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XIII. NEDERLANDSE SAMENVATTING

Visuele aandacht en stabiliteit

Mijn onderzoeksproject  begon met een eenvoudige vraag: Hoe kan het  dat  we een 

stabiele wereld zien, ondanks het continu veranderende beeld op onze retina? Waarom zien 

we  geen  verschuiving  van  de  wereld  bij  elke  oogbeweging  die  we  maken?  In  deze 

afsluitende sectie zal ik deze vraag beantwoorden op basis van het in mijn these besproken 

onderzoek. Daarnaast zal ik een aantal suggesties doen voor toekomstig onderzoek.

Het subjectieve gevoel van visuele stabiliteit behoeft geen verklaring

Eén  van  mijn  belangrijkste  conclusies  is  dat  de  bovengenoemde  onderzoeksvraag 

feitelijk incorrect geformuleerd is. We zien de instabiliteit van het beeld op onze retina 

niet,  simpelweg  omdat  we  onze  retina  niet  ervaren.  Bewuste  visuele  perceptie  is  een 

interpretatie van het beeld dat op onze retina valt. En er is niets tegenstrijdigs aan het 

interpreteren  van  een  instabiel  retinaal  beeld  als  veroorzaakt  door  een  stabiele 

buitenwereld (voor vergelijkbare ideeën, zie Deubel et al., 1998; MackKay, 1958, 1972; 

O'Regan & Noë, 2001). Met andere woorden, er is geen expliciet, voor oogbewegingen 

corrigerend mechanisme nodig om te kunnen verklaren waarom we de wereld ervaren als  

stabiel. De verklaring is veel eenvoudiger: Als we het hebben over visuele perceptie dan is 

stabiliteit slechts een interpretatie, of een aanname.

Het heeft enige tijd geduurd voordat ik me besefte dat wat we aan het onderzoeken 

waren eigenlijk niets van doen had met bewuste visuele perceptie. Maar—Wat hebben we 

dan wel onderzocht?

Visuele stabiliteit heeft te maken met aandacht en actie

Op  basis  van  de  voorgaande  redenering  heeft  een  aantal  wetenschappers  visuele 

stabiliteit in zijn geheel afgedaan als een non-issue (b.v., O'Regan & Noë, 2001). Hier ben 

ik het echter niet mee eens. Zelfs als we ons niet afvragen hoe het kan dat we een stabiele  

wereld zien, blijft het de vraag waarom we interacteren met de wereld alsof deze stabiel is 

(Bays & Husain, 2007; zie ook Hoofdstuk v). Het antwoord ligt besloten in de titel van 

mijn these, Visuele Aandacht en Stabiliteit: Visuele stabiliteit is geen non-issue in situaties 

waarin aandacht en actie een rol spelen. Laten we ter illustratie eens kijken wat er gebeurt  
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wanneer je je aandacht richt op een koffiekopje. Het feit dat het kopje de focus van je 

aandacht is, zorgt ervoor dat je deze helderder in je geestesoog ziet (Carrasco et al., 2000),  

en dat je er automatisch een beweging naartoe voorbereidt (een grijpbeweging en/ of een 

oogbeweging; Vainio, Ellis, & Tucker, 2007; zie ook Baldauf & Deubel, 2010; Deubel & 

Schneider, 1996).

Op neuronaal niveau zorgt het richten van je aandacht op het kopje voor een locale  

verandering van activiteit  in  alle visuele hersengebieden (zie Colby & Goldberg,  1999 

voor  een  overzichtsartikel).  Deze  hersengebieden  zijn  grotendeels  retinotopisch 

georganiseerd.  Dat  wil  zeggen dat  neuronale  activiteit  de  locatie  van  de  stimulus  (het  

kopje)  op  de  retina  weergeeft,  en  niet  de  daadwerkelijke  locatie  van  het  object  in  de  

buitenwereld. Als  gevolg  van  deze  retinotopische  organisatie  verschuift  met  elke 

oogbeweging  de  neuronale  activiteit  van  de  aandachtsfocus  ten  opzichte  van  de 

buitenwereld (het  klassieke  'probleem'  van  visuele  stabiliteit,  cf.  Mathôt  & Theeuwes, 

2011a; Wurtz, 2008). De cruciale vraag is uiteraard of deze verschuiving problematisch is. 

En, zoals ik hierboven heb beargumenteerd, is dit in veel gevallen niet zo: Het kopje blijft  

zichtbaar en zodoende ontvang je na elke oogbeweging nieuwe, actuele retinale input. De 

interne representatie van het kopje hoeft niet geactualiseerd te worden om te compenseren 

voor  oogbewegingen,  omdat  het  daadwerkelijke  kopje  gebruikt  kan  worden  als  een 

'externe representatie' die niet gebonden is aan de positie van het oog (O'Regan, 1992).

Dezelfde redenering kan echter niet worden toegepast op de aandachtsfocus, omdat dit 

een  interne  toestand  is  en  geen  eigenschap  van  de  omgeving—Er  is  geen  externe 

representatie om op te vertrouwen. Desalniettemin  is de aandachtsfocus  geworteld  in het 

visuele systeem en zodoende gebonden aan de positie van het oog. Met andere woorden, 

als er geen compensatiemechanisme zou bestaan dan zou de aandachtsfocus verschuiven 

met elke oogbeweging, en zouden we niet  in staat  zijn  om onze aandacht op dezelfde 

locatie  gevestigd te  houden terwijl  we oogbewegingen maken.  Bovendien,  gegeven de 

sterke  relatie  tussen  aandacht  en  actiepreparatie  (wanneer  je  je  aandacht  richt  op  een 

koffiekopje bereid je een beweging voor om deze op te pakken) zouden oogbewegingen 

een verstorend effect hebben op actiepreparatie.

En zo komen we tot een goede reden om aan te nemen dat er wel degelijk een actief  

compensatiemechanisme bestaat, niet ten behoeve van bewuste visuele perceptie, maar wel 

om interne toestanden zoals de aandachtsfocus (en waarschijnlijk ook inhibition of return  

en werkgeheugen) te updaten, of remappen.
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Remapping voor visuele stabiliteit is een peri-saccadisch proces

De temporele  eigenschappen van  remapping (het  mechanisme dat  visuele  stabiliteit 

ondersteunt)  zijn,  gedeeltelijk  dankzij  de  in  deze  these  beschreven  experimenten 

(Hoofdstukken iii,  iv  en v),  grotendeels bekend. Maar er zijn nog veel  onbeantwoorde 

vragen.

Aan remapping toegeschreven aandachtseffecten doen zich met name voor van 150ms 

voor tot 150ms na een saccade van het oog (Golomb et al., 2008; Mathôt & Theeuwes, 

2010a,  2010b;  Rolfs  et  al.,  2011).  Direct  na  een  saccade  treden  twee  verschillende 

aandachtseffecten op. Ten eerste is de aandachtsfocus (of inhibitie) deels mee verschoven 

met het oog. Vermoedelijk heeft dit 'retinotopische spoor' geen functie, maar is het een 

epifenomeen  dat  voortkomt  uit  het  feit  dat  aandacht  is  ingebed  in  een  retinotopisch 

georganiseerd  visueel  systeem.  Het  retinotopische  spoor  verdwijnt  dan  ook  zeer  snel, 

binnen 100 tot 150ms. Tegelijkertijd ontstaat er na een saccade een tweede aandachtsfocus 

op  de  (spatiotopische)  locatie  waar  de  aandacht  in  eerste  instantie  op  was  gericht.  

Alhoewel deze spatiotopische aandachtsfocus zich al direct na de saccade voordoet (of in  

ieder geval zo snel als we kunnen meten met psychofysische technieken), wordt de focus 

sterker naarmate de tijd na de saccade verstrijkt. Met andere woorden, na een saccade van 

het  oog  is  er  een  korte,  maar  meetbare,  herstelperiode  waarin  de  (maladaptieve) 

retinotopische aandachtsfocus wordt onderdrukt en de ('echte', adaptieve) spatiotopische 

aandachtsfocus wordt geconsolideerd. Wij hebben dit geïnterpreteerd als evidentie voor 

een actief remappingsmechanisme dat visuele stabiliteit herstelt na een saccade.

Het is minder duidelijk wat er gebeurt met de aandachtsfocus net voor een saccade. 

Waar wij een verschuiving van aandacht in de richting van de aanstaande oogbeweging 

hebben aangetoond (Mathôt & Theeuwes, 2010a; zie ook W. Harrison et al., 2011), vonden 

Rolfs en collega's (2011) een verschuiving in de tegenovergestelde richting. Beide studies 

waren  gebaseerd  op  dezelfde  neurofysiologische  aannamen,  wat  illustreert  dat  het  niet 

eenvoudig  is  om  gedragsvoorspellingen  te  doen  aan  de  hand  van  neurofysiologische 

bevindingen. Verder hebben Hamker en collega's (2008; Zirnsak et al.,  2011, 2010) op 

basis van zowel een computationeel model als psychofysische resultaten voorspeld dat de 

aandacht verschuift in de richting van het doel van de oogbeweging (zie Figuur ii.4 voor 

een illustratie). Omdat het  neurale substraat  van  remapping onbekend of op zijn minst 

betwist  is (voor diverse perspectieven zie Cavanagh et al.,  2010; Hamker et  al.,  2008; 

Mathôt  &  Theeuwes,  2011a;  Morris  et  al.,  2012;  Wurtz,  2008),  blijft  tot  op  heden 

onduidelijk of deze pre-saccadische effecten direct gerelateerd zijn aan visuele stabiliteit 

en of ze gezien moeten worden als functioneel of epifenomenaal.
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Ten slotte, in experimenten waarbij proefpersonen reageren door het maken van een 

oogbeweging, zijn snelle reacties veel sterker afhankelijk van oogpositie dan langzame 

reacties. Blohm en collega's (2005) waren de eersten die dit opmerkten, maar voor zover ik 

weet zijn de in Hoofdstuk iv en v beschreven studies de enige andere die dit effect in detail 

hebben onderzocht  (maar  zie  Overvliet  et  al.,  2011 voor  vergelijkbare  resultaten  voor 

tactiele perceptie). Eén mogelijke verklaring is dat snelle oogbewegingen hun grondslag 

hebben  in  een  directe,  sub-corticale  route  waarbij  de  bij  remapping  betrokken 

hersengebieden omzeild worden. Maar er valt nog veel te onderzoeken.

Remapping voor visuele stabiliteit is wellicht gerelateerd aan object-gebaseerde 
aandacht

Remapping voor visuele stabiliteit wordt vaak gezien als een fenomeen dat specifiek is 

voor oogbewegingen. Maar dit is wellicht niet het geval. We kunnen we onze aandacht op 

één positie binnen een bewegend object richten, net zoals we onze aandacht op dezelfde  

locatie gericht kunnen houden terwijl we oogbewegingen maken (Boi et al., 2011). Met 

andere woorden, de aandachtsfocus verschuift mee met een bewegend object, net zoals het 

compenseert  voor  een  beweging  van  het  oog.  Natuurlijk  zijn  deze  twee  situaties 

verschillend,  aangezien  ze respectievelijk  te  maken  hebben  met  'echte'  beweging  en 

beweging  die  voortkomt  uit  onszelf.  Desalniettemin  zouden  object-  en 

wereld-georiënteerde (spatiotopische) aandacht op gedeeltelijk overlappende mechanismen 

kunnen berusten.  Recente studies uit ons lab suggereren dat dit  inderdaad het  geval is  

(Boon,  Theeuwes,  & Belopolsky,  in  voorbereiding;  Theeuwes,  Mathôt,  & Grainger,  in 

voorbereiding).

Object-gebaseerde  aandacht  en visuele  stabiliteit  zijn  grotendeels  onafhankelijk  van 

elkaar  onderzocht.1 De  mogelijke  relatie  tussen  beide  fenomenen  is  zodoende  een 

interessante richting voor toekomstig onderzoek.

Samenvatting

We moeten het 'probleem' van visuele stabiliteit niet overdrijven. Er is geen a-priori 

reden om te veronderstellen, en er zijn geen experimentele resultaten die suggereren, dat 

het feit dat we de wereld als stabiel ervaren voortkomt uit trans-saccadische integratie: Het 

beeld dat net voor een oogbeweging op je retina valt wordt nauwelijks geïntegreerd met 

1 Object-gebaseerde aandacht wordt over het algemeen onderzocht door te kijken naar het verspreiden  
van aandacht binnen een object (Egly, Driver,  & Rafal, 1994; Roelfsema, Lamme, & Spekreijse, 
1998;  Theeuwes,  Mathôt,  & Kingstone,  2010).  Dit  is  gerelateerd aan,  maar  anders  dan het  type 
object-gebaseerde  aandacht  dat  hier  bedoeld  wordt,  waarbij  de  aandachtsfocus  'vast  zit'  aan  een 
bewegend object (Bot et al., 2011).
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het beeld dat na een oogbeweging op je retina valt. Visuele stabiliteit is een fenomeen dat 

te maken heeft met aandacht en actie: Visuele stabiliteit wordt ondersteund door een actief 

remappingsmechanisme  dat  compenseert  voor  oogbewegingen,  maar  enkel  in  zoverre 

nodig is om effectief te interacteren met onze omgeving.

∞
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