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Wanneer je de omgeving bekijkt of wanneer je leest, zoals nu, ben je niet in staat om de 

hele scene of de hele pagina in één keer waar te nemen. Er is maar een klein gedeelte van 

de omgeving dat je scherp kunt zien. Om toch de hele omgeving met een hoge resolutie 

waar te kunnen nemen springen je ogen veelvuldig van het ene naar het andere deel van 

de omgeving (saccades). Bij ieder deel staan ze even stil (fixaties). De bewegingen tussen 

de momenten van stilstaan zijn erg snel. 

 Saccades zijn erg belangrijk omdat ze de ogen snel naar het volgende 

interessante deel van de omgeving brengen, zodat dit deel tijdens de fixatie gezien kan 

worden met een hoge resolutie. Maar tijdens de saccades bewegen de ogen zo snel dat het 

moeilijk is om tijdens deze beweging informatie over de omgeving correct te 

interpreteren. Ondanks dit, kunnen we toch nog informatie onttrekken terwijl onze ogen 

snel bewegen. Zo kunnen kort gepresenteerde stimuli tijdens een saccade waargenomen 

worden. Maar, de locatie van deze stimuli wordt systematisch verkeerd ingeschat. De 

locatie wordt dichterbij het eindpunt van de saccade waargenomen dan de daadwerkelijke 

locatie, een fenomeen dat ‘perisaccadische compressie’ heet. 

 De oorzaak van deze compressie staat ter discussie. Sommigen schrijven het toe 

aan het mechanisme dat een inwendige kaart van de visuele omgeving aanpast bij elke 

saccade (Ross et al. 2001), terwijl anderen het toeschrijven aan een combinatie van 

temporele onzekerheid over het tijdstip van de kort gepresenteerde stimulus en een 

neiging om te geloven dat wat men zag op de plaats was waar men keek (Maij et al. 

2011a). Het doel van dit proefschrift is om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak 

van perisaccadische compressie. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we geprobeerd een 
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onderscheid te maken tussen de rollen van verschillende zaken, betrokken bij 

perisaccadische compressie, die doorgaans co-variëren. 

 In Hoofdstuk 2 hebben we ons gericht op de co-variatie van de doelpositie en de 

daadwerkelijke eindpositie van de saccade. Om hier onderscheid tussen te kunnen maken 

hebben we gebruik gemaakt van de Müller-Lyer illusie die de waargenomen afstand tot 

het doel van de saccade, en daarmee het eindpunt van de saccade, beïnvloed (Figuur 1.2). 

Hierbij wordt de waargenomen positie van het saccade doel (het eindpunt van de streep) 

niet beïnvloed. Onze resultaten lieten zien dat de Müller-Lyer illusie effect heeft op de 

amplitude van de saccade. De illusie had ook effect op het patroon van de compressie 

tijdens de saccade. Dit is duidelijk bewijs dat compressie tijdens saccades gerelateerd is 

aan de oriëntatie van het oog aan het eind van de saccade en niet aan de positie van het 

saccade doel binnen het beeld. 

 In Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of de compressie komt doordat de retinale 

resolutie veel hoger is op de plaats waar men fixeert dan elders, of dat het gerelateerd is 

aan de positie waar men fixeert, ongeacht de retinale resolutie. Normaalgesproken is de 

retinale resolutie hoger op de plaats van fixatie dan elders, maar dit is niet het geval bij 

een specifieke groep patiënten. Bij Macula Degeneratie (MD) beschadigt het deel van de 

retina met de hoogste resolutie (de fovea), en veel mensen met MD nemen een nieuw 

retinaal punt voor fixatie aan, het zogenaamde ‘preferred retinal locus’ (PRL; Figuur 1.3). 

De PRL bij mensen met MD is vergelijkbaar met de fovea van mensen met normaal zicht 

wat betreft het definiëren van waar men naar kijkt, maar het is anders in termen van 

variaties in retinale resolutie. We hebben gevonden dat een persoon met MD, die geen 

foveaal zicht heeft, een duidelijke compressie richting PRL laat zien. Dit is bewijs dat 
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perisaccadische compressie gerelateerd is aan de positie die gefixeerd wordt na de 

saccade, ongeacht de retinale resolutie. 

 In Hoofdstuk 4 hebben we geprobeerd onderscheid te maken tussen verplaatsing 

van de blikrichting en draaiing van het oog bij perisaccadische compressie. In de meeste 

studies naar perisaccadische compressie was het hoofd statisch, dus was de amplitude van 

de saccade gelijk aan de verandering in blikrichting ten gevolge van de rotatie van de 

ogen in het hoofd. Daardoor was het niet duidelijk of het de parameters van de 

verandering in blikrichting of de parameters van de oog-in-hoofd rotatie waren die 

positief gecorreleerd waren met de grootte van de compressie. Om onderscheid tussen de 

twee te maken vroegen we proefpersonen hun blikrichting te verplaatsen tussen twee 

posities, met of zonder hun hoofd te bewegen, en om een flits te lokaliseren die rond de 

tijd van de saccade gepresenteerd werd (Figuur 1.4). We vonden minder compressie als 

het hoofd bijdroeg aan de verandering in blikrichting. We vonden ook een positieve 

correlatie tussen de grootte van de compressie en de parameters van de rotatie van het 

oog in het hoofd. 

 Tenslotte hebben we in Hoofdstuk 5 onderzocht of het beoordelen van het 

tijdstip van een flits onderdeel is van spatiale lokalisatie van een flits gepresenteerd rond 

de tijd van de saccade. Onze hypothese was dat, als fouten in het beoordelen van het 

tijdstip van de flits verantwoordelijk zijn voor de gerapporteerde spatiale compressie van 

flitsen gepresenteerd rond de tijd van de saccade, we het patroon van de compressie 

kunnen manipuleren door het waargenomen tijdstip van de flits te veranderen. Om een 

onderscheid te maken tussen het verkeerd beoordelen van ruimte en het verkeerd 

beoordelen van tijd, hebben we een relevante rode flits gepresenteerd binnen een korte 
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snelle sequentie van niet relevante zwarte flitsen en de proefpersoon gevraagd de rode 

flits te lokaliseren (Figuur 1.5). De relevante flits werd steeds op dezelfde locatie 

gepresenteerd maar de volgorde van de flitsen verschilde. De relevante flits was de 

tweede of de vierde flits in de sequentie van vijf flitsen. We vonden dat wanneer de 

relevante flits de tweede flits in de sequentie was, deze verder in de richting van de 

saccade beoordeeld werd dan wanneer het de vierde flits in de sequentie was. Dit is 

bewijs dat het beoordelen van de oogoriëntatie op het geschatte tijdstip van de flits 

onderdeel is van de spatiale lokalisatie van de geflitste stimuli. 

 Alles bij elkaar laten de resultaten beschreven in dit proefschrift zien dat de 

kritische aspecten in elk van de studies de aspecten zijn die men zou verwachten als 

perisaccadische compressie veroorzaakt wordt door temporele onzekerheid over het 

tijdstip van de flits met een neiging om te geloven dat wat men gezien heeft zich bevond 

op de plek waar men keek.  
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