
VU Research Portal

Eye Movement Trajectories and What They Tell Us

van der Stigchel, S.

2007

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van der Stigchel, S. (2007). Eye Movement Trajectories and What They Tell Us. [PhD-Thesis - Research and
graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/69a1fd93-5f69-4f89-8fb3-4c0b93427243


                                                                               

 

157 | 

 

Samenvatting 
 

Oogbewegingstrajecten en wat zij ons vertellen 
 

Theoretisch Kader 
 
Mensen zijn verkenners. Als we wakker zijn, zijn we continu bezig onze omgeving met al 
onze zintuigen te verkennen. Of de taak nu cruciaal is, zoals het zoeken naar voedsel, of 
onbelangrijk, zoals het kijken naar de televisie, we gebruiken onze zintuigen om te begrijpen 
waar we zijn en waar we naartoe gaan. Het dominante zintuig is het gezichtsvermogen. Het 
visuele systeem verwerkt het licht dat wordt opgevangen door de ogen en transformeert dit 
licht in visuele beelden. Omdat onze ogen het scherpst zien in het centrale deel van de fovea, 
bewegen we onze ogen om dit centrale punt te richten op relevante elementen. Accurate 
oogbewegingen (of ‘saccades’) zijn daarom cruciaal voor succesvol verkennen. Omdat ze zo 
belangrijk zijn, zijn oogbewegingen veelvuldig onderzocht. Eén van de fenomenen die 
geobserveerd zijn in het onderzoek naar oogbewegingen is dat het traject van saccades bijna 
nooit recht is, maar enigszins krom. Hoewel je zou verwachten dat een oogbeweging de 
snelste route van startpunt tot eindpunt neemt, beweegt het oog niet in een rechte lijn. 
Hoewel dit op het eerste gezicht misschien triviaal klinkt, heeft recent onderzoek aangetoond 
dat veranderingen van deze trajecten de dynamiek van het oogbewegingssysteem reflecteren. 
Dit betekent dat afwijkingen van deze trajecten iets vertellen over de programmering van 
oogbewegingen en de verschillende factoren die de programmering beïnvloeden. Dit is 
belangrijk, omdat er nog steeds veel vragen over het oogbewegingssysteem onbeantwoord 
zijn. In het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift is geprobeerd enkele van deze 
vragen te beantwoorden door de oogbewegingstrajecten als een gereedschap te gebruiken 
om de dynamiek van het visuele systeem te bestuderen. 

Een overzicht van de literatuur over afwijkingen van oogbewegingstrajecten wordt 
beschreven in Hoofdstuk Eén. Dit hoofdstuk bespreekt de factoren waarvan bekend is dat 
ze oogbewegingstrajecten beïnvloeden. Deze factoren zijn verdeeld in twee verschillende 
types: bottom-up en top-down. ‘Bottom-up’ factoren weerspiegelen de invloed van de 
buitenwereld, elk plaatje dat op ons retina valt. Wanneer bijvoorbeeld iets verschijnt in het 
visuele veld, wordt onze visuele aandacht automatisch getrokken door dit element, met als 
gevolg dat een oogbeweging naar deze locatie wordt geprogrammeerd. Hoewel een groot 
gedeelte van onze oogbewegingen stimulus-gedreven is, maken we niet alleen 
oogbewegingen op basis van bottom-up factoren. Als dit wel zo zou zijn, zou dit betekenen 
dat we geen controle hebben over onze oogbewegingen. De cognitieve controle die we 
hebben over onze oogbewegingen wordt ‘top-down’ genoemd. Deze top-down factoren 
weerspiegelen alle intenties en doelen die iemand kan hebben op een gegeven moment. Als 
je iemand vraagt om een oogbeweging naar een deur te maken, is die persoon waarschijnlijk 
in staat om die actie uit te voeren. Het doel is in dat geval volbracht door de uitvoering van 
een oogbeweging naar de deur. 

Omdat er maar één oogbeweging per keer kan worden uitgevoerd, is er een continue 
competitie tussen deze factoren in het oogbewegingssysteem. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
als je een top-down oogbeweging naar een deur wilt maken terwijl er iets opvallends gebeurt 
in de andere kant van de kamer, zoals een vallend glas? De voortdurende competitie tussen 
factoren wordt beslecht op het moment dat er een nieuwe oogbeweging is uitgevoerd. 
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Oogbewegingstrajecten leveren cruciale informatie op over dit proces, omdat zij de 
competitie tussen beide factoren weergeven. 

Oogbewegingstrajecten kunnen afbuigen van elementen in het visuele veld of er door 
aangetrokken worden. Eén van de vragen die beantwoord wordt in Hoofdstuk Eén is waarom 
oogbewegingstrajecten soms afbuigen van een element en er soms door worden 
aangetrokken. Een overzicht van de condities waarin deze afwijkingen voorkomen suggereert 
dat aantrekking veroorzaakt wordt door de onopgeloste competitie in het 
oogbewegingssysteem tussen elementen in een visuele scène. Soms is de competitie tussen 
twee bottom-up elementen nog niet volledig opgelost op het moment dat de oogbeweging 
geïnitieerd wordt. Bijvoorbeeld, wanneer een afleidend irrelevant element en een doelobject 
dicht bij elkaar staan, zal de oogbeweging naar het doelobject een ‘gemiddelde’ zijn van de 
oogbewegingen naar beide elementen. Dit resulteert in een oogbeweging die wordt 
aangetrokken door het afleidende element. Afbuigende trajecten worden vooral 
geobserveerd in situaties waarin top-down voorbereiding de competitie kan beïnvloeden. Als 
de locatie van een doelobject van te voren bekend is, kunnen top-down processen alvast 
beginnen met het prepareren van een oogbeweging naar de doellocatie. Wanneer een 
doellocatie van tevoren bekend is en een irrelevante afleider wordt gepresenteerd samen met 
het doelobject, zal de locatie van de afleider sterk worden onderdrukt (geïnhibeerd), wat 
terug te zien is in de oogbeweging die afbuigt van het afleidende element. 
 

De Invloed van een Afleider 

 
Omdat een oogbewegingstraject de competitie reflecteert tussen bottom-up en top-down 
processen, is de exacte invloed van een afleider op een saccadetraject afhankelijk van 
verschillende factoren. Eén van deze factoren is de exacte spatiële locatie van een afleider. 
Hoofdstuk Twee bespreekt een studie waarin de locatie van een afleider werd gevarieerd. 
Resultaten lieten zien dat als de afleider dicht bij centrale fixatie werd gepresenteerd, de 
oogbewegingstrajecten afbogen van de afleider, maar wanneer de afleider dicht bij het 
doelobject werd gepresenteerd, werden de oogbewegingstrajecten juist aangetrokken door 
de afleider. Deze studie laat zien dat de exacte spatiële locatie van een afleider een 
modulerende invloed kan hebben op saccadetrajecten. Dit wordt uitgelegd door de invloed 
van inhibirende mechanismen in het oogbewegingssysteem. Wanneer de afleider dicht bij de 
fixatie wordt gepresenteerd, wordt de afleider geïnhibeerd, wat resulteert in een afbuiging 
van de afleider. Echter, wanneer de afleider dicht bij het doelobject wordt gepresenteerd, 
overlapt de activiteit van de doelobject- en de afleiderlocaties. De uiteindelijke oogbeweging 
is een gemiddelde van de oogbewegingen naar de doelobject- en de afleiderlocatie. Dit 
fenomeen vindt alleen plaats wanneer het doelobject en de afleider dicht bij elkaar worden 
geplaatst. Aangezien verschillende afleiderlocaties de oogbeweging op verschillende 
manieren beïnvloeden kan geconcludeerd worden dat de locatie van een afleider niet grof 
wordt gecodeerd in het oogbewegingssysteem. Dit zou vooral moeten gelden voor de 
superior colliculus (SC), een gebied in de middenhersenen waarvan bekend is dat het 
betrokken is bij de selectie van oogbewegingen. De competitie tussen bottom-up en top-
down factoren wordt opgelost in de SC en het is bekend dat trajectafwijkingen de competitie 
in de SC reflecteren. Aantrekking wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door verhoogde activiteit in 
de SC op de locatie waardoor het traject wordt aangetrokken. Daarbij komt dat 
microstimulatie van de SC onder de drempelwaarde voor het genereren van een 
oogbeweging resulteert in oogbewegingen die afbuigen van de gestimuleerde locatie. 
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Omdat trajecten die wegbuigen van een afleider de inhibitie van dit afleidende element 
reflecteren, kunnen deze trajecten gebruikt worden om inhiberende mechanismen in het 
oogbewegingssysteem te onderzoeken. Door systematisch de locatie van een afleider te 
manipuleren, onderzochten we of de inhibitie van een afleider gevoelig is voor de exacte 
locatie van de afleider (Hoofdstuk Drie). Hoofdstuk Twee liet zien dat de locatie van een 
afleider het wel of niet optreden van inhibitie beïnvloedt, maar beantwoordde niet de vraag 
of de hoeveelheid inhibitie afhankelijk is van de afleiderlocatie indien inhibitie aanwezig is. In 
Hoofdstuk Drie werden afleiders ver genoeg van de locatie van het doelobject gepresenteerd 
om oogbewegingen naar de overlappende activaties van het doelobject en de afleider uit te 
sluiten. Resultaten lieten zien dat de locatie een modulerend effect heeft op de afbuigingen 
van de afleider, wat suggereert dat de hoeveelheid inhibitie afhangt van de locatie van de 
afleider. Vooral de verticale afstand van de afleider tot fixatie bleek een bepalende factor te 
zijn, omdat afleiders met een kleinere verticale afstand tot het fixatiepunt grotere 
hoeveelheden inhibitie veroorzaakten. Concluderend kan gesteld worden dat deze afleiders 
meer competitie oproepen, waardoor de inhiberende componenten meer invloed uitoefenen 
op de competitie. Dit resulteert in een grotere afwijking voor locaties dicht bij het fixatiepunt 
dan voor locaties met een grotere verticale afstand tot fixatie. 
 

Oogbewegingen en Aandacht 

 
Wanneer we een bepaald gebied van het visuele veld willen inspecteren, kunnen we onze 
aandacht naar deze locatie verplaatsen. Dit gebeurt meestal door het bewegen van onze 
ogen naar de geattendeerde locatie. Er is veel bewijs voor het idee dat oogbewegingen en 
aandacht sterk gerelateerd zijn en bestuurd worden door dezelfde hersenmechanismen. De 
‘premotor-theorie van aandacht’ stelt dat het verschuiven van visuele aandacht naar een 
locatie niets meer of minder is dan het prepareren van een oogbeweging naar die locatie. 
Oogbewegingstrajecten kunnen als gereedschap gebruikt worden om dit idee te testen. 
Hoofdstuk Vier bespreekt een experiment waarin twee locaties door pijlen in het centrum 
werden aangewezen als mogelijke saccade-doelobjecten (cues). Er moest een oogbeweging 
gemaakt worden naar slechts één van die twee locaties. Het daadwerkelijke saccadedoel 
werd bekend gemaakt door het verdwijnen van één van deze twee pijlen na een bepaalde 
tijdsperiode. Tijdens die periode werden kort letters gepresenteerd op de saccadedoelen en 
op de niet-saccadedoelen. Deze letters moesten geïdentificeerd worden aan het einde van de 
trial. Resultaten lieten zien dat letteridentificatie beter was voor letters die gepresenteerd 
werden op één van de saccadedoelen dan voor letters gepresenteerd op de niet-
saccadelocaties. De betere letteridentificatie op de saccadedoelen werd gerelateerd aan het 
programmeren van oogbewegingen naar beide saccadedoelen. Tijdens de tijdsperiode waarin 
de beide pijlen werden gepresenteerd, bereidden proefpersonen oogbewegingen voor naar 
de mogelijke saccadedoelen. Door deze programmering verschoof visuele aandacht naar 
beide locaties, waardoor letteridentificatie beter werd. Bewijs voor deze hypothese werd 
geleverd door de trajecten van de oogbewegingen naar de aangewezen saccadelocatie. De 
trajecten bogen af van de doellocatie waar geen oogbeweging naar gemaakt werd, wat 
inhibitie van de locatie waar het oog niet naartoe moest suggereert. Dit betekent dat 
oogbewegingen inderdaad geprogrammeerd werden tijdens de tijdsperiode voordat de 
correcte doellocatie bekend werd gemaakt. Omdat letteridentificatie beter was op beide 
eventuele saccadedoelen, lieten deze resultaten zien dat de premotor-theorie van aandacht 
ook opgaat voor condities waarin aandacht is verschoven naar meerdere locaties. 
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Zoals aangegeven in Hoofdstuk Eén is een afbuiging van een saccadetraject gerelateerd 
aan de top-down inhibitie van een irrelevant oogbewegingsprogramma. Omdat centrale 
pijlen de mogelijke doellocaties van tevoren aangaven, was top-down voorbereiding 
betrokken bij het selectieproces. Die betrokkenheid resulteerde in de effectieve inhibitie van 
het irrelevante saccadedoel, zoals terug te zien in trajecten die afbogen van het irrelevante 
doel. Deze hypothese wordt verder getest in Hoofdstuk Vijf, dat gemotiveerd was door 
aanwijzingen uit de handbewegingliteratuur. Daaruit blijkt dat in condities waarin top-down 
voorbereiding betrokken is, handbewegingen in de richting van een gecuede locatie worden 
geïnitieerd in plaats van ervandaan. Dit is een interessante bevinding, omdat er bewijs is dat 
hand- en oogbewegingen bestuurd worden door dezelfde mechanismen. Een replicatie van 
deze bevinding met oogbewegingen zou daarom inconsistent zijn met de top-down 
hypothese van trajectafwijkingen in oogbewegingen. In het besproken experiment moesten 
proefpersonen een oogbeweging maken naar een perifeer doelobject. Voor het verschijnen 
van het doelobject duidde een centrale pijl de waarschijnlijke locatie van het doelobject aan. 
Resultaten lieten zien dat wanneer het doelobject werd gepresenteerd op een andere locatie 
dan aangegeven door de cue, oogbewegingen naar het doelobject afbogen van de gecuede 
locatie. Deze resultaten zijn daarom consistent met een bepalende rol voor top-down 
voorbereiding in de aanwezigheid van inhibitie. Omdat ze inconsistent zijn met bewijs uit de 
handbewegingliteratuur, kan geconcludeerd worden dat de inhiberende effecten op 
oogbewegingen en handbewegingen mogelijk niet geobserveerd worden in overeenkomstige 
situaties. 

Terwijl de vorige twee hoofdstukken lieten zien dat oogbewegingen en spatiële aandacht 
sterk gerelateerd zijn, kun je je afvragen hoe sterk deze relatie nu precies is. Bijvoorbeeld, is 
het oogbewegingssysteem geactiveerd waar dan ook aandacht gericht is? In Hoofdstuk Zes 
worden vier experimenten besproken waarin proefpersonen werden gecued door een 
centrale pijl om de aandacht te vestigen op een perifere locatie zonder oogbewegingen te 
maken (een ‘Posner cueing’ paradigma). Door deze verschuiving van aandacht reageerden 
proefpersonen sneller op letters gepresenteerd op de gecuede locaties dan op de niet-
gecuede locaties. In sommige trials moesten proefpersonen, in plaats van een manuele 
respons geven op de letters, hun ogen bewegen naar een locatie in de ruimte. In lijn met de 
premotor-theorie en de resultaten van de vorige twee hoofdstukken lieten de resultaten zien 
dat oogbewegingen afbogen van de gecuede locatie. Het verschuiven van aandacht naar de 
gecuede locatie resulteerde dus in activatie van het oogbewegingssysteem. Echter, wanneer 
de cue niet valide was en aandacht verplaatst moest worden naar de niet-gecuede locatie in 
plaats van naar de gecuede locatie, bogen de ogen af, maar nu van de niet-gecuede locatie. 
Deze resultaten impliceren dat het oogbewegingssysteem niet alleen betrokken is bij het 
verplaatsen van aandacht naar de gecuede locatie, maar ook naar de niet-gecuede locatie, 
wat een sterke relatie suggereert tussen aandacht en oogbewegingen. Waar aandacht ook op 
gericht is, lijkt het oogbewegingssysteem geactiveerd te zijn zoals aangetoond door 
oogbewegingstrajecten. De sterkte van de trajectafwijking blijkt een maat te zijn van de 
hoeveelheid aandacht die gericht is op een bepaalde locatie, omdat de conditie waarin 
proefpersonen het snelst reageerden op de lettertaak ook de grootste trajectafwijking liet 
zien. 
 

Het Cueën van de Afleider 

 
In de oogbewegingsliteratuur speelt oculomotor-inhibitie een belangrijke rol. Veel modellen 
van de productie van oogbewegingen gaan ervan uit dat saccades worden geannuleerd door 
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het irrelevante oogbewegingsprogramma te inhiberen. Zoals aangetoond in de vorige 
hoofdstukken kun je deze inhibitie terugzien in saccadetrajecten. Er is echter niet veel bekend 
over de onderliggende mechanismen van oculomotor-inhibitie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
als van tevoren bekend is waar een afleidend element gaat verschijnen? Hoewel er bijzonder 
veel literatuur over het cueën van een doelobject is, is er weinig bekend over het cueën van 
een afleider. In Hoofdstuk Zeven worden twee experimenten beschreven waarin de locatie 
van de afleider van tevoren bekend was. Omdat saccadetrajecten afbuigen van irrelevante 
afleiders, kan de vraag gesteld worden wat er gebeurt als proefpersonen een afleider op een 
bepaalde locatie verwachten, maar deze niet verschijnt. Resultaten lieten zien dat louter de 
verwachting dat een afleider op een bepaalde locatie zal verschijnen genoeg is om saccade-
afbuigingen van deze locatie vandaan te genereren. Wanneer de afleider verwacht werd, 
maar niet gepresenteerd, bogen saccadetrajecten weg van de locatie waar de afleider 
verwacht werd. Dit betekent dat in reactie op de afleidercue de mogelijke locatie van de 
afleider top-down geïnhibeerd wordt om de invloed van de afleider te verminderen. Wanneer 
de afleider niet alleen verwacht werd, maar ook gepresenteerd, waren de saccade-
afwijkingen nog sterker. Omdat de mate waarin trajecten afbuigen van een locatie wordt 
gezien als een index van de sterkte van inhibitie, suggereert dit dat de inhibitie sterker is 
wanneer de afleider ook daadwerkelijk verschijnt. 

Om verder te onderzoeken wat er precies gebeurt wanneer proefpersonen zich 
voorbereiden op het verschijnen van een afleider, werd een studie uitgevoerd waarin event-
related potentials werden gemeten. Met deze techniek wordt de elektronische activiteit van 
het menselijke brein gemeten door elektrodes te plaatsen op de oppervlakte van de 
hoofdhuid. Een deel van deze activiteit is tijdsgebonden aan psychologische gebeurtenissen 
en kan belangrijke informatie onthullen over de timing en verschijning van deze 
gebeurtenissen. Het doel van deze studie was om de neurofysiologische mechanismen te 
onderzoeken die betrokken zijn bij oculomotor-competitie (Hoofdstuk Acht). Proefpersonen 
voerden een taak uit waarin zowel de doelobject- als de afleiderlocaties op elke trial werden 
gecued. Ze werden geïnstrueerd om een oogbeweging te maken naar de gecuede locatie van 
het doelobject en om elementen op de afleiderlocatie te negeren. Op deze manier kon de 
neurofysiologische reactie op de verschillende cues worden onderzocht voordat het 
doelobject werd gepresenteerd. Met betrekking tot de cue die de locatie van het object 
aangaf, werd er een ‘early directing attention negativity (EDAN)’ en een ‘anterior directing 
attention negativity (ADAN)’ geobserveerd. Aangezien deze effecten ook werden 
geobserveerd in studies die aandachtsverschuivingen onderzochten, suggereert dit opnieuw 
een sterke relatie tussen aandacht en oogbewegingen. Deze componenten werden gevolgd 
door een ‘late widespread contralateral negativity (LDAN)’ waarvan werd aangenomen dat 
het zowel de programmering van de komende oogbeweging als het richten van visuele 
aandacht weerspiegelt. In reactie op de afleidercue werd een nieuwe component 
geobserveerd die gerelateerd was aan de top-down inhibitie van de afleiderlocatie, namelijk 
een vroege positiviteit boven de rechter hemisfeer (RLIP). Deze component zou de 
inhiberende mechanismen kunnen reflecteren die verantwoordelijk zijn voor de 
trajectafwijking zoals geobserveerd in Hoofdstuk Zeven, en daardoor een representatie zijn 
van het neurofysiologische mechanisme van het voorbereiden op het verschijnen van een 
afleider.  
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Patiëntenstudies 

 
Omdat saccadetrajecten gebruikt kunnen worden om de dynamiek van het 
oogbewegingssysteem te onderzoeken, kunnen ze ook gebruikt worden als een gereedschap 
om neurologische problemen in dit domein te bestuderen. Toch hebben erg weinig studies 
ook daadwerkelijk deze maat gebruikt om neurologische problemen te begrijpen. Dit is 
enigszins ongelukkig, omdat deze trajecten belangrijke informatie kunnen onthullen met 
betrekking tot psychologische processen zoals de invloed van een afleider, 
aandachtsverschuivingen en oogbewegingsprocessen die niet gemakkelijk met andere maten 
te verkrijgen zijn. Eén van de neurologische problemen waarop saccadetrajecten kunnen 
worden toegepast is halfveldblindheid. Patiënten met halfveldblindheid hebben door 
hersenschade gedeeltelijke blindheid in het visuele veld. Deze laesies onderbreken verwerking 
door de dominante visuele banen, wat resulteert in de onmogelijkheid om visuele informatie 
te zien in het contralaterale visuele veld. Echter, er is bewijs dat sommige visuele informatie in 
deze blinde gebieden toch verwerkt kan worden (‘blindzien’). Hoewel het exacte mechanisme 
nog steeds onbekend is, is één van de mogelijke neurofysiologische verklaringen voor het 
blindzien het (nog intacte) retinotectale pad van de retina naar de superior colliculus. Omdat 
het bekend is dat trajectafwijkingen veroorzaakt worden door competitie in de superior 
colliculus, zou resterende retinotectale verwerking nog steeds gedetecteerd kunnen worden 
als trajectafwijkingen door irrelevante afleiders in het blinde veld. Hoofdstuk Negen 
beschrijft twee experimenten waarin deze hypothese wordt getest. In het eerste experiment 
werden afleiders gepresenteerd in blinde en intacte delen van het visuele veld van vijf 
patiënten met laesies aan de optische radiaties of primaire visuele cortex. Proefpersonen 
werden geïnstrueerd om een oogbeweging te maken naar een doelobject in het intacte veld. 
Er werd onderzocht of afleiders in het blinde gedeelte van het visuele veld afwijkingen 
veroorzaakten in de saccadetrajecten. De resultaten waren niet eenduidig: twee van de vijf 
patiënten lieten significante afwijkingen zien van saccadetrajecten die afbogen van de ‘blinde’ 
afleider. In een tweede experiment werden twee van de vijf patiënten getest in een 
experiment waarin het doelobject en de afleider dichter bij elkaar waren geplaatst. Beide 
patiënten lieten een ‘global effect’ zien, aangezien saccadetrajecten werden aangetrokken 
door afleider. Het effect was sterker aanwezig bij de patiënt die ook significante 
trajectafwijkingen liet zien in het eerste experiment. Deze studie bevestigt dat effecten van 
afleiders op saccadetrajecten ook op kunnen treden bij patiënten met schade aan het 
dominante visuele pad maar intacte retinotectale projecties. Waarom deze effecten zich 
manifesteren bij een bepaalde patiënt blijft onduidelijk en vereist nader onderzoek. 

Een andere interessante neurologische aandoening die onderzocht kan worden met 
saccadetrajecten is ‘Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)’. ADHD is één van de 
meest voorkomende psychiatrische aandoeningen in de kinderjaren en wordt 
gekarakteriseerd door symptomen van aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. 
Men gaat ervan uit dat problemen met responsinhibitie een belangrijke oorzaak van 
problemen bij patiënten met ADHD zijn, maar recent onderzoek met visuele zoekparadigma’s 
suggereert dat deze inhibitieproblemen niet opgaan voor de inhibitie van irrelevante afleiders. 
Saccadetrajecten kunnen belangrijke informatie opleveren met betrekking tot 
responsinhibitie. Hoofdstuk Tien bespreekt een studie waarin responsinhibitie in ADHD 
verder werd onderzocht in het oogbewegingssysteem. Dit werd gedaan door gebruik te 
maken van een ‘oculomotor capture taak’ waarin een oogbeweging gemaakt moest worden 
naar een perifeer doelobject. In sommige trials werd een irrelevante afleider abrupt ergens in 
het visuele veld gepresenteerd. Het is bekend dat in deze trials proefpersonen regelmatig een 
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reflexmatige oogbeweging maken naar die afleider, wat duidt op een gebrek een 
responsinhibitie. Daarom kon met gebruik van deze taak onderzocht worden of jongens met 
ADHD en broers zonder de aandoening moeite hebben met het onderdrukken van 
reflexmatige oogbewegingen. De resultaten lieten zien dat hoewel jongens met ADHD 
langzamere reacties hadden dan kinderen uit de controlegroep, ze net zo accuraat waren in 
hun oogbewegingen als de controlegroep. Opvallend is dat de broers zonder de aandoening 
dezelfde problemen lieten zien in de snelheid van reageren als hun broers met de 
aandoening. Dit suggereert dat ADHD gerelateerd is aan een genetische aanleg voor deze 
aandoening. Erg belangrijk is dat alle drie de groepen in een gelijke mate werden afgeleid 
door de irrelevante afleider, aangezien zij eenzelfde hoeveelheid reflexmatige oogbewegingen 
naar de afleider maakten. De bevinding dat kinderen met ADHD geen problemen hebben met 
het inhiberen van irrelevante afleiders spreekt daarom een algemeen inhibitieprobleem in 
ADHD tegen. Het zou kunnen dat deze verklaring alleen geldt voor responsinhibitie van 
elementen die relevant zijn voor de taak, aangezien de afleiders in de oculomotor capture 
taak irrelevant zijn voor de taak. Eén van de verschillen tussen deze twee soorten inhibitie is 
het verschil in betrokkenheid van het werkgeheugen. Responsinhibitie van relevante 
elementen is afhankelijk van het werkgeheugen, terwijl inhibitie van irrelevante elementen 
het werkgeheugen niet lijkt te beïnvloeden. Aangezien het bekend is dat het werkgeheugen 
bij kinderen met ADHD verzwakt is, zou dit verklaren waarom problemen met responsinhibitie 
niet geobserveerd worden wanneer elementen die irrelevant zijn voor de taak onderdrukt 
moeten worden. 
 

Conclusie 

 
Dus, wat kunnen oogbewegingstrajecten ons vertellen? Veel! Zoals geconcludeerd kan 
worden uit de besproken studies, kan het traject van een oogbeweging belangrijke informatie 
onthullen over een scala aan factoren. Het kan gezien worden als een gereedschap om niet 
alleen het oogbewegingssysteem zelf, maar ook de psychologische processen gerelateerd aan 
dit systeem zoals het werkgeheugen, aandacht en inhibitie te onderzoeken. Daarnaast 
hebben oogbewegingen hun waarde al bewezen in klinische studies, waarin ze gebruikt 
worden om neurologische problemen te begrijpen. Er blijven echter veel vragen over deze 
trajecten, die hopelijk in de nabije toekomst beantwoord kunnen worden. 
 
 


