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Samenvatting 

In de introductie zijn de drie bekende factoren beschreven die de drijvende 
kracht vormen achter overte selectie. Dit zijn stimulus- en doel-gedreven 
invloeden, en een recentelijk geïdentificeerde factor die geassocieerd wordt 
met selectie geschiedenis. Al deze factoren lijken unieke eigenschappen te 
bezitten en een uitgesproken rol te hebben in het bepalen van welke delen van 
een visuele omgeving geselecteerd worden door aandacht en de blik. 
Allereerst zijn het stimulus-gedreven invloeden die een sterke impact hebben 
op overte aandacht. Deze impact is echter slechts van korte duur. In 
tegenstelling tot wat veel prominente theorieën aannemen (e.g., Itti et al., 
1998), heeft opvallendheid geen gecontinueerde invloed op oogmotorisch 
gedrag. De enige manier waarop opvallendheid overte selectie kan 
beïnvloeden laat in de tijd, als er bijvoorbeeld al een oogbewegingresponse is 
gemaakt, is als opvallendheid niveaus van stimuli abrupt veranderen. Siebold 
en Donk (2014) leverden de eerste aanwijzingen voor het 
opvallendheidgedreven grijpen van ‘tweede’ oogbewegingen. In een zoektaak 
waarin twee saccadische oogbewegingen gemaakt diende te worden, werd de 
tweede oogbeweging gegrepen door een opvallende stimulus als deze werd 
veranderd gedurende de eerste oogbeweging. Maar omdat, volgens Brockmole 
en Henderson (2005), een verandering ook zou kunnen leiden tot het grijpen 
van oogbewegingen door een mismatch tussen de visuele scene en geheugen 
representaties van die scene, is er meer bewijs nodig om te bevestigen dat de 
observaties van Siebold en Donk (2012) echt gedreven waren door 
opvallendheid. Hoofdstuk 2 beschrijft een serie van experimenten waarin 
participanten gevraagd waren te zoeken naar een target in een taak waarin 
twee oogbewegingen vereist waren, een taak sterk gebaseerd op het werk van 
Siebold en Donk (2014). De resultaten lieten zien dat een verandering in de 
zoekscene alleen de oogbewegingen greep als de verandering een toename in 
de opvallendheid betrof. Deze bevinding indiceert dat opvallendheid 
verantwoordelijk moet zijn geweest voor de late grijpeffecten in het werk van 
Siebold en Donk (2014), niet een geheugen representatie mismatch.  

Als vervolg op de temporale karakteristieken van de invloed van opvallendheid, 
verkende Hoofdstuk 3 het idee dat opvallendheid een fysieke eigenschap zou 
zijn waarmee het visuele systeem objecten scheidt van de achtergrond, in 
plaats van een eigenschap wat simpelweg continue voor een verhoogde 



prioriteit zorgt. Er werd stelling genomen dat objecten van een hoge 
opvallendheid sneller door het systeem gedetecteerd kunnen worden dan 
objecten die minder opvallend zijn. Het gevolg van een snellere detectie van 
bepaalde objecten is dat er een initiële voorkeur ontstaat om bepaalde 
objecten te selecteren. Verder zou de invloed van opvallendheid vluchtig 
kunnen zijn doordat de selectie voorkeur verdwijnt zodra er meer kennis is 
opgedaan over de aanwezigheid van meerdere objecten in een scene. Deze 
redenatie is uiteengezet en onderzocht in Hoofdstuk 3. In een set van zoektaak 
experimenten is de synchroniciteit van de verschijning van objecten (een target 
en een distractor) gemanipuleerd relatief aan het verschijnen van achtergrond 
elementen. Op het moment dat de objecten en achtergrond elementen beide 
aanwezig waren op het scherm, werd er een verschil in opvallendheid 
bewerkstelligd tussen de objecten. De resultaten lieten zien dat 
opvallendheidgedreven effecten inderdaad abrupt verdwijnen als gevolg van 
de a priori beschikbaarheid van object locatie informatie. Een verschil in 
opvallendheid tussen de objecten, zoals geïnduceerd door de achtergrond 
elementen, had alleen een prominente invloed op overte selectie als de 
verschijning van de objecten en achtergrond elementen gelijktijdig was. 
Bovendien lieten de resultaten ook zien dat het effect van opvallendheid 
afnam onafhankelijk van het eerder verschijnen van de objecten of de 
achtergrond elementen, dus onafhankelijk of informatie over de identiteit van 
het target vroeg beschikbaar was of niet. Deze observatie geeft aan dat 
opvallendheid en doelgedreven mechanismen onafhankelijk van elkaar zijn. 
Doelgedreven mechanismen lijken niet verantwoordelijk voor het matigen van 
effecten van opvallendheid. Bij elkaar genomen bevestigen de resultaten het 
idee dat de effecten van opvallendheid veroorzaakt worden door variaties in 
de snelheid waarmee objecten kunnen worden gedetecteerd en dat 
opvallendheid niet langer een verschil maakt als er eenmaal meerdere 
objecten in een scene gedetecteerd zijn.  

Naast oogbewegingen die gegrepen worden, is er ook een ander 
oogbewegingfenomeen wat kenmerkend stimulusgedreven wordt bevonden: 
het ‘global effect’. Echter, recentelijk hebben studies laten zien dat een 
zoekopdracht waarin relatief complexe objecten uit de echte wereld worden 
getoond kunnen leiden tot saccades die gericht worden naar locaties tussen 
objecten in, ook als deze saccades geïnitieerd worden na een eerste 
oogbeweging (Zelinsky et al., 1997). Omdat het onbekend is of deze 



bevindingen vergeleken kunnen worden met het traditionele global effect, 
waarin voornamelijk simpele objecten en vroege saccades betrokken zijn, 
beschrijft Hoofdstuk 4 een set van experimenten waarin gebruik werd gemaakt 
van een paradigma met twee oogbewegingen en simpele target en distractor 
objecten. De vroege beschikbaarheid van verschillende soorten van informatie 
werd gemanipuleerd op een manier dat het target en de distractor: (i) meteen 
verschenen, (ii) pas verschenen gedurende de eerste oogbeweging, (iii) 
meteen verschenen als twee anonieme punten in de ruimte die slechts een 
target en distractor identiteit verkregen gedurende de eerste oogbeweging. De 
resultaten demonstreerde dat het ontbreken van identiteit informatie het 
global effect kon induceren, zelfs als de spatiële informatie van de objecten 
waren gegeven, wat in lijn is met de bevindingen van Zelinsky et al. (1997). 

Een andere invloed die gerelateerd is aan de doelen van de observant, maar 
één die zich lijkt te uiten op een automatische onvrijwillige manier, is 
werkgeheugen content. Werkgeheugen kan daarom gezien worden als deel 
van de factor selectie geschiedenis, samen met beloning, context cueing en 
eigenschap priming. Echter, de recente studies die deze invloed van 
werkgeheugen geobserveerd hebben kunnen niet onomstotelijk bevestigen 
dat de invloed van werkgeheugen content los gezien kan worden van 
eigenschap priming. Hoofdstuk 5 was een verdieping op het empirische werk 
waarin een kleur geheugentaak werd uitgevoerd samen met een zoektaak 
waarin de zoekitems taakirrelevante kleuren bezaten. In twee aparte 
experimenten werd de geheugenkleur getest ofwel voor de zoektaak ofwel 
erna, waardoor de werkgeheugen content ofwel losgelaten kon worden voor 
het zoeken, ofwel vastgehouden moest worden gedurende het zoeken. In 
beide experimenten indiceerde de resultaten dat de geheugenkleur overte 
selectie kond beïnvloeden bij het zoeken. Als de kleur van één van de 
zoekitems overeen kwam met de geheugenkleur dan was de kans dat de blik 
gericht werd op dit item groter. Echter, omdat deze invloed groter was als de 
werkgeheugen content nog actief werd vastgehouden, suggereren de 
resultaten dat werkgeheugen content een unieke invloed heeft op 
oogmotorische selectie, apart van eigenschap priming.  

 

 



Conclusie 

In dit proefschrift werd een beschrijvend model voorgesteld wat de bekende 
factoren integreert waardoor overte selectie wordt gedreven. Het model 
wordt onderbouwd met het empirische werk omschreven in Hoofdstuk 2 tot 5. 
Het model neemt aan dat opvallendheid, als fysieke eigenschap, gebruikt 
wordt door het visuele systeem om objecten en achtergrond van elkaar te 
scheiden. Opvallendheid verstrekt informatie over waar objecten te vinden 
zijn, niet zo zeer de informatie over welk van meerdere objecten prioriteit 
verdient over de anderen. Opvallendheid wordt daarom niet gerepresenteerd 
als relatieve verschillen in activiteit in een interne topografische kaart van de 
visuele omgeving, zoals bijvoorbeeld in de wel bekende ‘salience map’ 
modellen. Daarvoor in de plaats ondersteunt opvallendheid het genereren van 
een ‘plat landschap’ representatie die slechts de spatiële posities van objecten 
herbergt. Opvallendheid heeft daarom alleen een prominente invloed op 
selectie gedrag wanneer object locaties nog niet zijn vastgesteld. De invloed 
van opvallendheid op selectie gedrag is dus het sterkst vlak na het verschijnen 
van een nieuwe visuele scene. Een selectie voorkeur ontstaat als een hoog 
opvallend object eerder gedetecteerd wordt dan andere objecten die minder 
opvallend zijn. Voor een zeer korte periode is er dus een enkel object waar het 
visuele systeem weet van heeft, het meest opvallende object, wat het systeem 
geen keus laat om dit object als eerst te selecteren. Een moment later, als er 
een betere representatie van de objectlocaties in de visuele scene is 
opgebouwd, zal er geen preferentie meer zijn om een opvallend object te 
verkiezen boven andere minder opvallende objecten. Op een vergelijkbare 
manier zou selectie gedrag beïnvloed kunnen worden door selectie 
geschiedenis. De snelheid waarmee the systeem een object kan scheiden van 
de achtergrond, of simpeler verwoord, de snelheid waarmee objecten worden 
opgemerkt in een scene, zou versneld kunnen worden als het zelfde object al 
eens geselecteerd is in het verleden. Dit zou verklaren hoe een vroege selectie 
voorkeur kan ontstaan door mechanismen zoals eigenschap priming. In lijn 
hiermee zou de invloed van selectie geschiedenis het sterkst moeten zijn direct 
na het verschijnen van een visuele presentatie, als de locaties van objecten in 
een scene waarschijnlijk nog verwerkt moeten worden. Deze aanname is 
bevestigd door de observaties beschreven in Hoofdstuk 5. Zowel de invloed 
van eigenschap priming op oogmotorische selectie, als de invloed van actieve 
werkgeheugen content op oogmotorische selectie, is van korte duur. De meest 



vroege oogbewegingen werden dan ook het meest prominent beïnvloed door 
selectie geschiedenis.  

Voor overt selectie gedrag na een eerste oogbeweging zouden 
opvallendheidgedreven effecten, en wel de effecten geassocieerd met selectie 
geschiedenis, afwezig moeten zijn omdat tegen die tijd het systeem 
geïdentificeerd moet hebben waar in een visuele scene objecten zijn te vinden. 
De enige uitzondering zou zijn het plotseling verschijnen van nieuwe objecten. 
Dit werd behandeld in Hoofdstuk 2 met de bevestiging dat een abrupte 
toename in een locaal opvallendheidsniveau de invloed van opvallendheid op 
selectie kan herinstellen. Het zelfde werk laat bovendien zien dat een verlaging 
van het opvallendheidsniveau niet tot een herinstelling leidt van 
opvallendheidseffecten, ondanks het feit dat een daling van de opvallendheid 
leidt tot een prominent verschil in de opvallendheid tussen objecten onderling. 
Dit suggereert dat het visuele systeem niet een representatie genereert en 
vasthoudt wat relatieve opvallendheidsniveaus in kaart brengt. Zodra de 
locaties van objecten bekend zijn is de invloed van opvallendheid scherp 
gereduceerd. Omdat de mate van deze reductie onafhankelijk is van de 
aanwezigheid van informatie over de locatie van een zoektarget, laten de 
resultaten ook zien dat de rol van opvallendheid en het construeren van een 
object-achtergrond representatie onafhankelijk zijn van doelgedreven 
mechanismen. Dit is congruent met het voorgestelde model van het 
proefschrift. 

Alleen wanneer het visuele systeem een representatie heeft gegenereerd van 
een scene wat meerdere objecten herbergt, zullen doelgedreven signalen de 
overhand krijgen. Doelgedreven mechanismen zouden kunnen opereren direct 
aan de hand van een expliciete target representatie (e.g., Zelinsky et al., 1997), 
ofwel meer impliciet door middel van het semantische of episodische begrip 
van de context van de scene (e.g., Henderson, 2009). In elk geval zullen 
stimulusgedreven effecten, ofwel die effecten gerelateerd aan selectie 
geschiedenis, geen invloed meer hebben op overte selectie vanaf het moment 
dat de locaties van objecten in een scene zijn verwerkt. De enige observatie die 
deze aanname tegen lijkt te spreken is het werk van Zelinsky et al. (1997). 
Zelinsky et al. (1997) voorspelden en vonden oogbeweginggedrag na een 
eerste reactie wat kenmerken bezat van het global effect, een fenomeen wat 
wordt gezien als typisch stimulusgedreven. Echter, Hoofdstuk 4 bevestigde dat 



deze bevinding niet het gevolg kan zijn door een gebrek aan kennis betreffende 
de locaties van objecten, maar door doelgedreven mechanismen die de ogen 
naar locaties tussen objecten in dreven om optimaal informatie te kunnen 
opnemen over de identiteiten van de objecten.  

Geconcludeerd kan worden dat de relatief simpele set van aannames van het 
voorgestelde model van dit proefschrift een relatief simpel kader biedt om een 
verscheidenheid aan empirische bevindingen te kunnen verklaren. Bovendien 
belichaamt het model alle drie de bekende factoren waardoor overte selectie 
gedreven wordt. Daarmee is het huidige werk een nieuwe stap richting een 
beter begrip van wat selectie gedrag drijft. 


