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Samenvatting 

 

Synchronisatie met fractal ritmes: Complexiteit matching bij statistische structuur 

De uitvoering van dagelijkse fysieke activiteiten is sterk variabel. Deze variabiliteit 

kan worden beschreven aan de hand van de variantie, dat wil zeggen de gemiddelde spreiding 

van meetgegevens ten opzichte van het gemiddelde van een tijdreeks. Deze maat bevat echter 

geen informatie over de wijze waarop de fluctuaties georganiseerd zijn in de tijd. Om hierin 

inzicht te krijgen zijn meer geavanceerde maten nodig die betrekking hebben op de structuur 

van de fluctuaties. Met name seriële correlaties zijn in dit opzicht van belang omdat gebleken 

is dat ritmisch gedrag van gezonde biologische systemen vaak zogenoemde ‘long-range’ 

correlaties vertoont, alsmede zelfgelijkvormige karakteristieken die beschreven kunnen 

worden aan de hand van een enkelvoudige maat, de fractale exponent. Deze fractale exponent 

(0 < ! < 1) kan op verschillende manieren worden bepaald, zoals beschreven in Annex I. 

Een fractale exponent van 0,5 geeft aan dat de fluctuaties in een signaal niet zijn gecorreleerd, 

zoals bij witte ruis. Als de fractale exponent groter is dan 0,5 zijn de fluctuaties persistent, 

hetgeen inhoudt dat de kans dat een meetwaarde in dezelfde richting verandert als de vorige 

meetwaarde groter is dan dat deze in tegenovergestelde richting verandert. Van het 

tegenovergestelde gedrag, antipersistent gedrag, is sprake als de fractale exponent kleiner is 

dan 0,5. Gezond gedrag, zoals lopen, is in de regel persistent. 

Zowel veroudering als neurodegeneratieve ziekten gaan dikwijls gepaard met een 

toename van de variantie in tijdreeksen van gedragsvariabelen en een afname van de fractale 

exponent in de richting van ofwel te regelmatig (richting 0), ofwel te onregelmatig (dat wil 

zeggen onvoorspelbaar) gedrag (richting 0,5). Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat 

de variabiliteit van de loopbeweging bij personen met een neurodegeneratieve aandoening 

kan worden gereduceerd wanneer deze wordt voorgeschreven (gepaced) met een isochrone 

metronoom. De dynamische eigenschappen van relevante gedragsvariabelen in tijdreeksen 

veranderen hierdoor echter ook: persistente fluctuaties worden antipersistente fluctuaties. 

Antipersistentie wordt gezien als een archetypische vorm van ‘homeostatische controle’ 

waarbij elke afwijking van het gemiddelde onmiddellijk wordt gecorrigeerd. Een belangrijk 



praktisch doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was om nieuwe 

pacingstrategieën te ontwikkelen die (geselecteerde) individuen  in staat stellen om het 

persistente karakter van de fluctuaties van gedragsvariabelen in tijdreeksen te handhaven. 

Aangenomen mag namelijk worden dat dit de functionaliteit en de flexibiliteit van het gedrag 

verhoogt. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat wanneer twee persistente complexe systemen 

met elkaar interageren, zij ernaar tenderen dezelfde fractale exponent aan te nemen. Deze 

zogenoemde complexiteitsmatching kan optreden zonder enige vorm van gedragsmatching, 

dat wil zeggen zonder lokale gebeurtenissen, zoals het maken van hielcontact met de 

ondergrond of de tonen van een metronoom, te synchroniseren. Intentionele pacingstrategieën 

impliceren dat er sprake is van gedragsmatching. Nooit eerder werd echter onderzocht of de 

fluctuaties in de ritmische stimuli tevens leiden tot complexiteitsmatching en evenmin of 

complexiteitsmatching van fractale exponenten door gedragsmatching kan worden verklaard. 

Het hier gerapporteerde onderzoek is uitgevoerd om in deze lacune te voorzien. 

Het doel van de studie in Hoofdstuk 2 was om te bepalen of complexiteitsmatching 

optreedt in een situatie waarin twee proefpersonen tot taak hebben een in de hand gehouden 

slinger in fase met elkaar te zwaaien, en of deze vorm van matching louter en alleen verklaard 

kan worden door korte-termijn correcties. Hiertoe werd de mate van perceptuele feedback 

gemanipuleerd: er was sprake van drie condities, te weten perifere visuele feedback, focale 

visuele feedback en focale visuele feedback met tactiele feedback. De tijdreeksen van beide 

slingerbewegingen bleken een hoge mate van complexiteitsmatching te vertonen, die echter 

onafhankelijk was van de feedbackcondities en daarmee van de koppelingssterkte. 

Kruiscorrelaties tussen beide tijdreeksen met een verschuivend venster (zie ook Annex 2) 

toonden aan dat de korte-termijn adaptaties in de signalen te zwak waren om de vastgestelde 

complexiteitsmatching te verklaren. Deze resultaten suggereren dat de dynamica van de 

bestudeerde interpersoonlijke coördinatie berust op een globale adaptatie van de complexiteit 

van het ene systeem aan de complexiteit van het andere systeem en vice versa, een 

verschijnsel dat ook wel ‘sterke anticipatie’ genoemd. Vanwege de bi-directionele aard van de 

koppeling tussen de proefpersonen, was het echter niet mogelijk deze wederzijdse 

aanpassingen nader te ontrafelen. 

De aard van de dynamische aanpassingen aan een complexe ritmische omgeving werd 

nader bestudeerd in Hoofdstuk 3 aan de hand van een door een metronoom voorgeschreven 



loopbeweging. Het doel van dit experiment was om na te gaan hoe de loopbeweging wordt 

aangepast als functie van de structuur in de variabiliteit in de door de metronoom 

geproduceerde toonintervallen. De specifieke onderzoeksvraag was of complexiteitsmatching 

optreedt bij elke niet-isochrone metronoom of alleen als de ritmische stimulatie ‘long-range’ 

fluctuaties bevat. Er werden twee complementaire experimenten uitgevoerd om te 

onderzoeken hoe de complexiteitsmatching tussen de schrede-intervallen en de 

toonintervallen werd beïnvloed door de variantie en de structuur van de toonintervallen. In het 

eerste experiment werd de loopbeweging voorgeschreven met behulp van een metronoom 

waarvan de coëfficiënt van variatie (CV) van de toonintervallen varieerde van CV = 0% 

(isochrone pacing) tot CV = 2% (pacing met ‘long-range’ correlaties). Het bleek dat de 

schrede-intervallen antipersistente fluctuaties vertoonden bij de isochrone pacing, maar 

persistente fluctuaties bij de pacing met de ‘long-range’ correlaties. De fluctuaties in de 

schrede-intervallen tijdens het lopen met een metronoom met ‘long-range’ correlaties (CV = 

1%, 1,5% en 2%) kwamen overeen met die tijdens het lopen zonder metronoom (zelf-paced). 

In Experiment 2 werd de loopbeweging voorgeschreven met een niet-isochrone metronoom 

waarvan de toonintervallen fluctueerden met CV = 1%, waarbij de structuur van deze 

fluctuaties zodanig werd gemanipuleerd dat antipersistente, random en persistente 

stimulatiereeksen ontstonden. De resultaten toonden aan dat complexiteitsmatching alleen 

optrad indien er ‘long-term’ fluctuaties in de metronoom aanwezig waren. De kruiscorrelaties 

met verschuivend venster tussen de schrede-intervallen en de toonintervallen waren nimmer 

significant in het bereik van lag –10 tot lag 10. Dit resultaat geeft aan dat de 

complexiteitsmatching afhankelijk was van de structuur in de variabiliteit van de 

toonintervallen en alleen optrad wanneer deze ‘long-range’ correlaties bevatten. 

De studie die in Hoofdstuk 4 wordt beschreven, richt zich op een nieuwe vorm van 

ritmische stimulatie, te weten ‘human pacing’, waarin de ene proefpersoon (de volger) achter 

de andere proefpersoon (de leider) aanloopt. Gebaseerd op het feit dat ritmische gedragingen 

van gezonde mensen van nature ‘long-range’ correlaties vertonen, werd de hypothese getoetst 

dat een volger de structuur van de fluctuaties in de schrede-intervallen van de leider 

overneemt. Dit gebeurde in een looponderzoek op een grote tredmolen. De structuur van de 

fluctuaties in de schrede-intervallen van de leider werd extern gemanipuleerd met behulp van 

een isochrone of fractale metronoom; daarnaast was er een conditie zonder metronoom (zelf-

paced). De correlatie tussen de fractale exponenten van de schrede-intervallen van de leider 

en die van de volger bleek onafhankelijk te zijn van de verschillende condities. Echter, in 



tegenstelling tot de in Hoofdstuk 3 beschreven resultaten met de antipersistente metronoom, 

bleek antipersistente pacing door een menselijke partner te leiden tot een correlatie tussen de 

‘long-term’ regio’s van de fractale exponenten van beide reeksen schrede-intervallen. Deze 

discrepantie in resultaten wordt mogelijk verklaard door het continue visuele contact met de 

leider door de volger in het beschreven loopexperiment, in tegenstelling tot de discrete, 

auditieve koppeling tussen proefpersoon en metronoom in het in Hoofdstuk 3 beschreven 

experiment.  

In Hoofdstuk 5 wordt een simulatiestudie beschreven die tot doel had meer inzicht te 

krijgen in de sturingsprocessen die een rol spelen bij de niet-isochrone pacing van de 

menselijke loopbeweging. Er werden twee simulatiemodellen beproefd: een model met een 

continue dynamische koppeling tussen het ritme van de metronoom en dat van de 

loopbeweging en een model met een discrete koppeling bestaande uit een mechanisme voor 

het corrigeren van asynchronieën tussen de metronoom en de loopbeweging. Zowel de 

spectrale kenmerken en de autorcorrelatiefuncties van de schrede-intervallen als de 

kenmerken van de tijdreeks van asynchronieën lieten zien dat isochrone en niet-isochrone 

pacing verschillende effecten hebben op de loopbeweging. Meer specifiek gesteld wezen de 

simulatieresultaten erop dat isochrone pacing tot een vorm van synchronisatie leidt, die als 

resultaat van continue koppeling opgevat kan worden, terwijl niet-isochrone pacing tot een 

systematische stap-voor-stap-correctie leidt. Hoewel het gedrag in de verschillende niet-

isochrone condities blijk gaf van hetzelfde sturingsregime, bleken de kruiscorrelaties tussen 

de toonintervallen en de schrede-intervallen hoger in de conditie waarin de toonintervallen 

‘long-range’ fluctuaties bevatten dan in de overige condities. 

Hoofdstuk 6, de epiloog, behelst een samenvatting van de belangrijkste bevindingen 

van het proefschrift en hun implicaties voor toekomstige onderzoek en praktische 

toepassingen. Kort samengevat tonen de studies aan dat synchronisatie met fractale ritmes 

leidt tot een complexiteitsmatching tussen tijdreeksen van gedragsvariabelen en tijdreeksen 

van omgevingsvariabelen (geproduceerd door een metronoom of een partner). Deze matching 

komt alleen tot stand als ‘long-range’ correlaties aanwezig zijn in de ritmische stimulatie. De 

simulaties in Hoofdstuk 5 toonden aan dat de complexiteitsmatching tussen de fractale 

exponenten van tijdreeksen van toonintervallen en schrede-intervallen verklaard kan worden 

aan de hand van een simpel foutcorrectieproces. Aanvankelijk werd ‘sterke anticipatie’ gezien 

als een geschikte verklaring voor de betreffende experimentele resultaten, maar de 

simulatieresultaten bleken in strijd te zijn met deze aanname.  



Het onderzoek in dit proefschrift richtte zich op een specifieke vorm van 

synchronisatie, te weten intentionele synchronisatie. Intentionele synchronisatie impliceert 

gedragsmatching, dat wil zeggen een zo goed mogelijke synchronisatie met lokale 

gebeurtenissen. In dit proefschrift is aangetoond dat gedragsmatching geen noodzakelijke 

voorwaarde is voor complexiteitsmatching. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of 

complexiteitsmatching ook optreedt bij niet-intentionele synchronisatie in individuen en 

groepen. 

	  


