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Eigenschappen van de bijsturing van bewegingen

De mens is in staat om een reeds gestarte beweging bij te sturen voor het eind van 

de beweging als het doel waarnaar bewogen wordt van positie verandert tijdens de 

beweging. In dit proefschrift heb ik de eigenschappen van deze bijsturing onderzocht om 

zo meer inzicht te krijgen in hoe men beweegt in een veranderende omgeving. Hiertoe heb 

ik vier verschillende eigenschappen van de bijsturing bestudeerd: de tijd die het duurt 

voordat de bijsturing begint, de duur van de bijsturing, de hevigheid van de bijsturing en 

de nauwkeurigheid aan het eind van de bijsturing. Bewegingsaanpassingen van de hand 

worden uitgelokt door een verandering in de positie van het doel nadat de beweging is 

begonnen. In de hoofdstukken van dit proefschrift bestuderen we de eigenschappen van 

de bijsturing gedurende verschillende periodes in de tijd. Als eerste wordt de uitvoering 

van de bijsturing onderzocht. De volgende bestudeerde periode begint eerder, en omvat 

ook de tijd direct voorafgaand aan de bijsturing, waarin informatie gemonitord wordt 

om de beweging eventueel bij te sturen. De laatste bestudeerde periode reikt nog verder 

terug in de tijd en omvat meerdere bijgestuurde bewegingen die voorafgingen aan de 

huidige beweging.

 In hoofdstuk 2 analyseren we welke methode het meest aannemelijk de tijd 

bepaalt die het duurt voordat de bijsturing begint (één van de eigenschappen van de 

bijsturing). Drie verschillende methoden worden vergeleken: de drempelmethode, 

de betrouwbaarheidsintervalmethode en de extrapolatiemethode. Om zeker te weten 

wat de exacte tijd is waarop de bijsturing begint, hebben we verschillende bewegingen 

die bijgestuurd worden gesimuleerd, waarbij we de duur en de amplitude van de 

bijsturing varieerden. Ter vergelijking hebben we ook bewegingen die niet bijgestuurd 

worden gesimuleerd. De drie methoden hebben we toegepast op de positie, snelheid 

en versnelling van de gesimuleerde bewegingen, zowel van individuele bewegingen als 

van gemiddelde bewegingen. De tijd die het duurt voordat de bijsturing begint, wordt 
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aannemelijk bepaald als de methode resulteert in een gemiddelde tijd die gelijk is aan 

de gesimuleerde tijd, als de spreiding in resulterende tijden klein is en als de hevigheid 

van de bijsturing geen invloed heeft op de bepaalde tijd. Uit onze analyse blijkt dat de 

extrapolatiemethode toegepast op de gemiddelde versnelling van bewegingen resulteert 

in de meest aannemelijk bepaalde tijd waarop de bijsturing begint. In de opvolgende 

hoofdstukken zal deze methode dan ook gebruikt worden om te bepalen wanneer de 

bijsturing begint.

 In hoofdstuk 3 onderzoeken we welke strategie mensen gebruiken om 

bewegingen bij te sturen. Mogelijke strategieën zijn bijvoorbeeld om altijd zo snel en 

hevig mogelijk bij te sturen als het doel van positie verandert, om zo lang mogelijk te 

wachten met bijsturen en dan zo hevig mogelijk bij te sturen, of om zo snel mogelijk te 

beginnen met bijsturen en de hevigheid van de bijsturing af te laten hangen van hoeveel 

tijd nog over is voor de beweging eindigt. Terwijl mensen naar een doel bewogen, werd 

de positie van het doel veranderd op verschillende momenten vlak voor of tijdens de 

beweging. We vonden dat de bijsturing van de beweging altijd zo snel mogelijk begint, 

onafhankelijk van het stadium van de beweging waarin het doel werd verplaatst. De 

hevigheid van de bijsturing hing wel af van de tijd die nog over was om de beweging aan 

te passen. Hieruit concluderen we dat bewegingen, onafhankelijk van het stadium van 

de beweging, heel snel bijgestuurd worden. Ondanks de snelle initiatie van de bijsturing 

is de bewegingsaanpassing die volgt geen stereotiepe beweging. Integendeel, de 

hevigheid van de beweging wordt bepaald door de tijd die nog over is om bij te sturen.

 Eerder onderzoek naar het plannen van doelgerichte bewegingen suggereert 

dat bewegingen worden voorbereid in termen van de af te leggen afstand en de richting 

waarin bewogen gaat worden. Als dit het geval is voor doelgerichte bewegingen, dan zou 

je kunnen verwachten dat ook de bijsturing van deze bewegingen aangestuurd wordt op 

basis van de bewegingsafstand en van de bewegingsrichting. Dit zou kunnen resulteren 

in een verschillende manier van bijsturen voor veranderingen in de af te leggen afstand 

en veranderingen van bewegingsrichting. In hoofdstuk 4 wordt onderzocht of dit het 

geval is. Tijdens de beweging werd ofwel de afstand tot het doel, ofwel de richting naar 

het doel, of zowel de afstand als de richting veranderd. Beide soorten veranderingen 
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resulteerden in een accuraat bijgestuurde beweging. Zowel de tijd waarna de bijsturing 

werd ingezet als de hevigheid van de bijsturing waren vergelijkbaar voor veranderingen 

van af te leggen afstand en bewegingsrichting. Deze bevindingen suggereren dat 

hetzelfde mechanisme verantwoordelijk is voor bewegingsaanpassingen van afstand 

en richting.

 Hoofdstuk 5 beschrijft een studie naar een andere mogelijke informatiebron 

voor de bijsturing van bewegingen, namelijk de bewegingsinformatie die de verplaatsing 

van het doel bevat. We onderzoeken of mensen hun beweging aanpassen alleen op 

basis van de positieverandering van het doel, of dat ook de bewegingsillusie die een 

instantane positieverandering oplevert gebruikt wordt om de beweging bij te sturen. 

Het doel werd op twee verschillende manieren verplaatst: het doel veranderde van 

positie van het ene op het andere moment of het doel verdween een korte periode 

voordat het weer verscheen op de nieuwe positie. De eerste manier geeft de illusie dat 

het doel van de eerste naar de tweede positie beweegt, terwijl de tweede manier deze 

bewegingsillusie vermindert. Uit deze studie blijkt dat de bijsturing minder hevig is als 

de bewegingsillusie minder is, wat suggereert dat de bijsturing plaatsvindt op basis 

van zowel de positieverandering als de bewegingsillusie. Daarnaast vonden we dat de 

bijsturing eerder begint als het doel tijdelijk verdwijnt dan als het doel instantaan van 

positie wisselt. Dit zou kunnen wijzen op het optreden van een effect gerelateerd aan 

het kort verdwijnen en snel weer verschijnen van het doel (‘gap effect’). Dit effect werd 

eerder geobserveerd voor de initiatie van oog- en handbewegingen.

 In hoofdstuk 6 bestuderen we de bijsturing van bewegingen gedurende een 

periode van meerdere bewegingen. We onderzoeken of mensen door het bewegen naar 

een eenvoudige reeks van doelposities deze reeks kunnen leren zonder de reeks te 

kunnen benoemen. Het hoofdstuk introduceert een nieuw paradigma om op basis van 

iedere beweging te meten welke doelpositie de proefpersoon verwacht. De opzet van 

het onderzoek is zodanig dat de reeks pas verschijnt nadat de beweging is begonnen. 

Voordat de beweging begint, bevindt het doel zich altijd op dezelfde positie. Zodra de 

beweging begint, springt het doel naar een positie uit de reeks. Op deze manier kan het 

eerste deel van de beweging gebruikt worden om te meten op welke positie het doel 
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verwacht wordt. De reeks bestaat uit slechts twee verschillende doelposities die om en 

om gepresenteerd worden. In het eerste experiment was het verschil in spronggrootte 

tussen de twee posities uit de reeks relatief klein. Proefpersonen leerden wel om de 

gemiddelde spronggrootte te anticiperen, maar niet de reeks. Geen enkele proefpersoon 

kon de reeks benoemen. In een tweede experiment was het verschil in spronggrootte 

groter en de leerperiode langer. Vijf van de twaalf proefpersonen konden de reeks 

benoemen en vier hiervan anticipeerden de reeks. De andere proefpersonen leerden 

niet om op de reeks te anticiperen. We vinden dus geen aanwijzingen voor het leren van 

een reeks zonder dat proefpersonen de reeks konden benoemen.

 De epiloog verbindt de bevindingen in dit proefschrift. Hieruit wordt 

geconcludeerd dat de initiatie van de bijsturing van een beweging heel snel en 

automatisch plaatsvindt, maar dat de karakteristieken van spieractivatie en het ‘gap 

effect’ het precieze tijdstip waarop de bijsturing geïnitieerd wordt zouden kunnen 

beïnvloeden. De uitvoering van de bijsturing is verfijnd en resulteert in een bijna 

perfecte correctie voor de verandering in doelpositie. De verfijning komt tot stand door 

aanpassingen van zowel de totale bewegingsduur als de hevigheid van de bijsturing. 

Deze aanpassingen worden op elkaar afgestemd afhankelijk van informatie die tijdens 

de beweging beschikbaar is, zoals de timing van de doelpositie verandering, de 

richting van de doelpositie verandering en de bewegingsinformatie die de doelpositie 

verandering bevat, en afhankelijk van verwachtingen op basis van voorgaande 

bewegingen over de waarschijnlijkheid dat het doel gaat verplaatsen. Op gedragsniveau 

zijn analogieën tussen het bijsturen van bewegingen in reactie op een verandering 

in doelpositie, zoals hier onderzocht, en bijsturen in reactie op een verstoring van de 

(visuele representatie van de) hand. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op 

de interactie tussen sturing op basis van informatie die tijdens de beweging beschikbaar 

is en bewegingsaanpassingen op basis van informatie uit voorgaande bewegingen.


