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Samenvatting 
Audiovisuele aandacht in de ruimte  

 
Theoretisch kader 
Tijdens het uitvoeren van een visuele taak, zoals het lezen van een boek, kan onze 

aandacht getrokken worden naar de locatie van een onverwacht geluid. In zo‘n 

situatie grijpt het irrelevante geluid onze aandacht en leidt ons af van de visuele 

taak. Het proces dat ten grondslag ligt aan dit fenomeen noemen we crossmodale 
aandacht. Ook kunnen visuele en auditieve gebeurtenissen zoals bewegende lippen 

en spraak integreren tot één coherente gebeurtenis. Dit proces wordt 

multisensorische integratie genoemd. Zowel multisensorische integratie als 

crossmodale aandacht hebben grote invloed op hoe we de wereld waarnemen. In 

deze moderne tijd worden we overspoeld met audiovisuele informatie, ook in 
situaties waarbij het belangrijk is om gefocuseerd te blijven en geen fouten te 

maken zoals   bijvoorbeeld tijdens het autorijden. In andere situaties kunnen we 

grote voordelen ervaren wanneer visuele en auditieve informatie samenvallen, 

bijvoorbeeld wanneer we de mondbewegingen kunnen zien van iemand die 
spreekt. Het is daarom belangrijk om de onderliggende processen van 

multisensorische integratie and crossmodale aandacht te begrijpen en te 

onderzoeken hoe deze processen onze prestaties beïnvloeden.  

 De literatuur aangaande multisensorische integratie en crossmodale aandacht 

wordt besproken in Hoofdstuk 1. Het eerste deel van deze introductie beschrijft de 
temporele (tijd) en spatiële (ruimte) restricties waaronder multisensorische 

integratie voorkomt en in welke delen van de hersenen multisensorische integratie 

plaatsvindt. De studies die besproken worden laten zien dat, afhankelijk van het 

soort en de complexiteit van de audiovisuele informatie, multisensorische 

integratie plaatsvindt in verschillende hersengebieden. Dit deel wordt gevolgd door 
een overzicht van studies die specifiek ingaan op crossmodale aandacht tussen de 

auditieve en visuele modaliteit. Dit is het onderwerp van studies beschreven in 

Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Aandacht gericht op een taak in 

één modaliteit kan getrokken worden door informatie afkomstig van een andere 
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modaliteit en vice versa. Dit suggereert dat crossmodale aandacht kan plaatsvinden 

in hersengebieden die niet specifiek bedoeld zijn voor het verwerken van of 

auditieve of visuele informatie. Ook suggereren een aantal studies dat vroege 

sensorisch specifieke gebieden betrokken zijn bij crossmodale aandacht. Hoofdstuk 
1 gaat in op het idee dat multisensorische integratie en crossmodale aandacht soms 

onafhankelijk zijn maar in andere omstandigheden interacteren. Dit is het thema 

van de studie beschreven in hoofdstuk 4. Om dit onderwerp beter te belichten 

worden er verschillende theorieën besproken aangaande het niveau waarop 

multisensorische interacties plaatsvinden. Het laatste deel van de introductie is 
toegespitst op de vraag of audiovisuele interacties en crossmodale aandacht in het 

bijzonder automatische processen zijn wat zou suggereren dat ze niet beïnvloed 

worden door cognitieve belasting. Deze vraag wordt onderzocht in de studies 

beschreven in Hoofdstukken 2 en 3. De literatuur beschreven in Hoofdstuk 1 laat 
zien dat wanneer een geluid en een visuele stimulus tegelijkertijd worden 

aangeboden, de visuele stimulus niet noodzakelijk de aandacht trekt. Gegeven deze 

bevinding  wordt crossmodale aandacht niet beschouwd als een proces dat volledig 

automatisch verloopt.  

 
Auditory capture 
Als visuele aandacht getrokken wordt naar de locatie van een geluid zal het 

verwerken van opvolgende visuele informatie op die zelfde locatie versneld 

worden. Dit proces wordt auditory capture genoemd en het representeert één vorm 

van crossmodale aandacht. In de studies gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3 laten we 
auditory capture zien door middel van een cueing taak. In deze taak dienden 

proefpersonen een witte stip op te merken die links of rechts van het midden werd 

aangeboden, iets boven of onder het horizontale midden. Onafhankelijk van de 

locatie gaven proefpersonen aan of deze stip boven of onder het horizontale 
midden verscheen. Kort voor het verschijnen van de stip werd er links of rechts van 

het scherm een geluid aangeboden. In de helft van de gevallen werd het geluid en 

de stip aan de zelfde kant aangeboden en in de andere helft aan verschillende 

kanten. Tijdens de test wisten proefpersonen niet waar de stip zou verschijnen en 
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werden ze gevraagd de geluidscue te negeren. Proefpersonen reageerden sneller op 

stippen als het geluid aan dezelfde kant werd aangeboden en langzamer als het 

geluid aan de tegenovergestelde kant werd aangeboden. Dit verschil in reactietijd 

wordt het crossmodale cueing effect genoemd en is een maat voor auditory capture. 
 De vraag of auditory capture verdwijnt als we weten aan welke kant de stip 

gaat verschijnen wordt behandeld in Hoofdstuk 2. In deze studie deden 

proefpersonen dezelfde taak als hierboven beschreven. Echter, deze keer verscheen 

er voor het geluid en de stip een pijl in het midden van het scherm. Deze pijl wees 

de kant aan waar de stip zou verschijnen. Hoewel de proefpersonen niet wisten of 
de stip boven of onder het horizontale midden ging verschijnen, konden ze al wel 

hun visuele aandacht richten op de kant waar de stip zou gaan verschijnen. In deze 

test lieten proefpersonen nog steeds een cueing effect voor geluid zien hoewel de 

pijl de juiste locatie van de stip aangaf. Daaruit concluderen we dat mensen niet in 
staat zijn auditory capture te onderdrukken, zelfs als ze weten op welke locatie 

relevante visuele informatie wordt aangeboden.  

 De vraag of het auditief trekken van aandacht verdwijnt als er iets visueels 

wordt gepresenteerd op het zelfde moment als het geluid, wordt onderzocht in 

Hoofdstuk 3. In het algemeen is bekend dat visuele gebeurtenissen de aandacht 
trekken. In deze studie onderzochten we of het auditief trekken van aandacht ook 

optreedt als een visuele en auditieve gebeurtenis moeten concurreren om aandacht. 

Proefpersonen voerden een cueing taak uit waarin de stip werd voorafgegaan door 

zowel een visuele als auditieve cue. Wanneer beide cues werden aangeboden op 

kansniveau werd zowel het visuele als het auditieve trekken van aandacht 
waargenomen. Echter, wanneer de validiteit van de visuele cue werd verhoogd tot 

80%, werd de aandacht alleen nog visueel getrokken. Uit deze resultaten 

concluderen we dat het trekken van aandacht door een auditieve stimulus kan 

worden onderdrukt wanneer de visuele gebeurtenis tegelijkertijd met de auditieve 
gebeurtenis wordt aangeboden en wanneer de visuele gebeurtenis voorspellend is 

met betrekking tot de locatie waar het target gaat verschijnen.  Het auditief grijpen 

van visuele aandacht wordt daarom niet beschouwd als een volledig automatisch 
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proces. Dit betekent dat we nu weten hoe we storende effecten van geluid op het 

visueel presteren kunnen minimaliseren.  

 

Multisensorische integratie 
Er wordt gesuggereerd dat voordelen van multisensorische integratie het resultaat 

zijn van het efficiënter verplaatsen van onze spatiële aandacht. Andere studies 

daarentegen suggereren dat multisensorische integratie en spatiële aandacht 

onafhankelijk van elkaar opereren. In hoofdstuk 4 onderzoeken we of 

multisensorische integratie ons waarneming kan beïnvloeden in condities waarbij 
spatiële aandacht geen rol speelt. Hiervoor presenteerden we een visuele target in 

het midden van het visuele veld samen met een niet lokaliseerbaar geluid. Het 

eerste experiment liet zien dat geluid de waarnemingsdrempel van visueel contrast 

verlaagt. In het tweede experiment voerden proefpersonen een detectie taak uit om 
verschuiving van onze waarnemingscriteria als alternatieve verklaring uit te 

sluiten. De resultaten lieten een verhoogde gevoeligheid voor het detecteren van 

het visuele target zien wanneer het werd aangeboden met een geluid relatief ten 

opzichte van geen geluid conditie. Hieruit concluderen we dat multisensorische 

integratie de waarneming van visuele gebeurtenissen verbetert onafhankelijk van 
spatiële aandacht. 

 

Attentional blink 
Een Attentional blink vindt plaats als mensen twee target items (bijv. woorden of 

symbolen) moeten beschrijven die snel opeenvolgend op de zelfde locatie worden 
aangeboden. Mensen zijn goed in het identificeren van de eerste target maar zijn 

vaak niet in staat de tweede target te identificeren wanneer deze kort na de eerste 

target wordt aangeboden. Hoofdstuk 5 beschrijft experimenten waarin 

proefpersonen een attentional blink taak uitvoerden die cijfers als targets en letters 
als distractoren bevatten binnen het visuele en auditieve domein. Voorafgaand aan 

de sequentieel aangeboden targets en distractoren, werd er auditief of visueel 

geprimed door middel van een cijfer dat in 50 procent van de gevallen gelijk was 

aan het tweede target. De resultaten laten niet alleen een attentional blink zien maar 
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ook een algemene daling van de waarneming van het tweede target in de conditie 

waar de prime gelijk is aan T2. Er werd geen crossmodale priming waargenomen 

wat suggereert dat het onderdrukkende priming effect modaliteit specifiek is. Er 

wordt vanuit gegaan dat deze bevindingen een speciale vorm van negatieve 
priming representeren, die opereert op een vroeg verwerkingsniveau.   
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