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Samenvatting 
 

Exploratieve bewegingen in haptische waarneming 

 

Haptische waarneming is de vorm van actieve tastwaarneming waarbij de waarnemer 

de eigenschappen van een object waarneemt door het object met zijn of haar handen 

te onderzoeken. Dit onderzoeken gebeurt door middel van exploratieve 

handbewegingen. Het verschil tussen tastwaarneming en haptische waarneming is dat 

haptische waarneming zowel informatie van de tastzintuigen als informatie over de 

exploratieve beweging omvat. In dit proefschrift heb ik onderzocht of de manier van 

bewegen van invloed is op de haptische waarneming. Dit proefschrift bestaat uit twee 

delen waarin ik kijk naar twee verschillende aspecten van de waarneming: als eerste 

de precisie (d.w.z., de random variabiliteit in de waarneming) en als tweede de bias 

(d.w.z., de systematische fout in de waarneming). 

 

Deel I: de precisie van haptische waarneming 

In Hoofdstuk 2 bestuderen we een bekende haptische taak: proefpersonen schatten de 

lengte van een stok die ze bij één van zijn uiteinden in hun hand vasthouden en 

rondzwaaien. Ze kunnen de stok niet zien, en moeten hun lengteschatting dus baseren 

op wat ze voelen in hun hand. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat proefpersonen 

hun lengteschattingen baseren op drie eigenschappen van de stok: (1) de massa, (2) 

het eerste moment van de massaverdeling, en (3) het traagheidsmoment. Het doel van 

deze studie was om te ontrafelen of de manier waarop de stok bewogen wordt 

uitmaakt voor de mate waarin deze stokeigenschappen de waargenomen lengte 

beïnvloeden. We gebruikten hiervoor stokken waarvan de bovengenoemde 

stokeigenschappen gemanipuleerd waren. Op die manier konden we een relatie leggen 

tussen een verandering in elk van de drie eigenschappen en een verandering in de 

waargenomen lengte. Proefpersonen kregen de instructie om de stokken te bewegen 

met een paar verschillende niveaus van kracht. De bewegingen van de stok namen we 

op met een camera, en uit die bewegingen berekenden we naderhand hoeveel kracht 

de proefpersoon op de stok had uitgeoefend. Deze totale hoeveelheid kracht konden 

we vervolgens opsplitsen in drie componenten, behorend bij de drie 
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stokeigenschappen. Elke stokeigenschap heeft dus zijn relatieve bijdrage aan de totale 

hoeveelheid uitgeoefende kracht, en deze relatieve bijdrage verschilde voor de 

geïnstrueerde krachtsniveaus. We vonden een duidelijke relatie tussen de relatieve 

krachtsbijdrage van de stokeigenschappen en hun invloed op de waargenomen lengte. 

Het is de eerste keer dat dit effect van exploratieve bewegingen op de waarneming 

kwantitatief is aangetoond. Op basis van deze bevinding stelden we de hypothese dat 

stoklengtewaarneming beschreven kan worden als een proces van optimale 

sensorische integratie: de uiteindelijke waarneming is een gewogen gemiddelde van 

de lengtecues waarbij de weging van de cues gerelateerd is aan hun precisie. We 

veronderstelden dat de precisie van de lengtecues bepaald wordt door de exploratieve 

bewegingen. Deze hypothese hebben we getest in het tweede deel van deze studie. 

We hebben een integratiemodel ontwikkeld voor haptische stoklengtewaarneming en 

de voorspellingen van dit model hebben we vergeleken met de experimentele data. In 

het model komen drie lengtecues voor (gebaseerd op de drie stokeigenschappen) en 

het gewicht van deze cues in het gemiddelde hebben we berekend op basis van de 

bovengenoemde relatieve krachtsbijdragen. Dit model gaf een goede voorspelling 

voor de experimentele data. Hoofdstuk 2 laat hiermee zien dat exploratieve 

bewegingen van invloed zijn op de weging van haptische cues in de waarneming van 

stoklengte. 

 De bevindingen in Hoofdstuk 2 geven een duidelijk aanwijzing dat 

exploratieve bewegingen van invloed zijn op de precisie van haptische cues, maar het 

bewijs is indirect omdat we de perceptuele precisie niet hebben gemeten. Het doel van 

Hoofdstuk 3 was om de relatie in kaart te brengen tussen de kracht van de 

exploratieve bewegingen en de perceptuele precisie. We gebruikten een stok die in 

zijn massamiddelpunt is vast gemaakt op een as, om zo de haptische taak eenvoudiger 

te maken. Wanneer proefpersonen deze stok ronddraaien kunnen ze alleen het 

traagheidsmoment van de stok voelen; ze krijgen geen informatie over de andere twee 

stokeigenschappen. We veranderden het traagheidsmoment van de stok van trial tot 

trial. De proefpersonen bewogen de stok met verschillende hoeveelheden kracht (en 

dus met verschillende snelheden en versnellingen) en gaven een schatting van het 

traagheidsmoment. Hieruit berekenden we de Weberfractie als een maat voor de 

perceptuele precisie. Om tot een schatting van het traagheidsmoment te komen 

hebben de hersenen informatie nodig over zowel de hoeveelheid kracht als over de 

grootte van de versnelling. We kunnen ervan uitgaan dat deze informatie gecodeerd 
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wordt in signalen waar ruis op zit. De absolute hoeveelheid ruis neemt lineair toe met 

de sterkte van het signaal, maar de relatieve hoeveelheid ruis (ruis/signaal) neemt 

niet-lineair af met de sterke van het signaal. In een eerste experiment vonden we dat 

een lage (hoge) exploratiekracht resulteerde in een hoge (lage) Weberfractie. In een 

tweede experiment vonden we dat de relatie tussen de exploratiekracht en de 

Weberfractie dezelfde niet-lineaire afname had als die relatie tussen signaal sterkte en 

de relatieve hoeveelheid ruis. Deze afname in Weberfractie geeft aan dat de precisie 

van de waarneming beter wordt. Daarmee toont Hoofdstuk 3 onomstotelijk aan dat er 

een relatie is tussen de kracht van de exploratieve bewegingen en de precisie van de 

haptische waarneming. 

 In Hoofdstuk 4 was het doel om een experimentele opstelling te ontwerpen 

waarin de waargenomen stoklengte zo precies mogelijk kan worden gemeten. 

Stoklengtewaarneming wordt meestal gemeten in een opstelling waarin de 

proefpersonen een visueel ‘landmark’ (een plankje ter grootte van een pannenlap) op 

een afstand plaatsten waar ze denken dat ze hem nog net zouden kunnen aanraken met 

de stok die ze in hun hand hebben. De stok zelf kunnen de proefpersonen niet zien 

want ze bewegen hem achter een gordijn. Proefpersonen moeten dus zowel de lengte 

van de niet-zichtbare stok inschatten (de haptische taak), alsook de afstand tot het 

visuele ‘landmark’ (een visuele taak). Op beide perceptuele taken zit een zekere mate 

van ruis en dus een beperkte precisie. Om de uitkomst van de haptische taak zo goed 

mogelijk te meten is de precisie van de extra visuele taak idealiter vele malen groter 

dan die van de haptische taak. We vermoedden dat dit niet het geval is in de 

conventionele opstelling, omdat het visueel inschatten van de afstand tot een 

stilstaand object geen eenvoudige taak is. Daarom hebben we een opstelling gemaakt 

waarin we betere visuele diepte-informatie aanbieden. Hiervoor maakten we gebruik 

van een virtual-reality-opstelling waarin de proefpersonen een 3D-projectie van een 

stok zien (de ‘virtuele stok’) die ze zelf van lengte kunnen veranderen. De virtuele 

stok beweegt real-time mee met de beweging van de niet-zichtbare echte stok. 

Proefpersonen schatten de lengte van een aantal stokken in beide experimentele 

opstellingen. We vonden dat de precisie van de lengteschattingen groter was in de 

virtual-reality-opstelling dan in de conventionele opstelling. Hoofdstuk 4 laat hiermee 

zien dan de virtual-reality-opstelling een betere opstelling is wanneer men subtiele 

verschillen in de waargenomen stoklengte aan wil tonen.  
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Deel II: Biases in de haptische waarneming 

Het lijkt misschien eenvoudig om met je vinger, die je niet kunt zien, over een rechte 

lijn te bewegen en daarna in te schatten hoe ver je bewogen hebt. Eerder onderzoek 

heeft echter aangetoond dat proefpersonen systematische fouten maken in deze 

haptische taak. Proefpersonen overschatten namelijk de afstand die ze bewegen in de 

radiale richting (van en naar je lichaam) ten opzichte van de afstand in de tangentiële 

richting (parallel aan je lichaam). Deze haptische bias wordt de radiaal-tangentieel-

illusie genoemd en is al tientallen jaren bekend in de literatuur. Er bestond echter nog 

geen goede verklaring voor de illusie. In Hoofdstuk 5 introduceerden we een 

mogelijke verklaring, namelijk dat de bias in de waargenomen afstand van bewegen 

gerelateerd is aan het krachtmoment dat de proefpersoon moet uitoefenen om te 

voorkomen dat de zwaartekracht zijn arm naar beneden trekt. Onze specifieke 

hypothese is dat er een positieve relatie is tussen het verschil in krachtmoment tussen 

het begin en einde van de beweging (∆Moment) en de sterke van de perceptuele bias. 

In deze studie testten we of deze hypothese plausibel is door te bekijken of hij eerdere 

bevindingen uit de literatuur kan verklaren. We ontwikkelden daarvoor een simpel 

model van een arm bestaande uit twee segmenten (bovenarm en onderarm plus hand). 

Met dat model simuleerden we drie experimenten uit de literatuur en uit die simulaties 

berekenden we de grootte van het ∆Moment. Uit deze model studie bleekt dat de 

∆Moment-hypothese een aantal eerder gerapporteerde effecten goed kan verklaren. 

Hoofdstuk 5 laat dus zien dat de ∆Moment-hypothese een serieuze hypothese is die 

mogelijk de verklaring kan bieden voor de bias in de waargenomen afstand van 

bewegen.  

 In Hoofdstuk 6 testten we de ∆Moment-hypothese experimenteel, namelijk 

door het ∆Moment te vergroten. Een L-figuur lag horizontaal op schouderhoogte op 

en tafel. Proefpersonen bewogen hun hand over de twee segmenten van de L-figuur 

en gaven daarna aan welke van de twee segmenten langer aanvoelde. De lengte van 

het radiale segment werd van trial tot trial veranderd, waardoor we die radiale lengte 

konden vinden die als even lang wordt gevoeld als de tangentiële lengte. Deze radiale 

lengte is een maat voor de sterkte van de radiaal-tangentieel-illusie. We vergrootten 

het ∆Moment door een extra massa vast te maken aan de pols van de proefpersonen. 

De ∆Moment-hypothese voorspelt dat de illusie in deze conditie groter zal zijn dan in 

een baselineconditie zonder extra massa. Hiernaast was er een controleconditie waarin 
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we dezelfde massa vastmaakten aan de elleboog van de proefpersonen. Hierdoor is 

het algemene krachtsmoment groter, maar ∆Moment zelf niet. De ∆Moment-

hypothese voorspelt dan ook geen verschil in de illusiesterkte ten opzichte van de 

baselineconditie. De experimentele bevindingen waren in overeenstemming met de 

voorspellingen. Daarmee toont Hoofdstuk 6 aan dat de bias in de waargenomen 

afstand van bewegen gerelateerd is aan de zwaartekracht, namelijk aan de verandering 

in krachtmoment dat de armspieren moeten leveren om het effect van de 

zwaartekracht te compenseren.  

 

Ter afsluiting 

In Hoofdstuk 7 wordt besproken wat de implicaties zijn van het onderzoek waar dit 

proefschrift over gaat. In onderzoek naar waarneming wordt algemeen aangenomen  

dat de precisie van de waarneming een vast percentage is van de intensiteit van de 

stimulus (de wet van Weber). Oftewel, de precisie van de waarneming staat vast voor 

een gegeven haptische taak met een gegeven set van haptische stimuli. Deze aanname 

wordt tegengesproken door het onderzoek in deel I van dit proefschrift, waarin we 

laten zien dat exploratieve bewegingen een grote invloed kunnen hebben op de 

precisie van de haptische waarneming en daarmee op de weging van haptische cues 

bij sensorische integratie. Dit betekent dat de waarnemer, door het aanpassen van de 

exploratieve bewegingen, zelf invloed heeft op welke cue het meeste bijdraagt aan de 

uiteindelijke waarneming. De waarnemer zou zijn bewegingen dus strategisch op de 

haptische taak kunnen afstemmen, zodanig dat een bepaalde belangrijke cue de 

sterkste weging krijgt. De studies in deel II van dit proefschrift laten zien dat de bias 

in de waargenomen afstand van armbewegingen gerelateerd lijkt te zijn aan de 

zwaartekracht. Deze bevinding is een waardevolle toevoeging aan de huidige kennis 

over de rol van de zwaartekracht in bewegingsgevoel. Daarnaast lijkt er nu eindelijk 

een verklaring te zijn voor de haptische radiaal-tangentieel-illusie.  

 




