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Cue combinatie voor het inschatten van helling in perceptie en actie 
 
Mensen kunnen 3D positie inschatten aan de hand van monoculaire cues zoals de grootte en vorm 
en textuur gradient van de projectie van het object op de retina, maar ze kunnen ook het verschil 
in projectie tussen de twee ogen (binoculaire dispariteit) gebruiken om de diepte in te schatten. 
Verschillende onderzoeken hebben gevonden dat mensen eerst de monoculaire en binoculaire 
cues afzonderlijk van elkaar verwerken in aparte gedeelten van de hersenen, en daarna de cues 
optimaal integreren in 1 inschatting van diepte. Deze combinatie wordt optimaal genoemd omdat 
het brein rekening houdt met de hoeveelheid ruis (variabiliteit) in iedere cue. Een cue met veel 
ruis krijgt weinig gewicht, een cue met weinig ruis krijgt veel gewicht. 

De aparte verwerking van monoculaire and binoculaire cues zou kunnen resulteren in 
timings verschillen tussen dezelfde gebeurtenis in de twee cues. In Hoofdstuk 2 en 3 heb ik 
onderzocht hoe tijdsverschillen van invloed zijn op optimale cue combinatie voor het inschatten 
van helling. Tijdsverschillen van minder dan 100 ms hadden geen invloed op de kwaliteit van de 
gecombineerde inschatting, grotere tijdsverschillen daarentegen resulteerde in dat proefpersonen 
de snelste van de 2 cues gebruikten. Betekenen deze resultaten dat tijdsverschillen genegeerd 
worden? Of worden ze op een of andere manier gecompenseerd voor dat de integratie 
plaatsvindt? In Hoofdstuk 3 laat ik zien dat tijdsverschillen tussen monoculaire en binoculaire 
cues zichtbaar zijn in de online correctie van beweging. Dit impliceert dat tijdsverschillen niet 
gecompenseert worden wanneer de cues in 1 inschatting worden gecombineerd. Hoofdstuk 3 laat 
ook zien dat dat mensen in de monoculaire informatie zowel de beweging als de positie kunnen 
gebruiken om hun beweging aan te passen maar alleen de positie in de binoculaire informatie.  

Als het brein een precies maar incorrect signaal combineert met een ruizig maar correct 
signaal, dan zal volgens de huidige theorie van optimale cue combinatie de precieze maar 
incorrecte informatie meer gewicht krijgen in de gecombineerde inschatting. Dit zou zeer nadelig 
zijn voor interactie met het object. In Hoofdstuk 4 heb ik onderzocht hoe de gecombineerde 
inschatting van helling beïnvloed wordt door een verandering in de ervaren correctheid van 
monoculaire en binoculaire cues tijdens de proef. Ik vond dat proefpersonen de helling van het 
doel anders inschatten na de verandering in correctheid dan voor de verandering. Dit was niet te 
wijten aan een herschaling van de cues of een verandering in hun ervaren precisie (ruis). Dit 
suggereert dat het brein wel degelijk rekening houdt met de correctheid van de verschillende cues 
wanneer het ze integreert in één inschatting. Incorrecte cues zullen minder gewicht krijgen dan 
correcte cues, ook al is er geen verschil in precisie. Het feit dat mensen het gewicht van de cues 
konden aanpassen binnen enkele trials impliceert dat de monoculaire en binoculaire inschattingen 
ook nog na hun combinatie beschikbaar blijven, zodat de gecombineerde inschatting achteraf snel 
kan worden geevalueerd. 
 Niet iedereen kan het verschil in positie tussen de ogen gebruiken om diepte in te 
schatten. Verrassend genoeg kon een stereoblinde proefpersoon in Hoofdstuk 3 het verschil in 
verandering in helling tussen de ogen kon gebruiken om de uiteindelijke helling in te schatten. In 
Hoofdstuk 5 heb ik onderzocht of andere stereoblinde mensen dit ook konden, en zo ja, hoe ze 
dan wisten welke beweging in het linkeroog ze moesten vergelijken met welke beweging in het 
rechteroog om het verschil in beweging tussen de ogen te berekenen. Stereoblinde proefpersonen 
konden inderdaad het verschil in beweging tussen de ogen gebruiken om de richting van 
beweging in diepte in te schatten. Interessant genoeg konden controle proefpersonen met normaal 
binoculair zicht dit niet. Stereoblinde proefpersonen correspondeerden de bewegingen door de 
snelheden te matchen op relatieve richting. Dus naast de ‘normale’ correspondentie van posities 
kunnen mensen ook leren om bewegingen in de twee ogen te corresponderen op basis van 
relatieve richting, afzonderlijk van positie. Dit geeft aan dat beweging en positie onafhankelijk 
van elkaar kunnen worden verwerkt in het brein. 


