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ADUÉN DARRIBA FREDERIKS

VAN DEKBED TOT TASST
Twente, 11.00, de ochtend begon vroeg. 
Ik luister naar een verhaal over sociale 
aanraking op afstand en ik kijk naar 
een doorzichtige plaat acryl met twee 
houten balkjes en drukgevoelige sen-
soren. Die avond, terug in Amsterdam, 
resoneert het verhaal van promovendus 
Huisman nog steeds in mijn hoofd. Drie 
dagen later monteer ik iets wat lijkt op 
een donzen dekbed in een sportbroek 
op mijn arm. De eerste Touch Sleeve 
(TASST) is geboren.

Vier jaar later, een hoeveelheid publi-
caties, een voorpagina artikel op de 
nrc.next en vele demonstraties over de 
hele wereld rijker, lijkt de disseminatie 
gelukt. Nu valorisatie, nog zo’n woord 
wat mij achtervolgt.

Nu tekst- en spraak-op-afstand meer 
regel dan uitzondering is, lijkt aanra-
king-op-afstand de volgende logische 
stap. De eerste jaren van onderzoek 
met TASST zijn niet gedreven door een 
praktische vorm voor de consumenten-
markt. Het is onderzoek naar de funda-
mentele kant van sociale aanraking. Tot 
twee jaar na de start van het onderzoek, 
een verzorger bij Bartiméus, hét insti-
tuut voor (doof)blinden, ons mailde met 
de vraag hoe ver gevorderd de TASST is.

Doorn, 14.00, na een lange wandeling 
door het bos zitten wij met de verzorgers 
in de woonkamer van zes doofblinden 

die onafgebroken worden verzorgd. 
‘Sorry dat we jullie hier uitnodigen, 
maar we kunnen de cliënten niet uit het 
oog verliezen. Zien jullie meteen hoe het 
er hier aan toe gaat’, zegt Renske. De 
doofblinde cliënten kunnen niet op af-
stand communiceren. Om de aandacht 
te trekken van hun verzorger hebben ze 
verschillende methodes zoals hun kleren 
uitrekken, tegen radiatoren aantrappen 
of in de deuropening liggen. Zodra ze 
fysiek contact hebben met één van de 
verzorgers communiceren ze met hand- 
en armbewegingen. Aan ons de vraag of 
wij iets kunnen ontwikkelen waardoor 
de cliënten door middel van aanraking 
op afstand met de verzorgers kunnen 
communiceren. Op dat moment was 
ons ontwerp daar nog niet klaar voor, 
maar Bartiméus zijn we nooit uit het 
oog verloren.

Het donzen dekbed is over de jaren ver-
anderd in vorm en technologie. Op dit 
moment kijk ik naar een dun, flexibel 
stukje zwart lycra waar alle elektronica 
in zit. De sensoren detecteren de meest 
lichte aanrakingen en de actuatoren 
produceren soepele bewegingen over 
de huid. Met onze nieuwe hardware en 
infrastructuur zijn wij nu wel klaar voor 
Bartiméus. Het is tijd om het onderzoek 
naar de markt te brengen.
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recente gebeurtenissen in het nieuws kan heel 
veel geld verdienen. Daarbij komt dat taal voor 
een mens in de regel goed te begrijpen is, maar 
dat dit voor computers een stuk moeilijker is. 
De tekst moet met behulp van algoritmes wor-
den geanalyseerd om te zien wat de betekenis is.

DE BEURSKOERS VAN APPLE
Hierboven staat de koers van Apple over de 
periode van januari tot en met augustus 2013. 
De koers was hier hevig in beweging. Bij iedere 
letter in de afbeelding was er sprake van finan- 
ciële gebeurtenissen die van invloed waren op de 
koers. Zo kondigde Apple bij punt A aan dat de 
resultaten van het tweede kwartaal (Apple kent 
een gebroken boekjaar) beneden de verwach-
tingen waren, waarna het aandeel daalde met 
12,4 procent. Op ieder van de andere gelabelde 
andere punten was tevens een financieel bericht 
de oorzaak van de koersfluctuatie. Dit voorbeeld 
illustreert de waarde van het tijdig en juist inter-
preteren van dit soort informatie.

HOE WERKT HET SYSTEEM VAN 
HOGENBOOM?
De onderzoeksvraag van zijn thesis is: ‘How to 
semi-automatically and accurately identify financial 
events in news messages, and how to effectively use 
such extracted events in financial applications?’ De 
toevoeging semi-automatisch is hierbij essen-
tieel. In de onderzoeksopzet is een menselijke 
component betrokken, waarin kritieke besluit-
vorming wordt gedaan. Is een gebeurtenis wel of 
niet correct? Is de CEO van dat beursgenoteerde 
bedrijf echt afgetreden, of is het slechts een 
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gerucht? Wat is de impact van deze gebeurtenis? 
Social media zoals Twitter zijn bewust buiten 
het onderzoek gehouden. Dergelijke bronnen 
zijn van een totaal ander type. Ze verschillen 
niet alleen qua volume, maar ook qua betrouw-
baarheid. De gebruikte nieuwsbronnen zijn 
betrouwbaar en vormen een meer homogeen 
geheel dan een combinatie van social media 
en nieuwssites (hoe interessant ook). Aan de 
basis van het onderzoek liggen datasets met 
nieuwsberichten van beursnieuwssites als Yahoo 
Finance, WSJ en NYTimes. 

Nadat de nieuwsberichten door een geautomati-
seerde taalanalyse zijn gehaald, worden ze door-
zocht op financiële gebeurtenissen, zoals fusies, 
productlanceringen en aankondigingen van 
kwartaalcijfers. Dit gebeurt op basis van volle-
dige patronen die gemaakt worden in een eigen 
ontwikkelde taal, waarmee experts intuïtief kun-
nen definiëren uit welke concepten een gebeurte-
nis bestaat, en hoe deze typisch in teksten wordt 
omschreven. Deze patronen dekken een hoop 
(tekstuele) variatie af en maken het systeem een 
stuk intelligenter. Immers, je kunt op diverse 
manieren beschrijven dat kwartaalcijfers zijn 
vrijgegeven of dat een nieuw product gelanceerd 
is. De patronen maken ook gebruik van een 
(oorspronkelijk handmatig opgebouwd) model 
met daarin concepten als bedrijven, personen 
en producten, en daarbij hun eigenschappen. 
Tevens worden ontdekte gebeurtenissen ge-
bruikt om deze kennis bij te werken, waar- 
door automatisch gebruik wordt gemaakt van 
de laatste gegevens.

‘Kijk niet 
gek op als 
dit soort 
systemen 
beleggers 
gaan onder-
steunen bij 
de handel’

Op basis van een uitgebreide analyse door finan- 
ciële experts is verder gekeken welke invloed 
gebeurtenissen hebben op koersen. Wanneer 
dit uitgedrukt wordt in gewichten (bijvoorbeeld 
van -3 tot +3) kunnen gebeurtenissen vertaald 
worden naar handelssignalen: Buy, Hold of Sell. 
Deze signalen kunnen vervolgens gebruikt wor-
den om al bestaande beleggingsalgoritmes 
te verbeteren.
Ook financiële risicoanalyses kunnen worden 
verbeterd met behulp van financiële gebeurtenis-
sen. Veel van deze analyses verliezen nauwkeu-
righeid omdat koersen soms worden beïnvloed 
door zeldzame gebeurtenissen. Als voorbeeld: 
het overlijden van Steve Jobs beïnvloedde de 
beurskoers van Apple sterk, maar is wellicht niet 
representatief voor komende jaren. Een analyse 
van ontdekte gebeurtenissen in een tijdsperiode 
kan zeldzame gebeurtenissen boven tafel krij-
gen. Wanneer data rond deze gebeurtenissen 
niet in beschouwing worden genomen bij het 
schatten van toekomstige financiële risico’s, zou 
dit de kwaliteit ten goede kunnen komen.

TOEKOMST
 Hogenboom heeft met zijn onderzoek geen kant 
en klaar systeem opgeleverd, maar componenten 
die in een systeem kunnen worden geïntegreerd. 
Een van de belangrijkste aandachtspunten is het 
vertrouwen dat gebruikers moeten krijgen in het 
algoritme en de kennis die het algoritme in zich 
heeft. Daarom is een menselijke factor vaak ge-
wenst. Wanneer gebeurtenissen met behulp van 
software uit meerdere bronnen boven komen 
drijven, kunnen dezen handmatig geverifieerd 
worden, waarna kennis gebruikt kan worden 
in andere geautomatiseerde (financiële) toepas-
singen.

Voor de nabije toekomst zijn dit soort volledig 
automatische systemen nog wel toekomstmu-
ziek. Maar kijk niet gek op als dit soort syste-
men beleggers gaan ondersteunen bij de handel. 
De uitdaging is daarbij wel de eerste te zijn: hij 
of zij die als eerste de informatie heeft (of juist 
interpreteert) heeft de beste kansen om voordeel 
te halen.  

Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen 
eerder op scientias.nl.

Koers van Apple januari - augustus 2013 


