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SAMENVATTING

Wanneer we naar iets kijken richten we onze aandacht op een object. Dit gaat vaak ten 
koste van de aandacht voor de rest van het visuele veld. Ditzelfde gebeurt wanneer we iets 
oppakken, zoals een pen of een kop koffie. Deze selecties van aandacht maken we non-
stop, in het geval van oogbewegingen wel 100 duizend keer per dag. Hoewel we minder 
handbewegingen maken dan oogbewegingen zijn we continu dingen aan ‘het selecteren’.  

In dit proefschrift deed ik onderzoek naar deze selecties en keek ik naar hoe irrelevante 
objecten bewegingen kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld wanneer iets plotseling naast het 
geselecteerde object verschijnt.

Zo onderzocht ik allereerst of handbewegingen dezelfde respons als oogbewegingen 
geven wanneer een afleider naast het doelobject verschijnt. Bij de handbewegingen waren 
geen afwijkingen te zien, terwijl dat bij oogbewegingen wel het geval is. Daarom keek ik 
vervolgens naar hoe oogbewegingen veranderden wanneer selectie plaatsvond vanuit het 
geheugen. Ik ontdekte dat zelfs wanneer er een tussenoogbeweging plaatsvond, er nog 
steeds een afwijking meetbaar was op de eindpositie van de beweging. Tenslotte, heb ik 
de onderliggende mechanismen achter de selectie van objecten onderzocht.  


