
 
 
  

Epidemieën van infectieziekten vormen een belangrijke bedreiging voor 
de volksgezondheid. Epidemiologische modellen laten ons toe om 
elementen te identificeren waarop preventie kan worden toegespitst en 
het effect van preventiestrategieën te bestuderen. Het ontwikkelen van 
preventiestrategieën blijft echter zeer uitdagend. Daarom is het 
belangrijk om te onderzoeken hoe optimalisatietechnieken gebruikt 
kunnen worden om dit proces te ondersteunen. In deze thesis, hebben 
we het gebruik van bekrachtigingsleren, een deelgebied van artificiële 
intelligentie, onderzocht om optimale preventiestrategieën 
automatische te leren. 
 

We hebben twee onderzoekslijnen uitgewerkt. Ten eerste hebben we 
het probleem bestudeerd waarbij er een aantal preventiestrategieën 
gedefinieerd is, en we willen bepalen welk van deze strategieën het 
meest efficiënt is, door de strategieën te evalueren in een complex en 
computationeel veeleisend epidemiologisch model. Om deze evaluatie 
efficiënt aan te pakken, bestuderen we algoritmes uit het domein van 
bekrachtigingsleren die gebaseerd zijn op het Bayesiaanse 
onzekerheidsraamwerk. Deze aanpak geeft ons de mogelijkheid om 
sneller te leren en de onzekerheid van beslissingen te kwantificeren. 
Om dit mogelijk te maken hebben we bestaande algoritmes aangepast 
en nieuwe algoritmes ontwikkeld, aangevuld met theoretische 
inzichten. Ten tweede breiden we dit uit zodat we adaptieve 
strategieën kunnen leren binnen een epidemiologisch model. Dus in 
plaats van strategieën te vergelijken, trachten we te leren welke 
opeenvolgende stappen er nodig zijn, rekening houdend met de 
toestand van de epidemie, om optimaal te handelen. Aangezien de 
toestandsruimte van de epidemiologische modellen die nodig zijn om 
veelzijdige preventiestrategieën te beschouwen zeer groot is, moeten 
we deze ruimte zo voorstellen dat de bekrachtigingsleertechniek 
hierover kan redeneren, dit doen we door middel van deep 
reinforcement learning. 
 

We evalueren onze onderzoekstrajecten in de context van pandemische 
influenza. Onze experimenten tonen aan dat ons eerste 
onderzoekstraject zeer nuttig is voor het vergelijken van 
preventiestrategieën. Verder tonen we aan dat deze technieken ook 
nuttig zijn om andere complexe beslissingsprocessen te ondersteunen. 
In het tweede onderzoekstraject, ontwerpen we een specifiek model 
om het sluiten van scholen te onderzoeken indien er een influenza 
pandemie uitbreekt. In dit model tonen we dat onze leertechnieken de 
optimale strategie kunnen benaderen. Daarenboven onderzoeken we of 
er een positief effect is als verschillende geografische districten 
samenwerken om te beslissen wanneer scholen gesloten dienen te 
worden. We formuleren deze onderzoeksvraag als een multi-agent 
probleem en lossen dit op aan de hand van multi-agent 
bekrachtigingsleren in combinatie met diepe neurale netwerken.  
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