
AANLEIDING: 
IDEE (Instrumenten Development, 
Engineering & Evaluation) Maastricht is 
een afdeling binnen Maastricht University 
die onderzoekers op technisch gebied 
ondersteunt. IDEE heeft de Mox
ontwikkeld, een accelerometer waarmee 
het zit-, sta- en bewegingsgedrag in kaart 
gebracht kan worden.

DOELSTELLING: 
Het doel van het project is om de 
sedentaire data te categoriseren als 
slapen of wakker zijn. En indien mogelijk 
te herkennen welke fases van slaap een 
persoon doorgaat.

AANPAK: 
Om dit doel te behalen is er onderzoek 
gedaan naar modellen die data kunnen 
categoriseren dit is uitgevoerd a.d.h.v de 
Hevner methodiek. Op basis van de 
aanname dat er in de nacht minder wordt 
bewogen, kan er een verschil worden 
gezien tussen wakker en slaap a.d.h.v de 
intensiteit van de versnelling. De data 
wordt benaderd vanuit de statistiek, zo is 
ook ‘slaap’ en ‘wakker’ gezien als lage en 
hoge intensiteit van versnelling. Er 
worden patronen of “clusters” gezocht in 
de verkregen datasets. Deze clusters 
kunnen na verder onderzoek gelabeld 
worden met de verschillende stadia van 
slaap. Het project is iteratief doorlopen 
met behulp van scrum.

RESULTATEN: 
A.d.h.v. onderzoeken en gesprekken met 
een expert is besloten om een bekende 
clustering methode toe te passen (k-
Nearest Neighbour). Hierbij zijn 
classificaties “wakker” (0) en “slaap” (1) 
gemaakt. Om de “ruis” uit de data te 
filteren is er een passbandfilter toegepast 
die de uitschieters in de data verwijdert. 
Het model is getraind met de gefilterde 
dataset en getest met een andere 
dataset. Op basis van testen mogen wij 
concluderen dat de theoretische 
accuraatheid van ons model 87,5% 
bedraagt. Dit is meer dan de 85% die de 
opdrachtgever nodig heeft.

CONCLUSIE:
Het getrainde model is in staat voldoende 
representatieve classificaties te creëren 
aan de hand van nieuwe testdata. Echter 
moet het model verder verfijnd worden 
om de nauwkeurigheid verder te 
optimaliseren. Daarbij moet er meer 
onderzoek gedaan worden naar de 
bewegingen tijdens de slaap om context 
te kunnen geven aan de gevonden 
classificaties. 
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In de context van de minor Artificial
Intelligence is een project uitgevoerd in 
opdracht van IDEE Maastricht om aan 
de hand van accelerometer data de 
slaapperiode van een persoon te 
herkennen.
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Value Count Percent

0 (hoge intensiteit) 1776225 71,05%

1 (lage intensiteit 723775 28,95%
Versnellingsdata van één dag van één persoon. Met het resultaat 

van het model in relatie tot de grafiek
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