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Samenvatting

De hoofdonderzoeksvraag van dit proefschrift is vast te stellen “hoe term- en
relatie-extractietechnieken kunnen bijdragen tot het beantwoorden van medische
vragen.” Deze vraag is ingegeven door het feit dat veel van de recente open-
domein vraag-antwoord-systemen (QA-systemen) succesvol gebruik maken van
de enorme hoeveelheid informatie op het web, terwijl voor domein-specifieke
QA-systemen, zoals medische QA-systemen, de methoden minder succesvol lij-
ken. Met relatief eenvoudige technieken (bijvoorbeeld, information retrieval
en lexico-syntactische filtering), kunnen antwoorden voor de open-domein QA-
systemen direct vanaf het web worden geëxtraheerd gebaseerd op redundantie
van gegevens, terwijl voor een medisch QA-systeem weinig redundante informa-
tie beschikbaar is ter ondersteuning van de antwoorden, vanwege de beperkte
omvang van de beschikbare bronnen.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het gebruik van een off-line-
strategie, zoals toegepast in Joost, ons open-domein vraag antwoord systeem
voor het Nederlands. In een experiment in Tjong Kim Sang et al. (2005), werd
Joost gebruikt voor het beantwoorden van medische vragen. Hieruit conclu-
deerden de auteurs dat de kwaliteit van het systeem verbeterd kan worden door
het verhogen van de precisie en recall van de relatie tabellen. Gemotiveerd door
deze bevindingen streven wij er in dit proefschrift naar de recall van de relatie
tabellen te verhogen door het semi-automatisch genereren van relatiepatronen
uit het corpus, en om de precisie te verhogen door gebruik te maken van seman-
tische informatie uit de UMLS (Unified Medical Language System). Hoofdstuk
2 beschrijft de workflow van onze experimenten.

Extractie van medische relationele informatie omvat verschillende thema’s
zoals de extractie en het labelen van medische termen en de extractie van relaties
tussen medische termen. Tijdens het uitvoeren van de experimenten hebben we
zes onderzoeksvragen ter discussie gebracht die deze thema’s beslaan. In dit
proefschrift bediscussiëren we deze vragen in hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk
8.

De eerste onderzoeksvraag is “welke taalkundige kennis is het meest ge-
schikt voor het herkennen van termen in Nederlandse tekst?” Om deze vraag
te beantwoorden beginnen we in hoofdstuk 3 met de vergelijking van twee taal-
kundig filters, namelijk een Part-of-Speech (POS)-labelfilter en een syntactische
filter. We concluderen dat het POS-labelfilter van Justeson and Katz (1995)
meer correcte termen herkent met een hogere precisie dan het syntactische fil-
ter dat substantieve zinsdelen extraheert. Het POS-label-filter mist enkele ter-
men in langere termen, en termen die coördinatie bevatten. Anderzijds heeft
het syntactische filter te kampen met attachment errors (meestal gevallen met
coördinatie en PP-modifiers) en mist het sub-zinsdelen die geen volle substan-
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tieve zinsdelen zijn.
Na extractie van de kandidaat-termen met behulp van een taalkundige fil-

ter, rangschikken we de kandidaat-termen volgens hun statistische waarden.
Dit plaatst de meest relevante termen bovenaan. De tweede onderzoeksvraag
is “welke statistische aanpak voor multi-woordtermextractie is het meest suc-
cesvol?” Om deze vraag te beantwoorden voeren we een reeks van experimenten
uit die acht statistische methoden vergelijken die worden gebruikt voor het me-
ten van de associatiesterkte van bigram-woord-strings. Naast deze statistische
methodes, evalueren we ook een methode die corpora vergelijkt. We stelen vast
dat χ2 en Dice, maten die op information theory gebaseerd zijn, beter presteren
dan alle andere methoden. In het bijzonder stellen we vast, dat van maten die
op frequentie gebaseerd zijn de log-likelihood superieur is. Welke maat moeten
we kiezen? Als we naar de formules kijken, zien we, dat Dice slechts een niet-
nul score oplevert als de teller een waarde heeft, terwijl χ2 een niet-nul score
oplevert, zolang beide delen van de bigram van de term niet nul zijn. Aangezien
deze eigenschap van χ2 belangrijk is voor de verbetering van onze strategie,
kiezen we voor deze methode voor de hieropvolgende experimenten.

Extractie van één-woordtermen wordt beschouwd als een moeilijker pro-
ces. Vergeleken met de unithood van een multi-woordterm kan de unithood
van één-woordtermen niet gemeten worden met behulp van de hierboven be-
schreven statistische methoden, met uitzondering van de frequentie-methode.
Bestaande methoden voor het oplossen van dit probleem zijn meestal afhanke-
lijk van frequentie-gerelateerde informatie. In hoofdstuk 3 evalueren we één-
woordtermen resulterend uit het gebruik van de frequentie-methode en de me-
thode die corpora vergelijkt. Deze resultaten tonen aan, dat voor de extractie
van één-woordtermen, frequentie op zich relatief goede resultaten oplevert. We
kunnen echter de prestaties verbeteren door gebruik te maken van de corpus-
vergelijkingmethode, die relatief eenvoudig en makkelijk te implementeren is.

We veronderstellen, dat er in een bepaald domein een lijst van bekende ter-
men bestaat. Op basis van deze veronderstelling, proberen wij om de eerder
geselecteerde statistische methode te verbeteren door gebruik te maken van een
lijst van bekende termen. In ons medische domein is de meest uitgebreide be-
staande lijst van termen de UMLS (Unified Medical Language System), waarin
het merendeel van de termen in het Engels is en enkele in het Nederlands. Gemo-
tiveerd door deze eigenschap, formuleren we de derde onderzoeksvraag: “Hoe
kunnen we gebruik maken van bestaande meertalige terminologische bronnen
voor de extractie van niet Engelse termen, met name in het Nederlands, en hoe
kunnen de bronnen worden gebruikt in de statistische en taalkundige aanpak?”
Voor dit doel, ontwikkelden we in hoofdstuk 3 een nieuwe scoringsformule die
gebruik maakt van een reeks van bekende termen om de prestaties van χ2 te
verbeteren. De formule combineert twee essentiële kenmerken van een term, na-
melijk association significance, die wordt gemeten op basis van het voorkomen
van de kandidaat-termen in een corpus, en domain centrality, die wordt geme-
ten aan de hand van overlappingen tussen de kandidaat-termen en de bekende
termen. Om de overlap te vergroten passen we stemming toe op de kandidaat-
termen en bekende termen. We gebruiken de ADS-formule (Association and
Domain Significance), samen met de UMLS als bron van bekende termen om de
nieuwe termen te rangschikken. We merkten op dat ADSlex, die gebruik maakt
van lexicale matching en stemming de prestaties van χ2 aanzienlijk verbetert.
Voor meertalige termen zijn wij van mening, dat de overlap kan worden verbe-
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terd met behulp van de vertaling. We concluderen, dat een bestaande meertalige
terminologie nuttig is voor het identificeren van nieuwe multi-woorden in een
bepaalde taal, zolang er tenminste een woord is dat overlapt tussen twee termen
van beide talen. Afhankelijk van de combinatie van de talen, kunnen verschil-
lende methoden worden gebruikt om de overlap te vergroten, zoals het gebruik
van stemming en het gebruik van vertaling.

Een belangrijk aspect van het gebruik van medische terminologie in een
QA-systeem is de detectie van termvariatie, gedefinieerd als het gebruik van
alternatieve benamingen voor een concept. Dit probleem ontstaat als gevolg
van, onder andere, de verschillende manieren waarop deskundige en algemene
gebruikers verwijzen naar medische termen. Met betrekking tot ons medische
QA-systeem, poneren we de vierde onderzoeksvraag: “ Welke soorten van term-
variatie komen we vaak in Nederlandse medische vragen tegen, en hoe kunnen we
een aantal van de variatietypen herkennen in documenten in het Nederlands?”In
hoofdstuk 4 haalden we een groot aantal medische vragen van het internet, en
vervolgens analyseerden we deze vragen handmatig. We troffen drie soorten
termvariatie aan die vaak voorkomen in de medische vragen, namelijk, syno-
niemen, afkortingen en syntactische variatie. Alleen de eerste twee soorten van
variatie worden geëxtraheerd in dit hoofdstuk.

Onze methode voor synoniemvariatie is grotendeels gebaseerd op de DIPRE-
methode (Brin, 1999). Eerst extraheren we synoniemtupels uit een corpus met
behulp van een zogenaamde seed -lijst, een lijst met begintermen, en een set
van patronen. Vervolgens passen we de tupel-evaluatiemethode toe, beschreven
in (Lin et al., 2003), die verschillende queries naar een zoekmachine stuurt
om de compatibiliteit van de synoniemtupels te bepalen en zo in een reeks
synoniemparen resulteert. Aangezien ons corpus relatief klein is, herhalen we
het proces in een aantal iteraties, waarbij de gevonden synoniemparen als een
nieuwe lijst van begintermen fungeren in de volgende iteratie. Deze aanpak
resulteert in een hoge precisie (0,98) en een hoge F-score (0,82) voor strikte
query-patronen, en een hoge recall (0,85), maar een lagere F-score (0,72) voor
de meer open query-patronen. Het is beter om meer synoniem paren als lijst van
begintermen te extraheren dan de oorspronkelijke lijst (bijvoorbeeld rond de 20
synoniemparen handmatig geselecteerd uit het corpus), aangezien dit resulteert
in een hoge recall in slechts een beperkt aantal iteraties.

Bestaande methoden om afkortingen te extraheren hebben hoge precisie en
recall. Daarom hebben we voor dit experiment één van de bestaande methoden
aangepast voor onze implementatie. Om variaties in afkorting te extraheren
maken we eerstens gebruik van een taalkundige filter om hun volledig uitge-
schreven vorm te selecteren. We nemen aan dat beide vormen terminologische
vormen zijn, en dus kunnen ze worden opgespoord met behulp van een term-
extractie-techniek. Dan beoordelen we of een afkorting en de naburige term een
afkortingspaar vormen met behulp van een methode, ontwikkeld in Yu et al.
(2002), die gebaseerd is op patroon-matching-regels. We voegen nieuwe regels
toe om paren te selecteren waarvan de argumenten afkomstig zijn uit verschil-
lende talen en om de juiste volledig uitgeschreven vorm te vinden voor foutief
geëxtraheerde volledig uitgeschreven vormen. We vergelijken deze methode met
de hiernboven gepresenteerde techniek voor het evalueren van synoniemparen
met behulp van de zoekmachine, wat resulteert in hoge precisie (0,98) en recall
(0,84) voor eenvoudige pattern-matching-regels.

Een off-line medisch QA-systeem heeft relatietabellen nodig die medische
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relaties bevatten. Deze relaties kunnen worden uitgedrukt in de tekst door vrij
algemene taalkundige patronen (zoals X kan leiden tot Y of X treedt op in Y ).
Met behulp van dergelijke patronen kunnen medische relaties met hoge precisie
worden geextraheerd, als we eisen dat zowel X en Y medische termen zijn, en
als we de beperking opleggen dat X en Y tot een bepaalde categorie moeten be-
horen, bijvoorbeeld respectievelijk tot de categorie Virus en de categorie Ziekte.
Gezien het feit dat de UMLS in het medisch domein de belangrijkste classifi-
catiebron is, formuleren we de vijfde onderzoeksvraag als volgt: “Hoe kunnen
we gebruik maken van de UMLS om niet-Engelse termen te classificeren, met
name Nederlandse termen?”

Om een klasse toe te kennen aan een medische term indexeren we Neder-
landse en Engelse termen met inbegrip van hun Semantische Typen in UMLS,
in hoofdstuk 5, en extraheren de Semantische Typen die overeenkomen met de
medische term. Met betrekking tot de onderzoeksvraag merkten we op, dat
het hoofdwoord, de surface-lengte van de term, de frequentie en de vertaling,
soorten informatie zijn die nuttig zijn om een nieuwe term met soortgelijke
termen in UMLS, een meertalige terminologie, te matchen. Woorden die het-
zelfde hoofdwoord hebben als de zoekterm hebben vaak hetzelfde label als de
zoekterm. Deze conclusie wordt ook ondersteund door onze bevinding, dat de
precisie van de labeling van termen gelabeld met adjectief laag is, omdat deze
termen meestal geen hoofdwoordfunctie hebben. Voor multi-woord termen, is
het aantal woorden (surface-lengte) een goede indicator voor het vinden van
soortgelijke bewoordingen. Uit onze evaluatie is gebleken dat het merendeel
van de multi-woord termen in het corpus nieuwe termen zijn, waarvan 29,4 %
zijn gelabeld door middel van nauwkeurige vertalingen.

Nu hebben we de geëxtraheerde termen, hun termvariatie, en de categorie.
Dit alles is nodig om relatie-tabellen met relaties tussen de termen te genereren
in een volgende stap. Er zijn 7 relatie-tabellen die kunnen worden gegene-
reerd uit een corpus, namelijk oorzaken, is symptoom, heeft definitie, treedt op,
behandelt, voorkomt en diagnosticeert. Iedere tabel wordt gebruikt door ons
QA-systeem om een overeenkomstig vraagtype te beantwoorden, door relaties
op te leveren die overeenkomen met de term in een vraag. Relaties worden
geëxtraheerd uit de tekst met behulp van semi-automatisch-geleerde relatie pa-
tronen. Tijdens deze processen maken we gebruik van dependentie-informatie
om het verband tussen de argumenten van elke relatie te krijgen. In Hoofdstuk
6 behandelden we de zesde onderzoeksvraag: “ Hoe kunnen we relatie-patronen
leren uit dependentie-bomen en ze gebruiken om relaties uit de tekst te extra-
heren?”

Binnen een dependentie-boom kan de relatie tussen een predicaat en diens
mogelijk ver verwijderde argument worden geëxtraheerd. Deze eigenschap biedt
perspectieven voor onze taak, omdat zinnen in Nederlandse medische teksten
vaak lang en ingewikkeld zijn. Om ervoor te zorgen dat we alleen zinvolle en
relevante relaties extraheren voor een bepaalde soort relatie, vereisen we, zoals
hierboven vermeld, dat beide argumenten medische termen zijn en dat ze tot
bepaalde semantische categorieën behoren. Wij kunnen een knoop in de boom
met de categorie: hoofdzin, werkwoord-initiële hoofdzin, bijzin, of infinitiefzin
als uitgangspunt nemen om een medische termrelatie uit een tekst te extraheren,
waarin subject en object gelabeld zijn als medische termen. Onze experimen-
ten tonen aan dat de precisie van onze methode relatief hoog is voor de meeste
typen relaties, maar recall varieert. De methode presteert redelijk goed voor de
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heeft definitie- en oorzaken-relaties, en presteert minder goed voor de diagnos-
ticeert- relatie. Wij stelden vast dat onze relatiepatronen niet goed onderscheid
kunnen maken tussen oorzaken- en de heeft symptoom-relatie, omdat deze re-
laties sommige dependentiepatronen overeenkomstig hebben. Een belangrijke
bron van de relatie-extractiefouten zijn verwijzingen. Naar onze schatting be-
vat ongeveer 9 % van de relatie kandidaten in ons corpus voornaamwoordelijke
of definiete NPs die een anaforische interpretatie vereisen. Een voor de hand
liggende volgende stap zou zijn om coreference resolutie toe te passen op medi-
sche termen, om zo een volledige interpretatie van het woord te verkrijgen, en
een term te verkrijgen, die gebruikt kan worden voor de concept-classificatie.

In aanvulling op de experimenten die gericht zijn op de beantwoording van
de zes onderzoeksvragen, onderzoeken we in dit proefschrift hoe we zinnen kun-
nen labelen aan de hand van de relaties die zij bevatten. Onze benadering voor
het leren van relatiepatronen in hoofdstuk 6 gebruikt zinnen die handmatig
zijn gelabeld met relatietypen. Echter, de distributie van de met relatietypen
gelabelde zinnen in ons training corpus is niet uniform. Sommige soorten re-
laties hebben vele gelabelde zinnen, terwijl anderen minder gelabelde zinnen
hebben. Als alternatief voor de handmatige aanpak, kunnen we het aantal gela-
belde zinnen automatisch verhogen door middel van een gecontroleerde machine
learning-aanpak. In hoofdstuk 7 vergeleken we drie leermethoden, dwz näıve
Bayes, Maximal Entropy (ME), en Support Vector Machines (SVM), voor de
indeling van zinnen in definitie en niet-definitie klassen. Het bleek dat ME be-
ter presteert dan de andere methoden op een reeks van eigenschappen, zoals
bag-of-words, bigrams, syntactische eigenschappen, en positie van de zin.

Na beantwoording van alle zes sub-vragen keren we nu terug tot onze be-
langrijkste onderzoeksvraag. In hoofdstuk 8 evalueerden we de geëxtraheerde
relatie-tabellen met behulp van ons medisch QA-systeem door het beantwoor-
den van 58 medische vragen, en wel afkomstig van drie verschillende vraagtypes,
namelijk heeft definitie, oorzaken en heeft symptoom. Wij vergeleken een expe-
rimentele setting die gebruik maakt van de relatietabellen geëxtraheerd met
behulp van onze semi-automatische patroon-lerende methode, met een andere
setting die gebruik maakt van handmatig opgestelde relatietabellen of een in-
formation retrieval(IR)-methode. Over het algemeen presteren de handmatige
methode en de patroon-lerende methode beter dan de baseline (IR-methode),
doordat zij effectief meer vragen beantwoorden. Vergeleken met de handmatige
methode, verhoogt onze patroon-lerende methode duidelijk de prestaties van het
QA-systeem door de juiste beantwoording van 11 vragen extra, of door ongeveer
37 % verbetering. We stelden vast dat de relatietabellen gegenereerd met behulp
van onze methode een hogere coverage hebben en dat de gegeven antwoorden
een hogere precisie hebben vergeleken met de antwoorden die gegenereerd zijn
met behulp van de handmatige methode.

Het effect van het gebruik van semantische informatie op de prestaties van
het QA-systeem is duidelijk aangetoond in hoofdstuk 8. Alle juiste antwoor-
den zijn afkomstig van dependentie-triples waarvan de argumenten semantische
labels hebben. Over het algemeen zijn ongeveer 75,6 % van de antwoorden
afkomstig van dependentie-triples waar beide argumenten semantische labels
hebben. Slechts 31,3 % en 27,8 % van de antwoorden op de heeft definitie- en
oorzaken-vragen, respectievelijk, zijn afkomstig van dependentie triples, waar
slechts één van de argumenten een semantisch label heeft. Deze bevinding sug-
gereert dat we een verbetering van de precisie van de relatietabellen kunnen
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verkrijgen door rekening te houden met de dependentie-triples van het eerste
en tweede semantische niveaus, zonder nadelige gevolgen voor de recall van de
juiste antwoorden.

Termvariatie is van vitaal belang voor een medisch QA-systeem, omdat een-
zelfde medisch concept in het corpus en de vragen kan voorkomen in verschillen-
de vormen. Twee typen variaties, d.w.z. synoniem en afkorting, zijn gebruikt
bij dit experiment, dat aantoont, dat de prestatie van het QA-systeem te ver-
beteren is, vooral wat betreft het beantwoorden van vragen die termvariatie
bevatten.

Van de drie onderzochte vraagtypes, levert alleen het heeft definitie vraagty-
pe onvolledige antwoorden op. Met betrekking tot MRR scores zijn de prestaties
van de drie methoden voor de extractie van deze relatie het laagst, terwijl het
oorzaken-relatietype het beste presteert. Deze bevinding suggereert duidelijk
dat een andere benadering voor de extractie van heeft definitie-relaties nodig
is. Het x is y-patroon, dat zeer dominant is in het genereren van relaties voor
de heeft definitie-tabellen, is uiteraard niet voldoende voor het detecteren van
correcte en volledige definities. Nadat we de definitiezinnen gëıdentificeerd heb-
ben met behulp van de Maximum Entropy classificeerder die gebruik maakt van
een reeks van functies: bag-of-words, bigrammen en syntactische eigenschappen
(merk op dat we geen gebruik maken van positie van de zin omdat de docu-
mentformaten van de training- en testcorpora verschillend zijn), onderzoeken
we of de zinnen de prestaties van het QA-systeem kunnen verbeteren voor dit
specifieke vraag type. In hoofdstuk 8 hebben we vastgesteld, dat ME de mees-
te zinnen die het QA-systeem nodig heeft om relevante antwoorden te vinden
als definitie heeft geclassificeerd, waardoor meer definitievragen correct worden
beantwoord.




