
RESULTATEN:
• In de visualisatie van de data is relatief duidelijk te zien

wanneer iemand naar bed gaat en opstaat, omdat dit
resulteert in een sterke daling en stijging in de grafiek.

• Uit de literatuur blijkt dat het begin en einde van de slaap alleen kan
worden herkend wanneer deze niet wordt benaderd als
biologische slaap (het moment van slapen tot wakker worden)
maar als slaapperiodes (het moment van naar bed gaan tot
opstaan).

• Om daadwerkelijke slaap te meten zijn extra gegevens zoals
hartslag en ademhaling nodig. Dit is tevens de reden dat de
rem-slaap niet herkend kan worden. Ook is er geen accurate start
van de slaap beschikbaar is.

• Er is een algoritme ontwikkeld op basis van vergelijkbare
onderzoeken naar slaapherkenning met accelerometrie.

• Het ontwikkelde algoritme kan van een gegeven etmaal de langste
rust periode herkennen. Van de geteste etmalen kan het begin en
einde van de slaapperiode bij 73% correct herkend worden
(zie grafiek).
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Slaappatronen herkennen

Op basis van accelerometerdata

Remco Hanegraaf, Melvin Winthagen, Maikel ten Koppel, Anna Lebbink

AANLEIDING:
De casus is afkomstig van IDEE Maastricht. Bij het huidige
project, genaamd MOX, zijn loggers ontwikkeld die een
versnelling meten waaruit met behulp van gespecialiseerde
algoritmes een beweegpatroon wordt geschat.
Deze worden door de gebruikers zeven dagen gedragen om
representatieve data te verkrijgen. IDEE wil graag meer
inzicht krijgen in de patronen die voor kunnen komen om de
nacht cyclussen van de gebruikers beter in kaart te kunnen
brengen en te analyseren.

DOELSTELLING:
Het doel is om met behulp van een algoritme meer
duidelijkheid te krijgen over de slaappatronen in de
geclassificeerde data afkomstig van de MOX. De vraag vanuit
de opdrachtgever is om minstens te herkennen wanneer
iemand in slaap valt en wakker wordt en indien mogelijk de
verschillende slaapfases.

AANPAK:
• De gegeven data is gevisualiseerd (zie grafiek) om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de data.
• Om de visueel zichtbare patronen te verklaren vanuit de literatuur is onderzoek gedaan naar:

• Slaappatronen herkennen aan de hand van accelerometrie.
• (biologische) slaapfases.
• Herkennen van het begin en einde van de slaap.

• Er is onderzoek gedaan naar algoritmes die toegepast kunnen worden om patronen te vinden.
• De kenmerken van het begin en einde van de slaap periode is vertaald naar logica, zodat deze met een algoritme

herkend kunnen worden. Hiervoor is gezocht naar kenmerken in de visualiaties en de literatuur.

CONCLUSIE:
De slaap periode kan duidelijk worden
terug gevonden in de accelerometer data. Het
ontwikkelde algoritme kan deze correct
herkennen in 73% van de gevallen. Echter kan
het verschil tussen biologische slaap en
de gevonden slaap periode niet worden
aangetoond omdat in de beweging geen
verschil is te zien tussen liggen en slapen.
Tevens blijkt het niet mogelijk te zijn om slaap
fases concreet te herkennen enkel op basis van
accelerometer data. Hierdoor wordt aanbevolen
dat er accurate validatie data gebruikt wordt bij
het zoeken naar de biologische slaap en
slaapfases.


