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Samenvatting

Naarmate mensen ouder worden krijgen zij een grotere behoefte aan zorg. Van-
wege de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de samenleving in rap tempo
toe en daarom wordt het steeds belangrijker dat zorg efficiënt wordt toegepast.
Door automatisch de gezondheid van mensen te monitoren, is het mogelijk op
een goedkope manier informatie te verzamelen die nodig is om efficiënt zorg
aan ouderen te leveren. Binnen de gezondheidszorg wordt het uitvoeren van
dagelijkse activiteiten gebruikt als maatstaf voor de cognitieve en fysieke toes-
tand van ouderen. Activiteiten zoals koken, toiletteren en douchen zijn typische
voorbeelden van dergelijke activiteiten. Vanwege recente ontwikkelingen op het
gebied van sensor technologie is het nu mogelijk om eenvoudig een bestaand huis
met diverse sensoren uit te rusten. Dit zorgt ervoor dat er continu in het huis
geobserveerd kan worden welke sensoren geactiveerd zijn. Echter, om vanuit
deze sensor-informatie te achterhalen welke activiteiten er in het huis worden
uitgevoerd is een openstaand probleem.

In dit werk gebruiken wij draadloze sensor netwerken om de handelingen van be-
woners in hun huizen te observeren. Wij gebruiken hiervoor contact-schakelaars
die meten of een deur of kastje open of dicht is; drukmatten om te meten of ie-
mand op een bank zit of in bed ligt; kwik-schakelaars die beweging van ladekast-
jes kunnen waarnemen; infrarood-sensoren die beweging in een bepaalde ruimte
kunnen meten en niveau-schakelaars die meten of het toilet wordt doorgespoeld.
Het automatisch herkennen van activiteiten aan de hand van dergelijke sensor
data is uitdagend omdat de betreffende data ambigu en ongesegmenteerd zijn,
ruis kunnen bevatten en omdat activiteiten op veel verschillende manieren uit-
gevoerd kunnen worden.

In dit proefschrift beantwoorden we een aantal fundamentele vragen op het
gebied van patroonherkenning toegepast op het herkennen van activiteiten.
Vraagstukken op het gebied van discretisatie en data representatie komen aan
bod en oplossingen worden voorgesteld en empirisch getoetst. Twee veel ge-
bruikte temporele probabilistische modellen worden besproken, het ‘Hidden
Markov Model’ en het ‘Conditional Random Field’ en hun nauwkeurigheid in
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het herkennen van activiteiten wordt vergeleken. Deze prestaties vormen een
basis voor vergelijkingen met andere modellen. Beide modellen gaan uit van
de Markov assumptie, een aanname die belangrijke beperkingen met betrekking
tot het modelleren van lange termijn afhankelijkheden als gevolg heeft. Semi-
Markov modellen verlichten deze aanname enigszins en bieden mogelijkheden
om lange termijn afhankelijkheden te modelleren. Een gevolg hiervan is echter
dat er computationeel intensievere algoritmen gebruikt moeten worden. Wij
vergelijken de standaard Markov modellen met hun semi-Markov varianten en
bespreken verschillen op het gebied van de benodigde rekenkracht en op het
gebied van de nauwkeurigheid om activiteiten te herkennen.

Om de interne structuur van activiteiten nauwkeuriger te modelleren gebruiken
we hiërarchische modellen. Het gebruik van een hiërarchie maakt het mogelijk
om data op diverse abstractie niveaus te representeren. Er wordt een vergelijking
tussen twee hiërarchische aanpakken gegeven en de prestaties van deze modellen
wordt vergeleken met die van de Markov- en semi-Markov modellen. Tenslotte
introduceren we een methode, die het mogelijk maakt om probabilistische mod-
ellen voor activiteiten herkenning toe te passen in meerdere huizen. Normaal
gesproken heeft een probabilistisch model geannoteerde data nodig zodat de
parameters van het model geleerd kunnen worden. Een model dat ontwikkeld
is met een bepaald huis in gedachte kan niet zo maar gebruikt worden voor een
ander huis. Dit omdat er verschillen zijn in de indeling van een huis en in het
gedrag van de bewoners. Wij presenteren een ‘transfer learning’ methode die
het mogelijk maakt geannoteerde data van huizen te gebruiken om de model-
parameters van een ander huis te leren. Dit maakt het mogelijk om modellen
voor activiteiten herkenning op grote schaal toe te passen en maakt daarmee de
realisatie van een breed toepasbare oplossing voor efficiënte zorg voor ouderen
haalbaar.




