrode als 

inactief moet gemarkeerd worden. Hoge impedantie kan duiden op een elektrode die niet goed 

functioneert, bijvoorbeeld omdat deze tijdens de implantatie op een ongelukkige plaats (ten opzichte 

van de zenuwen) werd geïmplanteerd. Toch is het mogelijk dat een dergelijke elektrode nadien 

opnieuw goed kan beginnen functioneren. In 80% van de gevallen is er minstens één elektrode niet 

actief. Als er meer dan vier elektrodes op niet actief staan, wordt er een audioloog aangesteld om de 

situatie te onderzoeken. Aangezien impedantie enkel wordt gemeten, maar nooit gewijzigd is ook 

deze parameter van weinig belang voor het fittingproces.  

Er zijn drie redenen waarom een elektrode op inactief kan worden gezet: 

 de (hoge) impedantie wijst hierop; 

 de elektrode bevindt zich niet in het slakkenhuis (elektrodes die reageren op hoge 

frequenties zijn hier de voornaamste reden om ze te deactiveren); 

 de resultaten van gehoortesten kunnen een indicatie vormen voor het deactiveren van 

specifieke elektrodes. 

Elke elektrode kan dus enabled (actief) zijn of niet.  
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FILTER BAND LOW CUTOFFS, FILTER BAND HIGH CUTOFFS & EXTENDED LOW 

Door middel van een onder- en bovengrens, worden er per elektrode frequentiebanden 

gedefinieerd. Deze frequentiebanden zijn niet evenredig gedistribueerd (lagere frequenties hebben 

smallere frequentiebanden dan hogere frequenties) en worden verder niet aangepast (het zijn vooraf 

gedefinieerde lijsten). Afhankelijk van het aantal actieve elektrodes zal een dergelijke lijst er anders 

uitzien. Zo zijn er lijsten beschikbaar voor zestien, vijftien, veertien, … actieve elektrodes.  

Voor elk aantal elektrodes echter, zijn er twee mogelijke lijsten: de standaardlijst die een bereik van 

350 Hz tot 8.000 Hz overbrugt en de extended low-lijst die een bereik van 250 Hz tot 8.000 Hz heeft. 

Hiervoor wordt een enkele (binaire) parameter voorzien: de Extended Low parameter. 

ELEKTRODEONAFHANKELIJKE PARAMETERS 

De volgende parameters zijn globaal; ze zijn onafhankelijk van de individuele elektrodes. 

IDR & SENSITIVITY 

De Input Dynamic Range (IDR) parameter specifieert het volledige intensiteitsbereik van 

spraakgeluiden (standaardwaarde op 60 dB). Het rechtereind van dit bereik staat standaard ingesteld 

op 73 dB en kan naar links/rechts verschoven worden door middel van de Sensitivity parameter 

(standaardwaarde op 0). 

PULSE WIDTH, IPI DELAY & STIMULUS RATE 

Pulse width stelt de breedte van de puls voor en is altijd symmetrisch. Ze staat standaard ingesteld 

op ongeveer twintig microseconden. 

Een recentelijk ingevoerde parameter is IPI delay. Deze wordt gebruikt bij berekeningen die 

betrekking hebben op de tijdsperiode tussen het eindigen van een bepaalde puls en het opstarten 

van een andere. Deze parameter kan volgende waardes aannemen: 0%, 25%, 33%, 50%, 100% of 

200% van een fase.  

Stimulus rate is een parameter die berekend wordt op basis van de IPI delay en Pulse width. 

VOLUME RANGE LOWER & VOLUME RANGE HIGHER 

Volume ranges geven enige vrijheid aan de patiënt om de M levels van zijn cochleair implantaat aan 

te passen. In de oorgroep staan ze standaard op ±5%, maar afhankelijk van het hoorcentrum kunnen 

ze waardes aannemen tot 100%, wat ervoor zorgt dat de patiënt in principe zelf zijn M levels kan 

instellen. Deze aanpassingen worden niet gedaan tijdens het fittingproces, maar bijvoorbeeld bij de 

patiënt thuis, zonder directe tussenkomst van een audioloog. 

AUDIOMIXTYPE  

Het cochleair implantaat heeft twee microfoons en een derde input die gebruikt wordt om geluid 

binnen te krijgen via een kabel. De AudioMixType parameter bepaald hoe deze drie inputs gemixt 

worden. Dit wordt verwezenlijkt door verschillende gewichten aan de inputs toe te wijzen. Meestal 

zal één specifieke microfoon 100% van het gewicht krijgen en worden de andere twee inputs niet 

gebruikt. 
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PROGRAM TYPE 

Program Type duidt aan hoe de stimulatie gebeurt. Dit kan sequentieel (S) of parallel (P) zijn. Bij 

sequentiële stimulatie wordt eerst elektrode één gestimuleerd, dan elektrode twee,  dan elektrode 

drie, … Om op deze manier bijvoorbeeld 3.000 pulsen per seconde naar de elektrode te sturen, moet 

het cochleair implantaat 16 x 3.000 pulsen per seconde kunnen sturen. Aangezien cochleaire 

implantaten vroeger maar een capaciteit hadden van 15.000 pulsen per seconde (of lager) vormde 

dit een probleem. Tegenwoordig echter, hebben ze een capaciteit van ongeveer 90.000 pulsen per 

seconden en vormt dit verder geen probleem.  

Het cochleaire implantaat dat hier van toepassing is, kan naast sequentiële stimulatie van de 

elektrodes eveneens gebruikt worden om elektrodes simultaan te stimuleren. Een probleem hierbij is 

echter dat dit interferentie kan veroorzaken tussen naburige elektrodes. Het idee is dus dat 

elektrodes die ver genoeg van elkaar verwijderd zijn parallel kunnen worden geactiveerd. Parallelle 

stimulatie is de standaard in de Verenigde Staten, maar wordt in Europa slecht zelden gebruikt. 

FIDELITY120  

Het idee achter de Fidelity120 parameter is om naburige elektrodes zo te stimuleren dat een 

simultane gewogen stimulatie uitgevoerd wordt en zo intermediaire frequenties mogelijk gemaakt 

worden. Op die manier zijn er niet zestien, maar 120 beschikbare kanalen. De corresponderende 

parameter is binair, namelijk Fidelity120 is geactiveerd of niet. 

CLEARVOICE 

ClearVoice tenslotte is opnieuw een recentelijk geïntroduceerde parameter en wordt gebruikt voor 

ruisreductie in het systeem. Het kan volgende waardes aannemen: geen, weinig, gemiddeld of veel 

ruisreductie. 

5.1.2 PARAMETERS VAN DE PSYCHOAKOESTISCHE TESTEN (OUTCOMEPARAMETERS) 

De oorgroep maakt gebruik van verschillende gehoortesten12 om de auditieve toestand van haar 

patiënten te testen tijdens het fittingproces. In totaal zijn er ongeveer 50 parameters voorhanden13. 

Wel moet er vermeld worden dat een patiënt zeer zelden alle testen krijgt voorgeschoteld. Dit 

enerzijds om de patiënt te sparen (de testen eisen sterke concentratie van de patiënt en zijn 

behoorlijk vermoeiend) en anderzijds om tijd uit te sparen.  

Audiometrie meet het gehoor op zes frequenties (250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz en 

8.000 Hz). Outputwaardes variëren tussen -10 dBHL en 120 dBHL. Aangezien de testresultaten 

genormaliseerd zijn voor normaal horende personen, behalen zij hier resultaten van 0 dBHL. Het doel 

waarnaar gewerkt wordt is 30 dBHL of minder. 

Spraakaudiometrie meet in hoeverre de patiënt spraak kan verstaan op verschillende 

luidheidsniveaus (40 dB, 55 dB, 70 dB en 85 dB). Normaal horende personen behalen op deze 

niveaus scores van 100%. Op basis van deze vier parameters worden nog drie extra parameters 

berekend14: RollOver, Soft en Maximum. 

                                                           
12

 Voor een uitgebreide bespreking van deze gehoortesten, zie [Bijlage A.4 Een inleiding tot audiologie]. 
13

 [Bijlage C.2] bevat de voltallige lijst van de verschillende parameters van de gehoortesten. 
14

 Voor meer informatie over berekende Outcome Definition Variables, zie paragraaf [3.1]. 
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Een foneemdiscriminatie bestaat uit twintig ja/neen/ontbrekend-waardes. Het vooropgestelde doel 

bedraagt 95%. 

De luidheidsschaling bevat in totaal vijftien parameters (telkens vijf meetwaardes voor de 

frequenties 250 Hz, 1.000 Hz en 4.000 Hz). Vooraf worden er twee curves bepaald: een curve onder 

en een curve boven de curve die het gemiddelde voorstelt. Het doel is om met 95% van de gemeten 

testwaardes binnen dit bereik te liggen. 
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5.2 CONSTRUCTIE VAN HET NETWERK 

5.2.1 HET FOETUSNETWERK 
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5.2.2 HET ADVANCED  FOETUSNETWERK 

 

5.2.3 DEFINITIEVE VERSIE VAN HET NETWERK 
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5.3 SCHATTING VAN DE BENODIGDE PROBABILITEITEN 

Omdat er gewerkt wordt met een manueel geconstrueerd netwerk, moeten alle probabiliteiten van 

de CPT’s vooraf gekend zijn. Dit is een enorm tijdrovend proces dat opnieuw volledig werd 

uitgevoerd door professor Govaerts van de oorgroep. Door zijn jarenlange ervaring is hij ook hier de 

geschikte persoon om te bepalen hoe de verschillende nodes met elkaar interageren en hoe dit zich 

uit in termen van probabiliteiten. 

5.3.1 HET TUNING MODEL 

Een praktisch probleem bij het bouwen van grootschalige probabilistische netwerken is de 

exponentiële groei van het aantal numerieke parameters in CPT’s. Dit aantal hangt namelijk af van 

het aantal mogelijke combinaties van ouders van de node waartoe de CPT behoort. Voor een CPT 

geldt immers: 

                   (         )                          (         ) 
Vergelijking 1: Verband tussen het aantal te kennen parameters van een CPT en het aantal ouders. 

Voor nodes met 0, 1, 2, 3, … ouders betekent dit hier dat er 3, 9, 27, 81, … waardes voor hun CPT 

gekend moeten zijn. Het is te veeleisend en tijdrovend om al deze probabiliteiten te verkrijgen van 

een expert. 

Een algemeen aanvaarde oplossing voor dit probleem ligt in de veronderstelling van de 

onafhankelijkheid van causale invloeden. Door deze veronderstelling, wordt het aantal 

probabiliteiten dat een expert moet voorzien lineair ten opzichte van het aantal ouders. Op basis van 

de (kleinere) ingevoerde dataset kan dan vervolgens de volledige CPT algoritmisch bepaald worden. 

Modellen die volgens dit principe werken, worden ICI-modellen (Independence of Causal Influences) 

genoemd. 

Hoewel er in de praktijk reeds verschillende ICI-modellen voorhanden zijn15, heeft de oorgroep – in 

samenwerking met het Departamento de Inteligencia Artificia  – een eigen ICI-model ontworpen: 

het Tuning model. Voor de grootte van een CPT waarop het Tuning model wordt toegepast, geldt nu 

            (        )                                    (         ) 
Vergelijking 2: Verband tussen het aantal te kennen parameters van een CPT en het aantal ouders bij toepassing van het Tuning model.  

De laatste #staten verwijst naar de leak-parameter die bijkomend moet ingevuld worden. 

Zonder het toepassen van het Tuning model moeten er voor een node met drie staten en tien 

ouders, 177.147 probabiliteiten voorhanden zijn. Door het Tuning model toe te passen daalt dit 

aantal tot 93, wat een enorme tijdswinst met zich meebrengt. 

Voor een uitgebreide beschrijving van hoe het Tuning model werkt, wordt verwezen naar referentie 

[8]. 

 

 

                                                           
15

 Het best gekende voorbeeld van een ICI-model is het noisy-or model. Andere voorbeelden zijn noisy-and, 
noisy-max, noisy-min, noisy-add, … 
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5.4 EVALUATIE 

Doorheen het verloop van de masterproef werd voornamelijk met het eerste Foetusnetwerk 

gewerkt. Pas in de laatste weken werd beslist om over te schakelen naar de advanced versie.  

Hoewel het advanced Foetusnetwerk al met utilitynodes werkt, bevat het netwerk nog gebreken die 

in het verder verloop van het Opti-Fox project misschien anders aangepakt zullen worden: 

 Het netwerk maakt zelf nog geen beslissingen. Beslissingen worden gemaakt buiten het 

netwerk op basis van de probabiliteiten die de (utility-) nodes van het netwerk leveren . Na 

verloop van tijd zou het kunnen dat het netwerk zelf beslissingen kan nemen op basis van 

haar eigen probabiliteiten. 

 Elke node van het netwerk wordt nu voorgesteld door drie staten, waarbij de middelste staat 

steeds de neutrale staat voorstelt (no change – st.quo). Dit aantal staten zou in de toekomst 

nog kunnen toenemen. Een node met bijvoorbeeld vijf staten biedt uiteraard meer vrijheid 

(o.a. bij het inbrengen van evidence). De nodes van de Maplaag zouden dan bijvoorbeeld 

volgende staten kunnen aannemen: very low, low, mid, high en very high. 

 Eveneens de probabiliteiten van de CPT’s zouden in de toekomst nog andere waardes 

kunnen aannemen. 
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HOOFDSTUK 6 IMPLEMENTATIE VAN HET 

PROBABILISTISCHE NETWERK  

Eens het ontwerp van het netwerk vastligt, kan het geïmplementeerd worden. De oorgroep en 

Otoconsult werken binnen het Opti-Fox project nauw samen met het Departamento de Inteligencia 

Artificial. Zij bieden een gratis applicatie aan waarmee probabilistische netwerken kunnen worden 

opgebouwd (OpenMarkov, zie verder). Het was in eerste instantie dan ook de bedoeling dat FOX 

gebruik zou maken van deze OpenMarkov-applicatie om het probabilistische netwerk op te bouwen. 

Toch werd er gekozen om tevens andere mogelijkheden te verkennen. Hierbij werd voornamelijk 

aandacht besteed aan het Infer.NET Framework van Microsoft. 

De code die voor de implementatie van het probabilistische netwerk zorgt, zal hoe dan ook de 

IBayesianEngine interface moeten implementeren en moeten zorgen voor een gepaste 

implementatie van de twee methodes uit [Figuur 19]. 

 
Figuur 19: De IBayesianEngine interface. 

Deze methodes verwachten beiden de naam16 van het gewenste netwerk als argument en geven 

beiden een probabilistisch netwerk terug. De methode GetNetwork geeft eenvoudigweg het netwerk 

terug. De methode PropagateEvidence geeft eveneens het netwerk terug, maar verwacht naast de 

naam van het netwerk eveneens een lijst van findings als argument. Een finding kan beschouwd 

worden evidence, want het verwijst naar een node en de bijhorende staat die als evidence moet 

worden aangeduid. Het netwerk dat wordt teruggegeven bevat dan de posterior probabiliteiten die 

geïnfereerd werden na het toevoegen van deze findings. Het netwerk dat wordt teruggegeven is hier 

in de vorm van de Network-klasse zoals deze te zien is in [Figuur 20]. 

 
Figuur 20: De vier klassen die gebruikt worden bij de IBayesianEngine-interface en bij de implementerende BayesianEngine-klassen.  

Met uitzondering van de velden die verwijzen naar één van de andere klassen, bevatten de velden van deze klassen enkel eenvoudige 

datatypes zoals string en double. 

                                                           
16

 De reden waarom tevens de naam van het netwerk moet worden meegegeven, is omdat er momenteel in de 
ontwikkelingsfase nog met verschillende probabilistische netwerken gewerkt wordt. 
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6.1 OPENMARKOV 

OpenMarkov17 is een open source Java applicatie waarmee gebruikers via een grafische 

gebruikersinterface probabilistische netwerken kunnen opbouwen18. Tevens kan er evidence worden 

toegevoegd aan het netwerk en kunnen de (posterior) probabiliteiten bepaald worden. Het wordt 

momenteel ontwikkeld door het Departamento de Inteligencia Artificial die voor het Opti-Fox project 

nauw samenwerken met de oorgroep en Otoconsult. 

Voor een uitgebreide bespreking van hoe OpenMarkov werkt wordt verwezen naar referentie [30]. 

 
Figuur 21: Het logo van OpenMarkov. 

6.1.1 EVALUATIE  

De OpenMarkov-applicatie biedt vele voordelen. Omwille van de gebruikersinterface is het 

uitermate geschikt om te experimenteren met probabilistische netwerken: netwerken kunnen snel 

en eenvoudig opgebouwd worden en de gevolgen van het aanpassen van (de probabiliteiten van) het 

netwerk zijn meteen zichtbaar. Tevens kan inferentie behoorlijk snel worden uitgevoerd (orde van 

seconden voor het Foetusnetwerk) en aangezien de applicatie nog voortdurend wordt verbeterd 

(door het toevoegen van nieuwe en betere algoritmes om inferentie te bepalen), zal de snelheid in 

de toekomst alleen nog maar toenemen.  

Er zijn echter ook enkele nadelen. De GUI bevat in zijn huidig stadium nog vele bugs en het 

programma durft al eens te crashen. Aangezien het uiteindelijk de achterliggende code is die 

gebruikt zal worden, is de GUI weliswaar niet zo belangrijk. Omdat het team achter OpenMarkov 

nauw samenwerkt met de oorgroep en Otoconsult, hebben zij hun code openlijk beschikbaar gesteld 

in de vorm van JAR-bestanden. Door de gepaste klassen en methodes van deze JAR-bestanden op te 

roepen, is het mogelijk alle nodige acties (het opbouwen van het netwerk, het toevoegen van 

evidence, …) uit te voeren. Een probleem dat zich hierbij vormt, is dat alle OpenMarkov-code in de 

programmeertaal Java is geschreven, terwijl FOX gebruik maakt van C#.  

  

                                                           
17

 http://openmarkov.org/  
18

 OpenMarkov slaagt haar probabilistische netwerken op in XML-bestanden die de extensie PGMX dragen. 
Deze PGMX-bestanden kunnen nadien opnieuw ingelezen worden door OpenMarkov. Hoe deze bestanden 
opgebouwd zijn, wordt uitgebreid besproken in referentie [1]. 

http://openmarkov.org/
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6.1.2 IMPLEMENTATIE 

Om het probleem van interoperabiliteit tussen OpenMarkov en FOX op te lossen, werd er gekozen 

om een webservice te implementeren die communicatie tussen beide systemen mogelijk maakt. 

De webservice die werd geïmplementeerd is een SOAP-webservice die werkt via een Apache Tomcat 

service. Deze service draait binnen een virtual machine die draait op een van de servers bij 

Otoconsult. Omdat het niet de bedoeling is dat de gebruiker zelf over het probabilistische netwerk 

beschikt, staat dit netwerk (het corresponderende PGMX-bestand) eveneens op een server bij 

Otoconsult. 

Om informatie door te sturen via de webservice, maakt SOAP gebruik van XML die geserializeerde 

data bevat. Om enerzijds problemen met serializatie te voorkomen en anderzijds om 

interoperabiliteit te verzekeren tussen C# en Java, werkt de webservice enkel met (klassen die 

bestaan uit) eenvoudige datatypes19. De data die over en weer zal verstuurd worden, bestaat uit de 

klassen die te zien zijn in [Figuur 20]. De webservice heeft een kleine interface met de buitenwereld. 

Ze implementeert de IBayesianEngine-interface (zie [Figuur 19]) en zorgt voor een gepaste 

implementatie van de twee methodes uit [Figuur 22].  

 
Figuur 22: Het klassendiagram van de OpenMarkovEngine-klasse. 

 

  

                                                           
19

 Complexe datastructuren (zoals Dictionary in C#) zijn niet altijd serializeerbaar. Tevens zijn ze vaak niet 
rechtstreeks om te zetten naar een corresponderende datastructuur uit een andere programmeertaal (hoewel 
Dictionary in C# bijvoorbeeld wel veel gelijkenissen vertoont met een HashMap in Java). 
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6.2 HET INFER.NET FRAMEWORK 

Infer.NET20 is een framework dat momenteel ontwikkeld wordt door Microsoft en dat gebruikt kan 

worden om (programmatisch) probabilistische netwerken op te bouwen en inferentie uit te voeren. 

Het framework bestaat uit enkele DLL’s die toevoegt moeten worden aan een .NET-project om 

ermee te kunnen werken; er is geen verdere installatie vereist.  

Om een netwerk te kunnen opbouwen met behulp van Infer.NET, wordt er een API voorzien 

waarmee een model van het gewenste probabilistisch netwerk kan gedefinieerd worden. Door 

vervolgens eveneens te specifiëren welke nodes geobserveerd zullen worden (dit zijn de nodes 

waaraan evidence zal worden toegevoegd), kan Infer.NET het model compileren. Eens het model 

gecompileerd is, kan er naar believen evidence aan worden toegevoegd en kunnen de posterior 

probabiliteiten door middel van inferentie bepaald worden. 

Een essentiële component van Infer.NET is de Inference Engine. Deze engine bepaalt hoe de 

inferentie wordt uitgevoerd en dient vooraf geconfigureerd te worden. De belangrijkste instelling van 

de Inference Engine is Algorithm welke het algoritme aanduidt dat gebruikt zal worden voor 

inferentie. Infer.NET biedt hiervoor drie algoritmes aan: expectation propagation (EP), variational 

message passing (VMP) en Gibbs sampling (GS). Geen enkele van deze algoritmes berekent de 

posterior probabiliteiten door exacte inferentie. De drie methodes zijn allen benaderende algoritmes 

die werken met iteraties (instelbaar door NumberOfIterations). Er moet een afweging gemaakt 

worden tussen het aantal iteraties dat wordt uitgevoerd en de uitvoeringstijd. Naarmate het 

algoritme meer iteraties maakt, zullen de resultaten van de posterior probabiliteiten dichter bij hun 

exacte waarde liggen, maar zal tevens de uitvoeringstijd omhoog gaan. Afhankelijk van het domein 

waarin deze algoritmes toegepast worden, zal het ene al dan niet betere resultaten leveren dan het 

andere. Standaard wordt EP gebruikt. Tevens kunnen er inferentiealgoritmes worden toegevoegd 

door de gebruiker zelf. Andere instellingen van de Inference Engine hebben onder andere betrekking 

op het tonen van additionele informatie wanneer de inferentie wordt uitgevoerd. 

Voor een uitgebreide bespreking van hoe Infer.NET werkt wordt verwezen naar referenties [23], [24] 

en [25]. 

  

                                                           
20

 http://research.microsoft.com/infernet 

http://research.microsoft.com/infernet
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6.2.1 EVALUATIE  

Omdat Infer.NET tot (ongeveer) dezelfde resultaten komt als OpenMarkov (zie verder) en aangezien 

het evenals FOX gebruik maakt van C#, lijkt Infer.NET een groot voordeel te bieden ten opzichte van 

het werken met de OpenMarkov code. Dit voordeel weegt echter niet op tegen het grote nadeel van 

met Infer.NET te werken: de snelheid. Infer.NET is behoorlijk trager dan OpenMarkov (orde van 

tientallen minuten voor het Foetusnetwerk). Dit is het gevolg van verschillende zaken: 

 Aangezien OpenMarkov nauw samenwerkt met de oorgroep en Otoconsult, is het (In 

tegenstelling tot Infer.NET) veel beter afgestemd voor het doelgebied van cochleaire 

implantaten. Zo kan er in OpenMarkov bijvoorbeeld gewerkt worden met het Tuning model21 

dat specifiek door de oorgroep en Otoconsult ontworpen werd. Enerzijds biedt dit het 

voordeel dat er vooraf minder probabiliteiten voorhanden moeten zijn en anderzijds kunnen 

ook de inferentiealgoritmes zelf een stuk efficiënter geïmplementeerd worden. Dit omdat 

ook zij gebruik kunnen maken van dit Tuning model (en zo dus met een veel kleinere dataset 

hoeven te werken). 

 Een tweede reden waarom Infer.NET beduidend trager is, ligt aan de onderliggende 

compiler. De ontwikkelaars van Infer.NET maken zich sterk dat het model slechts eenmaal 

dient gecompileerd te worden en dat er nadien naar believen evidence toegevoegd kan 

worden en vervolgens inferentie kan uitgevoerd worden (zonder dat het model dus opnieuw 

gecompileerd hoeft te worden). Hoewel de compilatie van het model behoorlijk wat tijd 

inneemt, moet ze dus slechts eenmaal gebeuren en aangezien inferentie behoorlijk snel 

uitgevoerd kan worden, betekent dit dat de algemene uitvoeringstijd van het systeem kort 

blijft. Toch biedt dit voor het probabilistische netwerk dat hier gebruikt wordt (om de 

Mapparameters van een CI te optimaliseren), geen voordeel. Voordat Infer.NET het model 

immers compileert, moet geweten zijn welke nodes geobserveerd zullen worden (aan welke 

nodes met andere woorden evidence zal worden toegevoegd). Deze kennis is hier niet 

voorhanden, omdat er namelijk op voorhand niet geweten is welke Outcomes zullen 

meegegeven worden door de audioloog. Dit heeft als gevolg dat het netwerk dus telkens 

opnieuw moet gecompileerd worden, wat een enorme uitvoeringstijd met zich meebrengt. 

Zie ook [Figuur 23]. 

 
Figuur 23: De werking van het inferentieproces in Infer.NET. 

  

                                                           
21

 Zie paragraaf [5.3.1]. 
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6.2.2 IMPLEMENTATIE 

PROOF OF CONCEPT: HARDGECODEERDE IMPLEMENTATIE VAN HET EMBRYONETWERK 

Vooraleer er geprobeerd werd het Foetusnetwerk te implementeren gebruik makend van het 

Infer.NET framework, werd er bij wijze van proof of concept eerst een kleiner netwerk 

geïmplementeerd met behulp van Infer.NET: het Embryonetwerk (zie [Figuur 24]). Hoewel het 

Embryonetwerk slechts bestaat uit zes nodes, is de opbouw ervan zeer gelijkaardig aan die van het 

Foetusnetwerk. Het Embryonetwerk kan namelijk eveneens onderverdeeld worden in dezelfde vier 

lagen: de Maplaag, de ΔMaplaag, de intermediaire laag en de ΔOutcomelaag. 

Er werd een kleine applicatie gebouwd (zie [Figuur 25]) waarin de gebruiker via de console kan 

interageren met het Embryonetwerk: er kan evidence worden toegevoegd (en verwijderd) en het 

model kan getoond worden. 

Enkel indien Infer.NET (min of meer) dezelfde resultaten opleverde als OpenMarkov, zou er verder 

gekeken worden naar de mogelijkheden van het Infer.NET framework. Zoals blijkt uit [Bijlage D.1] zijn 

de resultaten van beide aanpakken zeer gelijkaardig en werd er dus besloten om Infer.NET eveneens 

te gebruiken om het Foetusnetwerk te implementeren.  

 

 
 

Figuur 24: Het Embryonetwerk. 

---------------------------------------------------- 
Variables: 
        dT0250 
        dM0250 
        T0250 
        LowT_InternalNoise 
        Nerve_250_Soft 
        d_Audio_250 
Usage: 
        Show the Model: show 
        Quit          : quit 
        Add Finding   : add    variable    [ -  |  0  |  + ] 
        Remove Finding: rem [  variable  ] 
---------------------------------------------------- 

Figuur 25: Een voorbeeld van de kleine consoleapplicatie die gemaakt werd met behulp van Infer.NET.  

De lijst van ‘Variables’ is uiteraard afhankelijk van met welk specifiek netwerk er gewerkt wordt. 
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GENERISCHE IMPLEMENTATIE VAN HET FOETUSNETWERK 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het Infer.NET framework eveneens gebruikt kan worden om 

probabilistische netwerken op te bouwen die vervolgens gebruikt kunnen worden om cochleaire 

implantaten te optimaliseren. 

Zoals al werd vermeld, bestaat Infer.NET slechts uit enkele DLL’s die aan een .NET-project moeten 

worden toegevoegd. In tegenstelling tot OpenMarkov, bevat Infer.NET dus niet de mogelijkheid om 

de probabilistische netwerken visueel (via een grafische userinterface) te benaderen. Aangezien 

uiteindelijk alles achter de schermen zal moeten gebeuren (zonder visuele communicatie over en 

weer met de gebruiker), is dit op zich geen probleem. Omdat het project echter nog volop in 

ontwikkeling is en het probabilistische netwerk nog (voortdurend) wijzigingen ondergaat, is ervoor 

gekozen om het netwerk niet statisch te coderen. Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat er steeds 

wijzigingen in de code zouden moeten worden aangebracht, wat te veel tijd vraagt. Om dit probleem 

op te lossen werd er gekozen om de code (die nodig is om netwerk op te bouwen) dynamisch te 

genereren. 

Aangezien OpenMarkov wél de mogelijk biedt om de probabilistische netwerken grafisch te 

benaderen, zal het netwerk eerst via OpenMarkov worden opgebouwd (en/of gewijzigd). Vervolgens 

zal het overeenkomstige PGMX-bestand dat OpenMarkov gebruikt om het probabilistische netwerk 

op te slaan, gebruikt worden om de Infer.NET-code te genereren. Het PGMX-bestand is daar 

uitermate toe geschikt, aangezien het alle nodige informatie bevat om het netwerk op te bouwen. 

STAP 1: HET INLEZEN VAN HET PGMX-BESTAND 

Een eerste stap is uiteraard het inlezen van het PGMX-bestand. Hiervoor werd er een XML-parser 

geschreven die de informatie die vervat zit in het PGMX-bestand kan omzetten naar een 

representatie die meer geschikt is voor gebruik bij het genereren van de Infer.NET-code. 

STAP 2: HET BEPALEN VAN DE CPT’S  

Zoals werd vermeld in paragraaf [5.3.1] heeft de oorgroep zelf een ICI-model ontwikkeld (het Tuning 

model), dat ervoor zorgt dat er slechts een beperkt aantal waardes voorhanden moeten zijn om de 

volledige CPT’s van het netwerk te bepalen. In OpenMarkov kan er gebruik gemaakt worden van dit 

Tuning model, waardoor er dus slechts een beperkte dataset van probabiliteiten voorhanden moet 

zijn. Het is tevens deze beperkte dataset die OpenMarkov opslaat in zijn PGMX-bestanden (en dus 

niet de volledige CPT’s).  

Aangezien Infer.NET geen gebruik kan maken van dit Tuning model, zullen de volledige CPT’s 

voorhanden moeten zijn. Een volgende stap is dus het bepalen van de volledige CPT’s door zelf een 

implementatie van het Tuning Model te voorzien. De achterliggende logica waarop deze 

implementatie is gebaseerd, is te vinden in referentie [8]. 

Een probleem dat opdook bij de waardes van deze CPT’s, is dat Infer.NET een probleem heeft met 

probabiliteiten die volledig waar (1) of onwaar (0) zijn. Bij het infereren werd in sommige gevallen 

namelijk een AllZeroException opgeworpen22. Om dit probleem te omzeilen, werden probabiliteiten 

                                                           
22

 Infer.NET geeft hier zelf de volgende verklaring aan: A current limitation of Infer.NET is that this exception will 
be thrown if any branch in your model is impossible. For example, if your model has an If statement that makes 
x equal to true in one case and false in the other, and you observe that x is false, then you will get an 
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nooit als volledig waar of onwaar gedefinieerd, maar slechts bij benadering (door 0 om te vormen 

naar 0,0001 en 1 om te vormen naar 0,9999). 

STAP 3: HET PROBABILISTISCHE NETWERK GENEREREN 

Eens het volledige model van het netwerk beschikbaar is (stap 1) en alle probabiliteiten van de CPT’s 

voorhanden zijn (stap 2), kan het netwerk gegenereerd worden. 

Alle code die onafhankelijk is van het model (en de probabiliteiten) van het netwerk werd gebundeld 

in een abstracte bovenklasse die slechts eenmalig (statisch) geschreven werd. Deze klasse bevat 

methodes om het evidence toe te voegen (AddFinding), evidence te verwijderen (RemoveFinding, 

RemoveAllFindings) en de probabiliteiten van het netwerk op te vragen (GetProbabilities). Aan de 

constructor van de klasse kunnen enkele instellingen meegegeven worden (onder andere het 

algoritme dat gebruikt dient te worden om inferentie uit te voeren). 

De gegenereerde klassen erven over van deze abstracte bovenklasse en voegen code toe die eigen is 

aan het te genereren netwerk (namelijk code betreffende het model en de probabiliteiten). Meer 

concreet implementeren ze twee methodes. In BuildTheModelAndLoadPriors wordt het netwerk 

volledig opgebouwd en worden alle CPT’s ingevuld. In FillVariablesDictionary worden alle nodes 

van het netwerk toegevoegd aan een collection omdat de abstracte bovenklasse deze collection 

gebruikt voor enkele van zijn methodes. De constructor van de gegenereerde klassen roept de 

constructor van de bovenklasse op en bevat verder geen bijkomstige logica. Het overeenkomstige 

klassendiagram ziet er dan uit zoals in [Figuur 26]. 

Samenvattend wordt er dus een C#-bestand gegenereerd op basis van een PGMX-bestand. Dit C#-

bestand bevat alle nodige (Infer.NET) code die nodig is om met het probabilistische netwerk te 

kunnen werken. De mogelijkheden van dit probabilistische netwerk zijn dezelfde als bij OpenMarkov: 

er kan evidence aan het netwerk worden toegevoegd (en verwijderd), en de (posterior) 

probabiliteiten kunnen teruggekregen worden van het netwerk.  

Tot slot werd er nog een extra laag gecreëerd bovenop de net geschreven logica. Deze extra laag 

implementeert de IBayesianEngine en ziet er dus uit zoals in [Figuur 27]. 

                                                                                                                                                                                     
AllZeroException when the first branch is visited. To workaround this, avoid using point masses in your model 
definition. For example, the first branch can generate x from a Bernoulli(0.99999) distribution, which is 
effectively equivalent to true but avoids the exception. 
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Figuur 26: Het klassendiagram van de (gegenereerde) probabilistische netwerken, gebruik makend van Infer.NET.  

De abstracte bovenklasse werd slechts éénmaal (handmatig) gecodeerd. De implementerende subklassen worden dynamisch gecreëerd. 

 
Figuur 27: Het klassendiagram van de InferDotNetEngine-klasse. 

6.3 EIGEN IMPLEMENTATIE  

Omdat zowel het Infer.NET framework als OpenMarkov hun nadelen hebben, is het de bedoeling dat 

in de toekomst het FOX-programma zelf de probabilistische logica zal implementeren. Omdat het 

netwerk echter nog voortdurend fundamentele wijzigingen ondergaat, is er gekozen om hier 

voorlopig mee te wachten. 
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HOOFDSTUK 7 EVALUATIE EN OPTIMALISATIE VAN 

HET PROBABILISTISCHE NETWERK 

Eens het probabilistische netwerk (hier: het Foetusnetwerk) goed en wel is opgebouwd, kan ermee 

gewerkt worden: evidence kan worden toegevoegd en op basis van de probabiliteiten van de nodes 

van het netwerk kunnen er besluiten worden gevormd en acties worden uitgevoerd. Deze acties 

zullen de Mapparameters van het CI van de patiënt (hopelijk) zo optimaal mogelijk instellen. Het is 

belangrijk dat er een soort van maatstaf beschikbaar is waaraan deze voortvloeiende acties gestaafd 

kunnen worden. 

Aangezien FOX al jaren door middel van de deterministische logica de Mapparameters van cochleaire 

implantaten verbetert en tevens deze acties bijhoudt in de FOX-databank, kan deze data uit het 

verleden gebruikt worden als maatstaf. Afhankelijk van hoe lang een patiënt zijn cochleair implantaat 

al heeft, zullen de parameters van zijn CI al verschillende sets van instellingen doorlopen hebben. Al 

deze verschillende Maps – en bijkomend de gehoortesten (Outcomes) die bij deze Maps werden 

afgenomen – zitten in de FOX-databank opgeslagen. Uit deze data kan duidelijk worden afgeleid 

welke acties de deterministische logica in het verleden ondernam. Als er verondersteld wordt dat 

deze logica steeds de juiste acties ondernam (en dus geld als waarheid), kan deze data uit het 

verleden omgevormd worden tot evidence cases die kunnen dienen als norm. 

Een evidence case wordt gevormd door twee Maps (van eenzelfde patiënt) met elkaar te vergelijken 

en de informatie die hieruit afgeleid kan worden in een welbepaald formaat om te zetten zodat deze 

informatie aan het probabilistische netwerk gevoed kan worden (als evidence). Stel bijvoorbeeld dat 

FOX voor een bepaalde patiënt twee Maps in zijn databank heeft zitten: MapA en MapB. Tevens bezit 

de databank de nodige informatie over de bijhorende gehoortesten die bij beide Maps werden 

afgenomen (OutcomeA,1, OutcomeA,2, … Outcome A,m en Outcome B,1, OutcomeB,2, … Outcome B,n). 

Door MapA met MapB te vergelijken, kan ΔMap(1) bepaald worden (en analoog ΔOutcome). ΔMap(2) 

kan afgeleid worden uit de probabiliteiten van het probabilistische netwerk nadat Map en ΔOutcome 

werden ingevoerd als evidence. Door ΔMap(1) met ΔMap(2) te vergelijken, kan er bepaald worden in 

hoeverre ze overeenstemmen.  

Deze evidence cases kunnen voor twee doeleinden gebruikt worden. Enerzijds om (zoals hierboven al 

werd aangehaald) het netwerk (en de acties die hieruit voorvloeien) te evalueren. Anderzijds kunnen 

ze ook gebruikt worden om het netwerk te optimaliseren. Door de evidence cases aan het netwerk 

te voeden, zal het netwerk hieruit leren en zichzelf optimaliseren. Omdat het probabilistische 

netwerk waarmee gewerkt wordt echter nog volop wijzigingen ondergaat is er in deze fase van het 

ontwikkelingsproces nog geen effectieve evaluatie of optimalisatie van het netwerk gebeurd. 

Er is gekozen om een applicatie te ontwerpen die gelogde acties uit de databank kan omvormen naar 

evidence cases: de Evidence Cases Generator. Vooraleer de evidence cases gegenereerd kunnen 

worden (door dus twee Maps met elkaar te vergelijken) moet de data uit de databank eerst in het 

juiste formaat worden omgezet. Dit wordt hier data pre-processing genoemd. Om bewerkingen op 

de data uit te voeren (en tevens om later de gegenereerde evidence cases op te slaan) werden enkele 

databanktabellen gecreëerd in een nieuwe databank: FoxWarehouse. 
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Figuur 28: Algemeen verloop voor de data pre-processing en de Evidence Cases Generator.  

De data wordt eerst omgevormd tot de juiste vorm door middel van data pre-processing (DPP) zodat de Evidence Cases Generator er 

gebruik van kan maken. De Evidence Cases Generator genereert vervolgens evidence cases die kunnen worden opgeslagen in de 

FoxWarehouse-databank of kunnen worden weggeschreven naar een .CSV bestand. 

7.1 DATA PRE-PROCESSING 

Alle benodigde data bevindt zich in de FOX-databank, meer bepaald in de MapOutcomeInRows-view.  

Opmerking: Aangezien de Evidence Cases Generator evidence cases genereert op basis van data uit 

de FoxWarehouse.Map tabel (zie verder), is het in principe overbodig om de tussenresultaten (uit stap 

1) weg te schrijven naar de FoxWarehouse.MapOutcome tabel. Om gemakkelijker te kunnen controleren 

of alle data wel correct werd getransformeerd, werd dit hier wel gedaan. 

7.1.1 STAP 1: FOX.MapOutcomeInRows => FoxWarehouse.MapOutcome  

In de MapOutcomeInRows-view worden voor elke Map van een patiënt alle Outcome Variables in een 

aparte record weergegeven. Aangezien evidence cases gegenereerd zullen worden door unieke Maps 

met elkaar te vergelijken is het beter dat elk record een unieke Map voorstelt.  

De verschillende records van eenzelfde Map in MapOutcomeInRows zullen worden gemerged tot één 

enkele record in de nieuwe (tussen-) tabel MapOutcome. Er worden extra kolommen voorzien die de 

waardes van de verschillende Outcome Variables bevatten. Eveneens wordt er per Outcome een 

extra kolom voorzien die de creatiedatum van de specifieke Outcome bevat. 

Enkel de resultaten van de meest gebruikte Outcomes worden bewaard: audiometrie, 

spraakaudiometrie, foneemdiscriminatie en luidheidsschaling op 250 Hz, 1.000 Hz en 4.000 Hz. 

Wanneer een Map meerdere Outcomes van hetzelfde type23 bevat (bijvoorbeeld twee 

audiometrietesten), zullen deze gemerged worden. Voor een Outcome Variable zal dan het 

gemiddelde voor de verschillende waardes genomen worden. Als de waarde voor één van de 

Outcome Variables null is, dan wordt deze waarde niet in rekening gebracht. Voor de extra kolom 

die voorzien werd voor de datum, wordt de datum genomen van de laatst gecreëerde Outcome van 

dat type. 

  

                                                           
23

 Dit wijst (mogelijk) op een inconsistentie in de databank. In praktijk wordt er namelijk zelden tot nooit een 
Outcome van hetzelfde type meerdere malen afgenomen voor eenzelfde Map. Toch is ervoor gekozen om dit 
verschijnsel niet nader te onderzoeken. 

FOX.MapOutcomeInRows FoxWarehouse.MapOutcome FoxWarehouse.Map 

Evidence Cases 
Generator 

FoxWarehouse.EvidenceCase 

Save to file: .CSV 

Evidence Case(s) 

DPP 

stap 1 

DPP 

stap 2 
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7.1.2 STAP 2: FoxWarehouse.MapOutcome => FoxWarehouse.Map   

Elke record uit de MapOutcome tabel stelt een unieke Map van een patiënt voor met bijhorende 

Outcomes. Deze data zal hier worden omgevormd zodat ze gebruikt kan worden in de Evidence 

Cases Generator (en vervolgens in het probabilistische netwerk). 

OMVORMEN VAN DE MAPPARAMETERS 

Zoals al werd aangehaald in paragraaf [5.2], bevat het netwerk slechts een klein gedeelte van alle 

Mapparameters. Tevens worden de Mapparameters in het netwerk gedefinieerd volgens frequenties 

en niet volgens de elektrodes afzonderlijk. Deze zullen dus moeten worden omgezet.  

IDR 

Zowel de Map van een patiënt als het netwerk bevat slechts één variabele voor de Mapparameter 

IDR. De IDR parameter in het netwerk is dus een rechtstreekse representatie van de IDR 

Mapparameter en kan dus zondermeer worden overgenomen in het netwerk. 

PULSE WIDTH, SENSITIVITY EN STIMULUS RATE 

Hoewel het netwerk voor deze Mapparameters een node voorziet voor élke frequentie, worden deze 

parameters in een Map elk voorgesteld door slechts één parameter onafhankelijk van de frequentie. 

De waardes van de Mapparameters zullen eenvoudigweg gekopieerd worden voor elke frequentie en 

zullen dus dezelfde waarde bevatten (voor een bepaalde Mapparameter).  

Opmerking: de netwerkparameter Stimulus Rate is geen rechtstreekse representatie van een 

Mapparameter; Stimulus Rate wordt berekend op basis van de Mapparameters IPI Delay en Pulse 

Width.  

T, M EN GAIN 

Net zoals bij Pulse Width, Sensitivity en Stimulus Rate worden deze parameters gedefinieerd ten 

opzichte van de verschillende frequenties van het netwerk. Hier worden de Mapparameters echter 

niet voorgesteld door één enkele parameter, maar is er een Mapparameter beschikbaar voor elke 

elektrode. De waardes van deze Mapparameters zullen dus moeten omgezet worden naar waardes 

die gedefinieerd zijn per frequentie. Het CI bevat zestien elektrodes (             *    +), die al 

dan niet actief zijn. Een Map bevat dus volgende parameters voor T, M en Gain: T1, T2, …, T16, M1, 

M2, …, M16, Gain1, Gain2, … Gain16.  

Het probabilistische netwerk verwacht deze parameters per frequentie24 en dus in volgende 

gedaante: T250, T500, T1000, M250, M500, M1000, Gain250, Gain500 en Gain1000. Deze parameters kunnen 

bepaald worden op basis van het feit of een elektrode x al dan niet actief is (Is Enabled_x) en binnen 

het bereik van de frequentieband valt (te bepalen via Filter Band Low Cutoff_x en Filter Band 

High Cutoff_x).  

  

                                                           
24

 Zoals vermeld werd in paragraaf [5.2.1], bevat het Foetusnetwerk (voorlopig) enkel nodes voor de lagere 
frequenties: 250 Hz, 500 Hz en 1.000 Hz. 
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Om te bepalen of een Mapparameter tot een bepaalde frequentieband behoort, moeten de ranges 

van de frequentiebanden gekend zijn. Deze lopen volgens een exponentiele functie en kunnen 

bepaald worden via volgende vergelijking: 

                      √  
Vergelijking 3: De exponentiële functie volgens welke de frequentiebanden van een cochleair implantaat lopen. 

De ranges van de frequentiebanden zien bijgevolg uit zoals in [Tabel 1Error! Reference source not 

found.]. 

 

X Y 

1 176.78 
2 250.00 

3 353.55 

4 500.00 

5 707.10 

6 1000.00 

7 1414.21 

8 2000.00 

9 2828.42 

10 4000.00 

11 5656.85 

12 8000.00 

13 11313.71 

Tabel 1: De ranges van de frequentiebanden van een cochleair implantaat.  

De waardes met de oranje achtergrond stellen de frequentiebanden voor. 

Hoewel er vaak grote verschillen zijn in hoe sterk één van deze parameters in een bepaalde 

frequentieband valt, wordt daar hier geen rekening mee gehouden. Er wordt enkel een eenvoudig 

gemiddelde berekend over alle Mapparameters die tot een bepaalde frequentieband behoren. Ze 

tellen dus allen even sterk mee. 

OMVORMEN VAN DE OUTCOMEPARAMETERS 

Zoals vermeld werd in paragraaf [5.2.1], bevat het Foetusnetwerk zestien nodes voor de 

Outcomeparameters. De meeste hiervan zijn rechtstreekse representaties van testwaardes die 

worden afgenomen bij de patiënt. Een uitzondering hierop zijn de Outcomeparameters RollOver, Soft 

en Maximum. Omdat deze parameters berekend worden op basis van andere parameters, moeten 

deze hier ook eerst worden berekend.  
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7.2 DE EVIDENCE CASES GENERATOR 

Nu alle data getransformeerd werd tot records uit de Map tabel, kunnen de evidence cases 

gegenereerd worden. Elk record uit de Map tabel stelt één unieke Map voor en een evidence case 

wordt bepaald door twee Maps – die tot eenzelfde patiënt behoren – te vergelijken en de 

corresponderende Δ-waardes (het verschil) te berekenen.  

Een evidence case bevat volgende elementen: 

 Een unieke EvidenceCaseID. 

 Een volledige kopie van de oudst gecreëerde Map. 

 De MapID (MapID2) en van de andere Map. 

 Voor elke Map kolom die een “numerieke” (decimal, int, bool, …) waarde voorstelt, wordt 

een nieuwe EvidenceCase kolom gecreëerd die de Δ-waarde voorstelt (Δ_variablenaam). 

Hoewel zeker niet alle Δ-waardes een zinvolle interpreteerbare betekenis hebben, worden ze 

voorlopig toch allemaal bijgehouden. Voor datums wordt het verschil in seconden 

weergegeven. 

7.2.1 DE VIEW  

De Evidence Cases Generator ziet eruit zoals in [Figuur 29] en [Figuur 30]. Voor het genereren van de 

evidence cases, heeft de gebruiker inspraak op twee zaken. Enerzijds kan hij specifiëren voor welke 

Outcome Variables de gegenereerde evidence cases zeker waardes moeten bevatten. Anderzijds kan 

hij specifiëren of de twee Maps die gebruikt worden bij het genereren van de evidence cases elkaar 

steeds sequentieel moeten opvolgen of niet. Hiervoor zal de creatiedatum van de twee Maps 

worden vergeleken.

 
Figuur 29: De Evidence Cases Generator (1). 

De gebruiker maakt een selectie van Outcome Variables die in de gegeneerde evidence cases zeker een geldige waarde (niet null) 

moeten hebben. 
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Figuur 30: De Evidence Cases Generator (2). 

Op basis van de selectie Outcome Variables, heeft de Evidence Cases Generator 74 evidence cases gegenereerd. Elk van deze 

gegenereerde cases zullen voor de geselecteerde Outcome Variables geldige (niet null) waardes bevatten. 

Omdat er aan het probabilistische netwerk enkel evidence kan toegevoegd worden in de vorm van 

staten (en niet in de vorm van numerieke waardes), moeten de numerieke waardes eerst nog 

gediscretiseerd worden. Het juiste verband tussen de numerieke waardes en staten van een 

variabele staat beschreven in een default CSV-bestand (stateMappings.csv). Eveneens kan de 

gebruiker zelf een eigen CSV-bestand aanduiden. Dit bestand zal dan wel moeten voldoen aan de 

vooropgestelde normen. [Figuur 31] toont het bericht dat aan de gebruiker wordt getoond om de 

state mappings in te laden. Dit bericht wordt getoond wanneer de applicatie gestart wordt. 

 
Figuur 31: Load State Mappings. 

Tot slot kan de gebruiker eveneens de gegenereerde evidence cases wegschrijven naar de databank 

of naar een CSV-bestand. 
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HOOFDSTUK 8 BAYESIANADVICE 

In [Hoofdstuk 6] werd besproken hoe FOX gebruik kan maken van de nieuwe probabilistische logica. 

De reden waarom deze probabilistische logica werd toegevoegd was natuurlijk om op basis van deze 

logica een set van optimale instellingen (Map) te bepalen voor een cochleair implantaat. Voor dit 

doeleinde werd het BayesianAdvice ontwikkeld. Voor de buitenwereld werkt dit advies net zoals elk 

ander (deterministisch) advies: als de audioloog het advies in de Map Editor selecteert (zie [Figuur 

33]), zal het advies op basis van de meegeleverde Outcomes, Mapwijzigingen voorstellen voor het 

cochleair implantaat waarmee momenteel gewerkt wordt. De audioloog kan vervolgens bepalen om 

deze Mapwijzigingen al dan niet door te voeren naar de processor van het cochleair implantaat. 

Wanneer het BayesianAdvice uitgevoerd wordt, worden achter de schermen volgende stappen 

uitgevoerd: 

 STAP 1: de waardes van de meegeleverde Outcomes en de waardes van de huidige Map, 

worden omgezet naar findings die aan het netwerk kunnen toegevoegd worden. 

 STAP 2: de findings worden toegevoegd (als evidence) aan het probabilistische netwerk. 

 STAP 3: De teruggekregen probabiliteiten worden omgezet naar Mapwijzigingen. 

 STAP 4: De probabiliteiten worden in een bericht (message) aan de audioloog getoond. 

8.1 STAP 1: HET BEPALEN VAN DE FINDINGS 

De huidige Mapinstellingen zullen moeten worden omgezet tot findings25. Dit wil zeggen dat de 

numerieke waardes van de Mapparameters gediscretiseerd moeten worden tot staten. Om te 

bepalen met welke staat de waarde van een Mapparameter overeenkomt, werden cutoff ranges 

gedefinieerd. Door te kijken waar de waarde van de Mapparameter zich bevindt ten opzichte van 

deze range kan ze worden omgezet tot een van de drie staten van de node die de Mapparameter 

representeert. De cutoff ranges van de Mapparameters zijn te vinden in [Error! Reference source not 

ound., pagina Error! Bookmark not defined.]. 

Eveneens de Outcomes die meegeleverd werden door de audioloog dienen omgezet te worden tot 

findings. Aangezien het netwerk enkel ΔOutcomenodes bevat en geen Outcomenodes, kunnen de 

findings hier niet zo eenvoudig bepaald worden als voor de Mapparameters. Zoals al uit de naam af 

te leiden valt, zullen niet de waardes van de Outcomes moeten gediscretiseerd worden, maar wel de 

waardes van het verschil (delta) tussen de Outcomes die gemeten werden en de Outcomes die de 

expertaudioloog wil bereiken. De waardes van de Outcomes die de expertaudioloog wil bereiken (de 

targets) kunnen hier gedefinieerd worden door te werken met de Target Profiles uit paragraaf [3.2]. 

Aan dit BayesianAdvice zal dus een Target Profile gekoppeld worden waarin de nodige Outcome 

Targets worden gedefinieerd. Vervolgens kan de afstand van de gemeten Outcomewaardes tot de 

Outcome Targets berekend worden. Tevens wordt er een relevant step gedefinieerd die bepaalt hoe 

groot deze afstand mag worden. Hierdoor kan er ook hier een bereik gedefinieerd worden waardoor 

de numerieke waardes gediscretiseerd kunnen worden tot hun bijhorende staten. De relevant step 

waardes zijn te vinden in [Error! Reference source not found., pagina Error! Bookmark not defined.]. 

                                                           
25

 Net zoals in [7.1 Data pre-processing] moeten uiteraard ook hier de Mapparameters gedefinieerd worden 
ten opzichte van de frequenties zoals deze in het probabilistische netwerk voorkomen. 
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8.2 STAP 2: HET VOEDEN VAN DE FINDINGS AAN HET NETWERK 

De methode PropagateEvidence van een klasse die de IBayesianEngine-interface implementeert, 

wordt opgeroepen. Als argumenten wordt de naam van het desbetreffende probabilistische netwerk 

waarmee er gewerkt wordt meegegeven evenals de findings zoals die bepaald werden in stap 1. De 

methode geeft een vereenvoudigd netwerk terug. Dit vereenvoudigd netwerk bevat een lijst van alle 

nodes van het netwerk met hun bijhorende staten en probabiliteiten. 

 
Figuur 32: De IBayesianEngine-interface en haar implementerende subklassen. 

8.3 STAP 3: HET BEPALEN VAN DE MAPWIJZIGINGEN OP BASIS VAN DE 

PROBABILITEITEN 

In deze fase moet een omgekeerde bewerking gemaakt worden als in stap 1: de nodes van het 

netwerk (die gedefinieerd zijn per frequentie) moeten hier opnieuw gedefinieerd worden in functie 

van de Mapparameters. Hoe de teruggekregen probabiliteiten juist moeten worden omgezet naar 

Mapwijzigingen is iets wat tijdens deze ontwikkelingsfase nog volop wordt onderzocht. Om hier al 

wat mee te kunnen experimenteren, kan de audioloog gebruik maken van enkele development 

settings. Een eerste setting (Probability Threshold) heeft betrekking op welke Mapparameters 

moeten worden aangepast. Enkel voor de nodes waarvoor de probabiliteit van de hoogste staat26 

groter is dan deze threshold, zal de corresponderende Mapparameter worden aangepast. Dit met 

uitzondering van nodes waarvan de hoogste staat de “neutrale” staat is: de corresponderende 

Mapparameters van deze nodes worden nooit aangepast. 

Er werd eveneens een tweede setting gedefinieerd: Number of steps taken, when probability is 

at 100%. Op basis van deze settings en de probabiliteit van de hoogste staat van een node kan 

bepaald worden met hoeveel eenheden de corresponderende Mapparameter moet worden 

verhoogd/verlaagd. Stel bijvoorbeeld dat deze setting ingesteld wordt op vijf. Indien de probabiliteit 

van de hoogste staat van een node 100% bedraagt, zal de corresponderende Mapparameter 

(afhankelijk van welke staat de hoogste probabiliteit bevat) met vijf eenheden worden verhoogd of 

                                                           
26

 Met “hoogste staat” wordt de staat bedoeld die de hoogste probabiliteit bevat van alle staten (drie) van de 
node. 
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verlaagd. Indien deze probabiliteit echter lager is dan 100%, kan het aantal eenheden berekend 

worden dat overeenkomt met deze lagere probabiliteit. 

Aangezien niet alle Mapparameters volgens dezelfde schaal werken, is het foutief te denken dat alle 

Mapparameters met hetzelfde aantal eenheden moeten verhoogd of verlaagd worden. Om dit 

probleem aan te pakken werden er ook hier relevant step waardes gedefinieerd. Deze waardes 

worden ingesteld per node en zijn te zien in [Error! Reference source not found., pagina Error! 

Bookmark not defined.]. Het aantal eenheden waarmee de Mapparameter moet verhoogd of 

verlaagd worden (zoals bepaald werd door de tweede development setting), wordt dan vervolgens 

vermenigvuldigd met deze relevant step waarde. 

Aangezien de waardes van de tabellen die hier net vermeld werden ([Error! Reference source not 

ound.], [Error! Reference source not found.] en [Error! Reference source not found.]) in deze 

ontwikkelingsfase nog vaak zullen wijzigen is er gekozen om ze te bewaren in een Excelbestand 

waarvan de applicatie dan gebruik maakt. Hierdoor kunnen er gemakkelijk wijzigingen gemaakt 

worden zonder de applicatie opnieuw te compileren. Dit Excelbestand bevat ook de namen van de 

nodes zoals die in het netwerk gebruikt worden aangezien er een gepaste mapping moet zijn tussen 

de nodes waarmee het netwerk werkt en de nodes waarmee in de code gewerkt wordt. 

8.4 STAP 4: HET TONEN VAN EEN BERICHT AAN DE AUDIOLOOG 

In deze laatste stap worden de nodes, zoals die teruggekregen werden van het probabilistische 

netwerk, in een bericht gestoken en aan de audioloog getoond. De nodes worden gesorteerd zodanig 

dat de eerste node in de lijst de node is die de hoogste probabiliteit bevat voor een van zijn staten 

(uitgezonderd nodes waar de staat met de hoogste probabiliteit de “neutrale” staat is). Dit dient 

louter ter informatie zodat er, tijdens deze ontwikkelingsfase, duidelijker zichtbaar is hoe het 

probabilistische netwerk werkt. In de finale versie zal dit uiteraard niet meer aan de audioloog 

getoond worden. 

 [Figuur 33] toont een voorbeeld van de (reeds bestaande) Map Editor waarin de audioloog de 

huidige Map kan optimaliseren door het gepaste advies te kiezen. 
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Figuur 33: Een voorbeeld van de (reeds bestaande) Map Editor voor het BayesianAvice.  

Links zijn de Outcomes te zien die de audioloog kan ingeven. Bovenaan kan de gebruiker het gewenste advies selecteren. Omdat hier 

het BayesianAdvice werd geselecteerd (‘Optifox (Thomas)’), verschijnen links onderaan de development settings. Indien deze ingevuld 

worden en er een Target Profile gekozen wordt, kan het advies worden uitgevoerd door op ‘Fox it’ te klikken. Onderaan zijn de 

Mapparameters te zien die wijzigingen ondergingen. Centraal is het bericht te zien dat aan de gebruiker toont welke de probabiliteiten 

van de nodes van het netwerk zijn. 
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SLOTBESCHOUWING

Het doel van deze masterproef was tweevoudig: enerzijds moest er extra functionaliteit toegevoegd 

worden aan de bestaande FOX-applicatie om tegemoet te komen aan de rijzende noden van de 

gebruiker en anderzijds moest het mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen aan de 

Mapparameters van een cochleair implantaat welke voortvloeiden uit een systeem dat gebaseerd is 

op een (nieuwe) probabilistische logica. 

Het toevoegen van de probabilistische logica kreeg de hoogste prioriteit en er werd daarom ook 

gekozen om te starten met te onderzoeken hoe deze probabilistische logica gebruikt kan worden om 

er specifiek voor dit doelgebied (dat van cochleaire implantaten) profijt uit te halen. Omwille van de 

beperkte tijd waarin deze masterproef werd uitgevoerd en omdat het Opti-Fox project nog steeds 

doorloopt, kon er nog geen finale versie van het probabilistisch netwerk worden opgesteld dat 

grondig kon worden geëvalueerd. Er werd weliswaar een kleiner Foetusnetwerk opgesteld waarvan 

de opbouw zeer gelijkaardig is aan dat van de uiteindelijke versie van het netwerk. 

Om het netwerk te implementeren werd er onderzoek verricht naar reeds bestaande 

softwarepakketten die hierbij zouden kunnen helpen. Hoewel de oorgroep en Otoconsult nauw 

samenwerken met het team achter de OpenMarkov-applicatie, werd er een zijsprong gemaakt naar 

het Infer.NET framework waarmee eveneens probabilistische netwerken kunnen worden opgesteld. 

Ondanks dat de FOX-applicatie zowel van OpenMarkov als van Infer.NET gebruik kan maken om het 

probabilistische netwerk op te bouwen, is het toch vooral OpenMarkov die de meeste voordelen 

biedt en in de nabije toekomst (het meest) zal gebruikt worden. 

Het hoofddoel van deze masterproef was om op basis van de huidige Mapinstellingen en de 

meegeleverde Outcomes, nieuwe Mapinstellingen te bepalen gebruik makend van de 

probabilistische logica. Hoewel FOX momenteel nog werkt met een voorlopig netwerk (het 

Foetusnetwerk) is het inderdaad al mogelijk om op basis hiervan de Mapwijzigingen te bepalen.  

Tevens werd er een applicatie gebouwd (de Evidence Cases Generator) die het toelaat om op basis 

van gelogde data uit het verleden evidence cases te genereren waarmee de correctheid van (de 

acties die voortvloeien uit) het probabilistische netwerk kan worden geëvalueerd en (eventueel) kan 

worden geoptimaliseerd.  

Los van al het verrichte werk dat werd uitgevoerd om de probabilistische logica mogelijk te maken in 

FOX, werd er tevens werk verricht om extra functionaliteit aan de FOX-applicatie toe te voegen. 

Allereerst werd de mogelijkheid tot het definiëren van berekende Outcome Definition Variables 

voorzien. Vervolgens werd het Outcome Evaluation System ontworpen. Tot slot werd nog het Advice 

Exploration System gebouwd. 
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BIJLAGE A EEN INLEIDING TOT GELUID 

Hieronder volgt een kleine inleiding tot geluid en gehoor27. 

A.1 WAT IS GELUID? 

Geluid is een verandering in de luchtdruk, die zich voortplant door de lucht met een bepaalde 

snelheid, de geluidssnelheid. Deze verandering – ook geluidsgolf genoemd - wordt veroorzaakt door 

een geluidsbron. Golven kunnen van elkaar verschillen in frequentie en intensiteit.  

De frequentie is het aantal trillingen (golven) per seconde en wordt in hertz (Hz) uitgedrukt. Een 

geluidsgolf met bijvoorbeeld een frequentie van 300 Hz herhaalt zich 300 keer per seconde. De 

frequentie is verantwoordelijk voor het verschil in toonhoogte: hoe groter de frequentie (dus hoe 

korter de golflengte), hoe hoger de toon. 

Het menselijke oor is gevoelig voor geluiden van 20 Hz tot 20.000 Hz, terwijl de spraakfrequenties 

zich bevinden tussen 100 Hz en 8.000 Hz. Bij oudere mensen gaat het gehoor voor hoge tonen 

achteruit; bij veel volwassenen is de bovengrens om geluid waar te nemen gedaald tot ongeveer 

15.000 Hz. 

De geluidsintensiteit is afhankelijk van de amplitude van de golf en bepaalt hoe hard een geluid 

klinkt: hoe groter de amplitude, hoe luider het geluid. Het is een maat voor de hoeveelheid energie 

die door de geluidsdruk, per seconde op een oppervlakte van 1 m², opgevangen kan worden. 

De geluidsintensiteit wordt uitgedrukt in decibel (dB). Aangezien decibel een verhoudingsmaat is, is 

er een bepaalde referentie nodig. Hiervoor zijn verschillende (logaritmische) decibel-schalen 

voorhanden. Wanneer de referentiedruk (2×10-5 Pa, pref) wordt gebruikt, wordt er van dB SPL (Sound 

Pressure Level) gesproken. Dit is de meest gebruikte dB-schaal.  

Een normaal horende persoon kan heel zachte geluiden horen, maar ook heel harde. Het gebied 

tussen deze twee uitersten noemt men het dynamisch bereik van het oor. Voor jonge mensen is dit 

van 0 dB tot 120 dB. Naarmate men ouder wordt, zal dit bereik verminderen. Men hoort zachte 

geluiden minder goed en ervaart harde geluiden sneller als pijnlijk. 

Ter illustratie enkele geluidssterkten: 

 30 dB: fluisteren. 

 55 dB: gewoon gesprek. 

 80 dB - 90 dB: draaiende auto op één meter afstand. 

 120 dB: proefdraaiend vliegtuig. 

 130 dB - 140 dB: pijngrens. 

  

                                                           
27

 Hiervoor werd voornamelijk beroep gedaan op referenties [2], [4], [5], [6] en [33]. 
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Figuur 34: Het verschil tussen amplitude en frequentie. 

Links: twee golven met dezelfde amplitude, maar met een verschillende frequentie. 

Rechts: twee golven met dezelfde frequentie, maar met een verschillende amplitude. 

A.2 HOE WERKT HET GEHOOR? 

Het oor bestaat uit drie grote onderdelen. Het buitenoor vangt de geluidsgolven op en stuurt ze het 

middenoor in. Het middenoor verandert geluidsgolven in de lucht in mechanische trillingen die 

daarna naar de vloeistoffen van het binnenoor worden overgebracht. Het binnenoor tenslotte zet 

deze trillingen om in geluidssignalen die onze hersenen kunnen begrijpen. Om normaal te kunnen 

horen, moet elk gedeelte goed werken. 

Binnenkomende geluiden worden op volgende manier verwerkt ([Figuur 35]): 

❶ Geluiden komen de gehoorgang binnen: geluidsgolven bewegen door de gehoorgang en 

raken daar het trommelvlies. 

❷ Het trommelvlies en de gehoorbeentjes trillen: door deze geluidsgolven gaan het 

trommelvlies en de drie gehoorbeentjes in het middenoor trillen. 

❸ Vloeistof beweegt door het binnenoor: de trillingen bewegen doorheen de vloeistof in het 

spiraalvormige binnenoor (het slakkenhuis) en brengen de kleine haarcellen in het 

slakkenhuis in beweging. De haarcellen herkennen de beweging en zetten deze om in 

chemische signalen voor de gehoorzenuw. 

❹ Gehoorzenuw communiceert met de hersenen: de gehoorzenuw stuurt de informatie met 

elektrische impulsen door naar de hersenen, waar ze worden geïnterpreteerd als geluid. 

 
Figuur 35: De werking van het gehoor. 



 

 60 

A.3 GEHOORPROBLEMEN 

Slechthorendheid is de benaming voor iemand die geen normaal gehoor meer heeft, maar nog wel 

enkele geluiden of trillingen kan waarnemen. Men spreekt van doofheid als iemand zelfs met een 

hoortoestel een gesprek met één persoon niet meer kan volgen.  

Gehoorverlies wordt uitgedrukt in decibels gehoorniveau (dBHL, decibel Hearing Level). Dit getal 

geeft aan hoeveel luider een geluid moet zijn zodat slechthorenden het kunnen horen in vergelijking 

met normaal horende mensen. Het gehoorniveau kan worden gemeten voor zuivere tonen en voor 

spraakgeluiden. Het kan worden weergegeven voor beide oren (bilateraal) of voor elk oor 

afzonderlijk (unilateraal). 

De maten van het gehoorverlies worden omschreven als licht, gemiddeld, ernstig en zeer ernstig: 

 Normaal gehoor: zachte geluiden tot 20 dBHL zijn te horen. 

 Licht gehoorverlies: gehoorverlies in het betere oor tussen 25 - 39 dBHL. Het kost moeite om 

spraak te kunnen verstaan in lawaaierige situaties. 

 Gemiddeld gehoorverlies: gehoorverlies in het betere oor tussen 40 - 69 dBHL. Het kost 

moeite om spraak te kunnen verstaan zonder hoortoestel. 

 Ernstig gehoorverlies: gehoorverlies in het betere oor tussen 70 - 89 dBHL. Krachtige 

hoortoestellen of een implantaat nodig. 

 Zeer ernstig gehoorverlies: gehoorverlies in het betere oor vanaf 90 dBHL. Voornamelijk 

afhankelijk van liplezen en/of gebarentaal of een implantaat. 

Het type en niveau van gehoorverlies zijn afhankelijk van welke delen van het oor niet werken en hoe 

ernstig ze beschadigd zijn. 

Naar schatting heeft in Europa één op de zeven mensen in meer of mindere mate last van een 

verminderd gehoorvermogen en is dus ook in meer of mindere mate slechthorend. 

Slecht horen kan verschillende oorzaken hebben. Overdreven lawaai of bepaalde medicijnen kunnen 

het gehoororgaan schaden. Eveneens stress kan een belangrijke rol spelen. Bij de meeste mensen 

gaat het gehoorvermogen met de leeftijd in ieder geval geleidelijk aan achteruit. Slechthorendheid 

kan zich echter ook op jongere leeftijd voordoen, zelfs bij heel jonge kinderen of bij pasgeborenen. 

Ook erfelijkheid kan soms een rol spelen. Het kan ook plots ontstaan van de ene dag op de andere. 

Meer dan eens gaat slechthorendheid ook gepaard met oorsuizen (tinnitus) wat voor een extra 

belasting zorgt.  

A.4 EEN INLEIDING TOT AUDIOLOGIE 

Het vakgebied audiologie houdt zich bezig met twee zaken, namelijk het meten en corrigeren van 

het gehoor. Indien men gehoorschade vaststelt, kan er beslist worden om dit te corrigeren. Dit kan 

onder andere met behulp van een gehoortoestel of een cochleair implantaat.  

Er bestaan verschillende soorten gehoortesten, met uiteenlopende doeleinden. In tegenstelling tot 

de meeste hoorcentra – die vaak enkel toon- en spraakaudiometrie gebruiken – biedt de oorgroep 

een ruim gamma van testen aan. Hieronder wordt er kort ingegaan op de verschillende gehoortesten 

die de oorgroep aanbiedt en die relevant zijn voor deze masterproef. 
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A.4.1 (TOON-) AUDIOMETRIE (AUDIOMETRY) 

Toonaudiometrie is de gangbare manier om het gehoor te testen en komt bijgevolg het meeste voor. 

De uitvoering gebeurt door middel van een audiometer. Een klassieke audiometer maakt gebruik van 

analoge elektronica om, op een accurate en gekalibreerde manier, audiosignalen te genereren. 

Toonaudiometrie meet de gevoeligheid van het oor voor bepaalde frequenties (meestal 125 Hz, 250 

Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz en 8.000 Hz). Tijdens de test krijgt de patiënt een aantal 

tonen (meestal afgespeeld via een koptelefoon) te horen met een bepaalde frequentie en intensiteit. 

Wanneer de patiënt de toon hoort, moet hij dit laten weten door zijn hand op te steken of door op 

een knop te drukken (response button). Er wordt begonnen met een toon die voldoende hard is, 

zodat de patiënt deze zal horen. Vervolgens wordt de intensiteit in stappen verlaagd (vaak 5 dB). 

Men gaat door totdat de intensiteit wordt gevonden waarop de patiënt de toon nog net hoort, de 

hoordrempel genoemd. 

Wanneer er een groot interauraal verschil is, dit wil zeggen dat het gehoor van de patiënt voor het 

ene oor veel beter is dan voor het andere, dreigt men te overhoren. De patiënt zal dan de toon die 

bijvoorbeeld in het rechteroor wordt afgespeeld, horen via zijn linkeroor. Om dit te voorkomen, kan 

er een ruis afgespeeld worden in dat oor (narrow-band noise). Dit wordt ook maskeren genoemd. 

De resultaten van toonaudiometrie worden visueel weergegeven in een toonaudiogram.  

       
Figuur 36: Een voorbeeld van een toonaudiogram. 

Links een toonaudiogram van een normaalhorende persoon. Rechts een toonaudiogram van een persoon met leeftijdsgerelateerd 

gehoorverlies. Aangezien een deel van de spraakzone zich boven de rode lijn bevindt, zal deze persoon problemen ondervinden bij het 

verstaan van bepaalde conversaties. 
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A.4.2 SPRAAKAUDIOMETRIE (SPEECH AUDIOMETRY) 

Toonaudiometrie meet wanneer een patiënt net kan horen. Het horen van een geluid, betekent nog 

niet dat het ook (goed) kan herkend worden. Het is best mogelijk dat de persoon iemand hoort 

spreken, maar hem niet verstaat. Het is dus belangrijk dat er getest kan worden in welke mate men 

spraak verstaat. Hiervoor wordt gekeken naar hoe goed men bepaalde klanken kan onderscheiden. 

Het onderscheiden van klanken wordt ook wel discrimineren genoemd.  

De patiënt krijgt een reeks van korte woorden te horen. Het is de bedoeling dat hij deze probeert na 

te zeggen. De woorden kunnen gesplitst worden in spraakklanken. De operator bepaalt welke 

spraakklanken correct werden herhaald door de patiënt. Men begint bij een intensiteit waarbij alle 

woorden nog te verstaan zijn. Vervolgens wordt de intensiteit telkens met 5 dB verlaagd, totdat de 

patiënt geen enkel woord nog verstaat. 

Om de resultaten te visualiseren, wordt gebruikgemaakt van een spraakaudiogram. Op de 

horizontale as staat de intensiteit van de afgespeelde woorden, de verticale as geeft weer hoeveel 

procent van de spraakklanken correct werd nagezegd. 

 
Figuur 37: Een voorbeeld van een spraakaudiogram. 

De stippellijn geeft de normaalcurve weer (normaal horende persoon).  
Verdere curves van links naar rechts: geleidingsverlies, perceptief gehoorverlies en perceptief gehoorverlies met regressie. 

A.4.3 FONEEM DISCRIMINATIE (PHONEME DISCRIMINATION) 

Een foneem wordt gedefinieerd als een term uit de fonologie28 die verwijst naar een verzameling 

klanken die allemaal dezelfde betekenisonderscheidende functie hebben. Meerdere fonemen 

kunnen een gesproken woord vormen. Fonemen worden gebruikt voor het analyseren van spraak, 

het herkennen van woorden of het produceren van spraak door het afspelen van een reeks fonemen. 

Bij een foneemdiscriminatie moet de patiënt onderscheid kunnen maken tussen twee fonemen die 

worden afgespeeld. De score voor deze discriminatie is steeds 1 (de discriminatie was succesvol) of 0 

(ontbreken van discriminatie). De patiënt krijgt een reeks van fonemen voorgeschoteld en er wordt 

vervolgens een totaalscore in procent gemaakt.  

  

                                                           
28

 Fonologie ofwel klankleer is het onderdeel van de taalwetenschap dat de kleinste onderdelen van de taal 
bestudeert. In het geval van gesproken taal zijn dit spraakklanken. 
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A.4.4 LUIDHEIDSSCHALING (LOUDNESS SCALING) 

Bij een luidheidsschaling worden testsignalen gepresenteerd op verschillende geluidsniveaus. De 

patiënt moet door middel van een categorische schaal de luidheid van het ontvangen testsignaal 

classificeren als zijnde: 

 niet gehoord 

 zeer zacht 

 zacht 

 normaal 

 luid 

 zeer luid 

 te luid 

 

De resultaten worden weergegeven in een grafiek. De waarde op de x-as komt overeen met de 

gepresenteerde intensiteit (luidheid). De y-as komt overeen met subjectieve reactiewaarde van de 

luisteraar. De resultaten geven nuttige feedback voor de programmering van het hoortoestel 

(gehoorapparaat of cochleair implantaat). 

In de oorgroep kan er een luidheidsschaling worden uitgevoerd voor verschillende intensiteiten, 

namelijk voor 250 Hz, 1.000 Hz en 4.000 Hz. 

  
 

  
Figuur 38: Een voorbeeld 
van een 
foneemdiscriminatie. 
Er werden zeven 
metingen gedaan, 
waarvan er vijf succesvol 
werden gediscrimineerd. 

Figuur 39: Een voorbeeld van een luidheidsschaling. 
Van boven naar onder: een luidheidsschaling afgenomen op 250 Hz, 1.000 Hz en 4.000 Hz. 
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A.5 CORRECTIE VAN GEHOORVERLIES / HULPMIDDELEN 

Er zijn een aantal specifieke hulpmiddelen die extra ondersteuning kunnen bieden voor personen 

met gehoorverlies. Naast spraakafzien en visualisatie kunnen doven en slechthorende mensen ook 

een beroep doen op geluidsversterkende apparatuur. Ook hierin zijn er verschillende 

mogelijkheden.  

Bij een matig gehoorverlies wordt er gebruikgemaakt van een hoortoestel. Dit zorgt ervoor dat 

slechthorenden opnieuw geluiden kunnen horen door middel van versterking. Er bestaan 

verschillende soorten hoortoestellen, maar het achter-het-oor hoortoestel is het bekendste. De 

werking van de verschillende types is vaak gelijkaardig: het geluid wordt met een microfoontje 

opgenomen, vervolgens bewerkt en versterkt, om het tenslotte langs een luidsprekertje in het oor 

opnieuw af te spelen. Als beide oren van de patiënt zeer ernstig beschadigd zijn, biedt een 

hoortoestel geen oplossing. In dit geval kan een cochleair implantaat (CI) oplossing bieden. 

  
Figuur 40: Een voorbeeld van een hoortoestel en een CI. 

Links: een voorbeeld van het achter-het-oor hoortoestel.  

Rechts: een voorbeeld van het uitwendig gedeelte van een CI. 
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BIJLAGE B EEN INLEIDING TOT PROBABILISTISCHE 

NETWERKEN 

Hieronder volgt een kleine inleiding tot probabilistische netwerken29. 

B.1 REDENEREN MET ONZEKERHEID 

Bij de ontwikkeling van een kennissysteem voor een bepaald probleemgebied blijkt vaak dat 

menselijke deskundigen in dat gebied oordelen moeten kunnen vormen en beslissingen moeten 

kunnen nemen op grond van onzekere en soms zelfs tegenstrijdige informatie. Om toepasbaar te zijn 

in een dergelijk gebied moet een kennissysteem ook in staat zijn om met dit soort informatie om te 

gaan. Representatie van onzekerheid en algoritmes voor het manipuleren van onzekere informatie 

vormen dan ook een belangrijk toepassingsgebied binnen de kunstmatige intelligentie (artificial 

intelligence, AI). Aangezien de waarschijnlijkheidsrekening één van de oudste theorieën met 

betrekking tot onzekerheid is, is het niet verwonderlijk dat deze wiskundige theorie gebruikt wordt 

als model voor het redeneren met onzekerheid.  

Probabilistische netwerken (Bayesiaanse netwerken) bieden een zeer algemeen kader voor het 

omgaan met deze onzekerheid, dat kan gebruikt worden voor een groot aantal problemen in 

verschillende gebieden:  

 diagnose 

 prognose 

 planning 

 monitoring 

 information retrieval 

 …  

De theorie van Bayesiaanse netwerken vloeit (oorspronkelijk) voort uit het werk van Thomas Bayes 

(1702-1761). Bayes was een wiskundige die zich onder andere bezig hield met het bestuderen van de 

waarschijnlijkheidsrekening. De Bayesiaanse statistiek is gebaseerd op zijn postuum gepubliceerd 

werkstuk “An essay towards solving a problem in the doctrine of chances” (1763). In dit artikel 

beschrijft Bayes (een gedeelte van) de stelling die later de regel van Bayes genoemd zal worden.  

Het begrip Bayesiaanse kans is een subjectieve opvatting van kans als mate van persoonlijke 

overtuiging of graad van (on)geloof. De regel van Bayes drukt uit hoe deze Bayesiaanse kans zou 

moeten veranderen ter verantwoording van een gebeurtenis. 

  

                                                           
29

 Hiervoor werd voornamelijk beroep gedaan op referenties [14], [15], [16], [17], [19], [20], [22], [26], [28], 
[30] en [41]. 
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B.1.1 DE REGEL VAN BAYES  

De kans dat a optreedt – gegeven een gebeurtenis b – is x, of: 

P(a|b) = x 

De kans dat zowel a als b optreedt (de gezamenlijke waarschijnlijkheid, joint probability) is:  

P(a,b) = P(a|b).P(b) 

Verder: Als b relevant is voor a, dan is a relevant voor b, en dus als de waarschijnlijkheid voor a 

verandert, dan verandert die ook voor b. Dit heet symmetrie. Er geldt derhalve: 

P(a,b) = P(b|a) P(a) 

Dit resulteert dan in de regel van Bayes: 

 ( | )   
 ( | )   ( )

 ( )
       ( )        ( )    

Vergelijking 4: De regel van Bayes (1). 

Er zijn enkele termen die vaak gebruikt worden door Bayesiaanse statistici. Eén daarvan is de a-priori 

(prior) waarschijnlijkheid, P(A). Dit is de kans dat een gebeurtenis is opgetreden voordat er ook maar 

enige data geobserveerd is. Een tweede term is de a-posteriori (posterior) waarschijnlijkheid, 

P(A|B). Deze refereert naar de kans dat een gebeurtenis optrad, rekening houdend met de nieuwe 

geobserveerde data. Een derde gebruikelijke term is de likelihood, P(B|A), deze wordt gebruikt om 

de conditionele kans van de data – gegeven een bepaald model – te beschrijven. 

De regel van Bayes wordt daarom ook wel geschreven als: 

                            
Vergelijking 5: De regel van Bayes (2). 

Bij Bayesiaanse kansen wordt er uitgegaan van reeds (a-priori) bekende kansen, op basis van eerder 

onderzoek. Als de waarde hiervan niet bekend is, kan hiervoor ook het oordeel van een 

ervaringsdeskundige (expert) worden gevraagd. Hij zal dan een bepaalde waarschijnlijkheid moeten 

toekennen aan de gebeurtenissen, bijvoorbeeld door te schatten dat een voorval voor 0,7 (70%) 

waarschijnlijk wordt geacht.  

 

 

   

 

  



 

 67 

B.2 KENMERKEN VAN EEN PROBABILISTISCH NETWERK 

Algemeen kan gesteld worden dat een Bayesiaans netwerk een formalisme voorstelt voor het 

redeneren met onzekerheid in een bepaald probleemdomein. Onzekerheden worden gemodelleerd 

door middel van kansen en het netwerk heeft vaak tot doel dat er beslissingen uit voortvloeien. 

Formeler kan gesteld worden dat een Bayesiaans netwerk een zeer compacte representatie is van 

een kansverdeling. Een dergelijk netwerk bevat: 

 kwalitatieve kennis over de kansverdeling: een grafische representatie van de 

(on)afhankelijkheden tussen de variabelen waarover de verdeling gedefinieerd is; 

 kwantitatieve kennis over de kansverdeling: een verzameling voorwaardelijke kansen die de 

verdeling lokaal per groepje variabelen beschrijven. 

Het netwerk wordt voorgesteld via een gerichte, acyclische graaf (directed acyclic graph, DAG) en het 

bevat de volgende eigenschappen: 

 Een set (statische) variabelen (nodes). 

 Een set gerichte verbindingen (relaties) tussen de variabelen. 

 Elke variabele kan in een bepaalde toestand of staat zijn. De nodes zijn variabelen met een 

eindig aantal, elkaar uitsluitende, toestanden (mutually exclusive states). 

Bijvoorbeeld: 

A is een variabele met toestanden {a1, a2  … an}. 

P(A) is dan de waarschijnlijkheidsdistributie over deze toestanden: 

  ( )   * (a )  (a )…   (a )+       ∑ (  )   

 

  

 Elke variabele A met ouders B1  … Bn heeft een conditionele waarschijnlijkheidstabel P(A | 

B1  …  Bn) (conditional probability table, CPT ) die het gezamenlijk effect van al zijn ouders 

aangeeft. 

 

B.2.1 BEWIJS (EVIDENCE) 

Er kunnen gebeurtenissen optreden die de waarschijnlijkheden van de variabelen in het netwerk 

zullen wijzigen. Deze geobserveerde data levert meer informatie over het netwerk op en wordt 

bewijs (evidence) genoemd. Er zijn twee soorten evidence: 

 Hard evidence30 (instantiation): treedt op als er voor een node X bekend is dat hij zich zeker 

in een bepaalde toestand bevindt.  

 Soft evidence31: treedt op als er voor een node X iets bekend is waardoor de 

waarschijnlijkheid van een bepaalde toestand verhoogd kan worden.  

 

                                                           
30

 Het antwoord van een student op een bepaalde examenvraag bijvoorbeeld, kan ingedeeld worden in twee 
toestanden: goed of fout. Na de verbetering van het examen is die toestand gekend en kan deze als hard 
evidence in het netwerk opgenomen worden 
31

 Een voorbeeld van soft evidence kan bijvoorbeeld zijn dat naarmate een student meer leert voor het examen, 
de waarschijnlijkheid dat hij een goed antwoord zal geven, zal toenemen. 
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B.2.2 VERBINDINGEN 

In een Bayesiaans netwerk kunnen er drie soorten verbindingen voorkomen: seriële, convergerende 

en divergerende. 

SERIËLE VERBINDING 

Een seriële verbinding heeft volgende eigenschappen: 

 Evidence in node A beïnvloedt beide nodes B en C.  

 Als er evidence in node A is, heeft evidence in node B geen invloed meer op node C. 

             
Figuur 41: Een voorbeeld van een seriële verbinding. 

CONVERGERENDE VERBINDING 

Een convergerende verbinding heeft volgende eigenschappen: 

 Indien één van de ouders bekend is, beïnvloedt dit de andere oudernode niet.  

 Indien één van de ouders én de kindnode bekend zijn, beïnvloed dit de andere oudernode 

wel. 

Hieruit volgt dat als er niets bekend is over de kindnode, dan zijn de oudernodes onafhankelijk; 

anders niet. De oudernodes zijn conditioneel afhankelijk van de kindnodes. Dit wordt ook wel d-

separation genoemd.  

             
 

 
Figuur 42: Een voorbeeld van een convergerende verbinding. 
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DIVERGERENDE VERBINDING 

Een divergerende verbinding heeft volgende eigenschappen: 

 De oudernode beïnvloedt beide kindnodes. 

 Een bepaalde kindnode beïnvloedt de andere kindnode niet aangezien de oudernode bekend 

is. Indien deze niet bekend zou zijn, zou het ene kind wél het andere beïnvloeden. 

             
 

      
Figuur 43: Een voorbeeld van een divergerende verbinding. 

B.2.3 INFERENTIE (INFERENCE) 

Het proces voor het berekenen van de voorwaardelijke kansen, P(Query | Evidence), in een 

Bayesiaans netwerk, wordt inferentie genoemd. Er kunnen vier soorten inferentie voorkomen: 

 Diagnostisch: van effect naar oorzaak. 

 Causaal: van oorzaak naar effect. 

 Intercausaal (explaining away): tussen oorzaken van een gemeenschappelijk effect. 

 Mixed: overige. 

 
Figuur 44: Een voorbeeld van de verschillende soorten inferentie. 

Diagnostisch: P(a|d). Causaal: P(d|a). Intercausaal: P(a|(c ᴧ b)). Mixed: P(c|(d ᴧ ¬b)) 

Inferentie berekenen is verre van gemakkelijk, zeker wanneer het netwerk knopen bevat die met 

meerdere paden verbonden zijn. Over het algemeen is inferentie zelfs NP-hard. Toch zijn er enkele 

methodes die gebruikt kunnen worden om inferentie uit te voeren: 

 Clustering methodes (join tree): het netwerk wordt omgebouwd tot een netwerk waar geen 

verschillende paden in voorkomen. 

 Conditioning methodes: er worden kopieën van het netwerk gemaakt door vaste waardes te 

kiezen voor lastige variabelen. 

 Sampling methodes: een benaderd antwoord wordt bekomen door simulaties uit te voeren. 
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B.3 CONSTRUCTIE VAN EEN PROBABILISTISCH NETWERK 

De constructie van een Bayesiaans netwerk kan opgedeeld worden in vier fasen. Het is best mogelijk 

dat er na bepaalde fasen teruggekeerd moet worden naar een eerdere fase om het model opnieuw 

te evalueren en aan te passen.  

B.3.1 FASE 1: IDENTIFICATIE VAN DE VARIABELEN EN WAARDES 

 De van belang zijnde variabelen en waardes moeten worden geïdentificeerd en 

gemodelleerd. 

 Variabelen moeten eenwaardig zijn (worden). 

 Waardes moeten discreet zijn (worden). 

 Er moet een afweging gemaakt worden tussen mate van detail en complexiteit. 

B.3.2 FASE 2: CONSTRUCTIE VAN DE GRAAF VAN HET NETWERK 

De eigenlijke constructie van het Bayesiaans netwerk kan op drie manieren gebeuren: 

 handmatige constructie 

 geautomatiseerde constructie 

 gemengde constructie 

HANDMATIGE CONSTRUCTIE 

Meestal gebeurt de constructie handmatig. Dit heeft als voordeel dat het netwerk goed 

interpreteerbaar en onderhoudbaar is. Eveneens verhoogt handmatige constructie ook de 

acceptatie. De constructie kan echter wel zeer tijdrovend uitvallen. 

 
Figuur 45: Manuele constructie van een Bayesiaans netwerk. 

AUTOMATISCHE CONSTRUCTIE 

Soms wordt ervoor gekozen om het netwerk automatisch te laten genereren. De gegevensbestanden 

(data) zullen vooraf veelal een extra bewerking/transformatie moeten ondergaan. Algoritmes voor 

automatische constructie genereren verschillende netwerken en vergelijken hun kwaliteit ten 

opzichte van de gegevens. 

Het grote probleem met handmatige constructie was dat het een zeer tijdrovend proces was. Bij 

automatische constructie is dat probleem er niet. Eveneens een voordeel is dat het netwerk (veelal) 

louter op objectieve gegevens is gebaseerd. Er zijn echter ook nadelen. Het netwerk is vaak moeilijk 

interpreteerbaar en onderhoudbaar. Eveneens verlaagt automatische constructie de acceptatie van 

het netwerk. Tot slot vergt het ook erg veel gegevens, die misschien niet altijd voorhanden zijn. 
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Figuur 46: Automatische constructie van een Bayesiaans netwerk. 

 
Figuur 47: Algoritmes voor automatische constructie van een Bayesiaans netwerk genereren verschillende netwerken.  

Vervolgens wordt de kwaliteit van deze netwerken onderling vergeleken. 

GEMENGDE CONSTRUCTIE 

Er wordt een initieel netwerk geconstrueerd door middel van de gegevensbestanden, dat nadien 

bewerkt wordt door deskundigen. Eveneens het omgekeerde is mogelijk. De gemengde constructie 

combineert de voordelen van de afzonderlijke constructies. 

     
Figuur 48: Gemengde constructie van een Bayesiaans netwerk. 

B.3.3 FASE 3: SCHATTING VAN DE BENODIGDE PROBABILITEITEN 

Wanneer met de kansen moet schatten, kan men – afhankelijk van de applicatie – beroep doen op 

verschillende bronnen zoals literatuur, (statistische) data, andere modellen, domeinkennis of 

domeinexperten. 

B.3.4 FASE 4: EVALUATIE 

Evaluatie van het Bayesiaans netwerk kan plaatsvinden door het netwerk voorspellingen te laten 

doen voor verschillende situaties, en vervolgens deze voorspellingen te vergelijken met de gouden 

standaard, de beschikbare data of de inschattingen van een domeinexpert. 

Volgende vragen moeten hierbij telkens in gedachte gehouden worden: 

 Wordt er vergeleken met het meest waarschijnlijke antwoord, of is de hele verdeling 

belangrijk? 

 Wanneer is een voorspelling “correct”? 

 Moeten uitzonderingen en/of standaardgevallen in acht genomen worden? 
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B.4 EEN EENVOUDIG VOORBEELD 

Tot slot wordt inferentie berekend in een Bayesiaans netwerk voor een eenvoudig voorbeeld. 

B.4.1 PROBLEEM 

Een student moet voor een examen leren. Wat is de kans dat hij een goed antwoord geeft? 

B.4.2 OPLOSSING 

De kans G dat de student de examenstof geleerd heeft wordt voorgesteld door P(G=ja) of 

simpelweg P(G) en bedraagt bijvoorbeeld 0,5. De student kan een goed of een fout antwoord A 

geven. De kans dat het antwoord goed is, wordt voorgesteld door P(A=goed) of simpelweg P(A). 

Deze kans is conditioneel afhankelijk van of de student de stof geleerd heeft en er is het volgende 

over geweten: 

 goed antwoord en geleerd  : P(A=goed | G=ja) = 0,9  

 geen goed antwoord en geleerd : P(A=fout | G=ja) = 0,1 

 goed antwoord en niet geleerd  : P(A=goed |G=neen) = 0,4 

 geen goed antwoord en niet geleerd : P(A=fout | G=neen) = 0,6 

Dit mini Bayesiaanse netwerk bestaat dus slechts uit twee nodes geleerd en antwoord, waarbij 

antwoord afhangt van geleerd en de geleerdnode dus een ouder is van de antwoordnode. 

DE CPT’S 

De CPT’s van de geleerdnode en de antwoordnode zien er dus als volgt uit (merk op dat de 
kolommen steeds sommeren tot 1): 
 

CPT  van de 
geleerdnode 

  CPT van de 
antwoordnode 

geleerd  
(G) 

 ja neen 

geleerd  
 (G) 

ja 0,5  antwoord 
(A) 

juist 0,9 0,4 

neen 0,5  fout 0,1 0,6 

Nu alle a-priori data beschikbaar is, kan het netwerk bevraagd worden door middel van inferentie. 

BEREKENING VAN P(A) 

Met behulp van de CPT-waardes kan nu gemakkelijk P(A) bepaald worden. 

P(A) = P(G=ja) . P(A=juist | G=ja) + P(G=neen) . P(A=juist | G=neen)  

           = 0,5 . 0,9 + 0,5 . 0,4  

           = 0,65  
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DIAGNOSTISCHE INFERENTIE: INVLOED VAN EVIDENCE 

Stel dat de student het examen heeft afgelegd en een goed antwoord heeft gegeven; dus P(A) = 1. 

Deze zekerheid (evidence) kan aan het netwerk toegevoegd worden.  

Door middel van de regel van Bayes kan de a-posteriori kans dat de student de stof geleerd heeft, 

P(G|A) bepaald worden:  

 ( | )   
 ( | )   ( )

 ( )
 

 

P(A|G) = 0,9 (zie CPT van de antwoordnode)  

P(G) = 0,5 

P(A) = 0.65 (zie eerder)  

P(G | A) = (0,9 . 0,5) / 0,65 = 0,692 

 

B.4.3 OPMERKING 

Hoewel de berekeningen hier beduidend eenvoudig zijn, spreekt het voor zich dat wanneer een 

netwerk veel nodes en verbindingen heeft, de complexiteit van deze berekeningen danig zal stijgen. 

Eveneens de hoeveelheid data die initieel beschikbaar moet zijn om het netwerk op te bouwen 

hangt sterk af van het aantal nodes en verbindingen. Voor elke node moet immers de volledige CPT 

gekend zijn. Het aantal mogelijke waardes van zo’n CPT wordt bepaald door het aantal mogelijke 

combinaties van de ouders van een node. De grootte van deze CPT stijgt dus exponentieel met het 

aantal ouders van de desbetreffende node, wat ervoor zorgt dat er enorm veel a-priori 

probabiliteiten gekend moeten zijn indien een node veel ouders heeft. 

Omdat hier de geleerdnode geen ouders heeft en de antwoordnode slechts één ouder, blijft de 

grootte van de CPT’s hier sterk beperkt.  
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BIJLAGE C MAPPARAMETERS EN 

OUTCOMEPARAMETERS 

C.1 DE VOLTALLIGE LIJST VAN MAPPARAMETERS (MAP DEFINITION VARIABLES) 
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C.2 DE VOLTALLIGE LIJST VAN OUTCOMEPARAMETERS (OUTCOME DEFINITION 

VARIABLES) 
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BIJLAGE D PROBABILISTISCHE NETWERKEN 

D.1 HET EMBRYONETWERK: EEN VERGELIJKING TUSSEN OPENMARKOV EN INFER.NET 
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D.2 HET FOETUSNETWERK 
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BIJLAGE E POSTER 
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