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Visuele informatie voor perceptie in bewegingshandelingen 

 
Het algemene doel van het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek was om 
verder inzicht te krijgen in de rol van visuele informatie in bewegingscontrole 
(kortweg actie genoemd) en perceptie en hoe perceptie en actie elkaar aanvullen 
tijdens bewegen. 

In Hoofdstuk 1 werd het theoretisch kader van het onderzoek geschetst. 
Het vertrekpunt voor de in dit proefschrift gepresenteerde onderzoeken was 
Goodale en Milner’s parallelle model van het gebruik van visuele informatie in 
actie en perceptie. Deze auteurs stellen dat er anatomisch en functioneel twee 
gescheiden, parallelle visuele systemen kunnen worden onderscheiden die 
exploitatie van visuele informatie voor perceptie en actie mediëren. Tot de 
primaire visuele cortex is de verwerking van visuele informatie hetzelfde, maar 
daarna kan een onderscheid gemaakt worden tussen het ventrale en het dorsale 
visuele systeem. Het ventrale visuele systeem, dat projecties vanuit de primaire 
visuele cortex naar de inferotemporale cortex bevat, is gespecialiseerd in de 
(bewuste) waarneming van gebeurtenissen en voorwerpen in de omgeving 
(perceptie),  waarbij voorwerpen en hun eigenschappen gecodeerd worden ten 
opzichte van andere voorwerpen in een relatieve metriek, als allocentrische 
informatie. Het dorsale visuele systeem, dat projecties van de primaire visuele 
cortex naar de posterieure pariëtale cortex bevat, is gespecialiseerd in de 
(onbewuste) visuele controle van bewegingen in de omgeving (actie), waarbij 
voorwerpen ten opzichte van de actor in een absolute metriek gecodeerd 
worden, als egocentrische informatie. 

In de Hoofdstukken 2 en 3 werd de verklarende waarde van 
bovengenoemd parallelle model voor perceptie en actie geëvalueerd en 
vergeleken met seriële modellen waarin één algemene perceptuele representatie 
wordt gemaakt die vervolgens gebruikt wordt om bewegingen te sturen. De 
gevonden resultaten waren consistenter met Milner en Goodale’s parallelle 
model van actie en perceptie. In de na volgende hoofdstukken werd daarom 
onderzocht hoe perceptie en actie samenwerken om te komen tot een 
doelgerichte bewegingshandeling, een onderwerp dat in de literatuur tot nu toe 
onderbelicht is gebleven. In de Hoofdstukken 4 en 5 werd de rol van visuele 
informatie voor perceptie tijdens de uitvoering van bewegingshandelingen, 
waarbij niet alleen gedoeld wordt op bewegingscontrole (d.w.z. actie), maar ook 
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op bijvoorbeeld het selecteren van een geschikte handelwijze, bestudeerd. Een 
ander onderwerp dat tot nu toe relatief onderbelicht is gebleven sinds Goodale 
en Milner hun model voorstelden, is dat de functionele vereisten van perceptie 
en bewegingscontrole (actie) verschillende beperkingen opleggen aan de 
informatiedetectie. Daarom werd in het laatste experimentele hoofdstuk 
onderzocht of, en zo ja hoe, informatiedetectie voor perceptie en actie verschilt. 
De inhoud van deze hoofdstukken laat zich in meer detail als volgt samenvatten. 
 
In Hoofdstuk 2 werd de studie beschreven waarin werd onderzocht of mensen 
die een voorwerp proberen te onderscheppen dat tijdelijk niet zichtbaar is dit 
doen door het ‘denkbeeldige’ voorwerp te blijven volgen met hun ogen of dat zij 
snelle, predictieve veranderingen van blikrichting maken naar de locatie waar 
het voorwerp onderschept moet worden. Hiertoe kregen deelnemers bewegende 
voorwerpen gepresenteerd die vanaf rechts in het frontoparallelle vlak naar hen 
toe bewogen. In de ene conditie was het voorwerp continu zichtbaar, terwijl in 
de tweede conditie het voorwerp tijdens het laatste stuk van het bewegingstraject 
onzichtbaar was. De deelnemers vingen het voorwerp wanneer deze voor hen 
langs bewoog. In beide condities volgden de deelnemers met hun ogen het 
voorwerp hetgeen aangeeft dat de blikrichting nauw gekoppeld was aan de 
beweging van het voorwerp. Dit was zelfs het geval wanneer het voorwerp niet 
zichtbaar was. Er traden weinig snelle veranderingen in blikrichting in de 
richting van het voorgeschreven interceptiepunt op. Met andere woorden, 
deelnemers volgden het voorwerp met hun ogen tijdens het gehele 
bewegingstraject, ook wanneer het voorwerp onzichtbaar was. Een opvallende 
bevinding was dat, in tegenstelling tot perceptuele bewegingsinschattingsstudies 
(‘motion prediction’), deelnemers handelden alsof ze het moment dat het 
voorwerp het interceptiepunt zou passeren onderschatten wanneer de staaf 
onzichtbaar was. Gesuggereerd wordt dat deze discrepantie verklaard zou 
kunnen worden door de verschillende mate van betrokkenheid van actie en 
perceptie. 

In Hoofdstuk 3 werd daarom een directere vergelijking gemaakt tussen 
actie en perceptie. De gezichtspunten dat het gebruik van visuele informatie in 
actie en in perceptie gescheiden zijn (parallelle model) of dat actie de slaaf is 
van perceptie (seriële model) werden expliciet vergeleken. Dit werd gedaan door 
te onderzoeken of systematische fouten die gemaakt worden tijdens perceptuele 
inschattingen ook leiden tot vergelijkbare fouten tijdens vangen. In het 
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perceptie-experiment werd deelnemers gevraagd om manueel de oriëntatie van 
een staaf in dezelfde oriëntatie te zetten als de oriëntatie van een referentiestaaf 
die op verschillende afstanden in het frontoparallelle vlak was geplaatst. In het 
actie-experiment moesten deelnemers staven vangen met verschillende 
oriëntaties die in het frontoparallelle vlak naar hen toe bewogen. De staven 
konden of het gehele bewegingstraject zichtbaar blijven, of een halve meter voor 
het interceptiepunt onzichtbaar worden. Het perceptie-experiment liet zien dat er 
systematische oriëntatiefouten gemaakt werden, voornamelijk voor de schuine 
oriëntaties. Deze fouten werden groter naarmate de afstand van de 
referentiestaaf toenam. In het actie-experiment (vangen) werden ook 
systematische fouten gevonden, maar deze fouten waren verschillend van die in 
het perceptie-experiment. Deze resultaten zijn meer in overeenstemming met het 
parallelle model waar in het gebruik van visuele informatie in actie en in 
perceptie gescheiden zijn dan met het seriële model dat aangeeft dat perceptie 
voorgaat aan actie. 

Met het in Hoofdstuk 4 gepresenteerde experiment werd de 
betrokkenheid van perceptie in bewegingshandelingen onderzocht. Hiertoe werd 
de invloed van allocentrische informatiebronnen op de verschillende 
componenten waaruit een bewegingshandeling bestaat (de selectie van een 
adequate handelwijze (bijvoorbeeld een één- of tweehandig grijppatroon) en het 
vooruitplannen en onmiddellijke controle van de beweging) bekeken. Er werd 
aangenomen dat het gebruik van allocentrische informatiebronnen wijst op 
betrokkenheid van het gebruik van visuele informatie in perceptie en dat het 
gebruik van egocentrische informatie wijst op betrokkenheid van visuele 
informatie in actie. Deelnemers pakten en maakten een perceptuele schatting 
van de lengte van een staaf die ingebed was in een Müller-Lyer-configuratie. 
Afhankelijk van de lengte van de staaf moesten deelnemers een één- of 
tweehandige respons kiezen. Er werd gevonden dat de Müller-Lyer-configuratie 
effect had op de keuze voor een één- of tweehandige respons. Dit gold zowel 
voor pakken als voor perceptuele inschattingen. Dit onderstreept de 
betrokkenheid van perceptie bij de selectie voor een adequate handelwijze. In 
tegenstelling tot de selectie van een handelwijze, had de Müller-Lyer-
configuratie slechts een klein effect op de bewegingskinematica tijdens het 
pakken. Dit wijst op het gebruik van egocentrische informatiebronnen tijdens 
actie. Geconcludeerd wordt dat scheiding tussen het gebruik visuele informatie 
in perceptie en in actie niet absoluut is maar dat het gebruik van visuele 
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informatie in perceptie bijdraagt aan een bewegingshandeling door de selectie 
van een geschikte handelwijze. 

Hoofdstuk 5 liet nog een andere rol van het gebruik van visuele 
informatie in perceptie bij bewegingshandelingen zien. In de in dit hoofdstuk 
beschreven studie werd de rol van perceptie in het bepalen van de locatie van het 
doel in een miktaak naar doelen op afstand onderzocht. Op een gelijksoortige 
wijze als in Hoofdstuk 4 werd het gebruik van allocentrische informatie 
geëvalueerd in een taak waarin deelnemers een steen naar een doel sjoelden dat 
was ingebed in Judd-configuraties. Er werd een significant illusie-effect 
gevonden, dat in dezelfde orde van grootte was als het illusie-effect in de 
perceptie van doellocatie. Beargumenteerd wordt dat het gebruik van visuele 
informatie in perceptie de grenzen stelt waarbinnen het gebruik van visuele 
informatie in actie autonoom de bewegingsuitvoering controleert. 

In Hoofdstuk 6 is getracht om inzicht te krijgen in de vraag of de 
functionele vereisten van het gebruik van visuele informatie in perceptie en in 
actie, naast de traditioneel benadrukte verschillen in de verwerking van visuele 
informatie, verschillende randvoorwaarden stellen aan de wijze van 
informatiedetectie. Deelnemers pakten en maakten een perceptuele schatting van 
de lengte van een staaf die was ingebed in een Müller-Lyer-configuratie (net 
zoals in Hoofdstuk 4). De blikrichting van de deelnemers werd gemeten om 
taakspecifieke verschillen in informatiedetectie te onderzoeken. De Müller-
Lyer-configuratie had een significant effect op de perceptuele schatting maar 
niet op de handopening tijdens pakken. In overeenstemming hiermee werden 
significante verschillen in blikrichting tussen actie- en perceptietaken gevonden. 
Deelnemers keken langer naar gebieden met egocentrische informatie tijdens 
pakken dan tijdens het maken van een perceptuele lengte-inschatting. Daarnaast 
lieten de deelnemers ook meer snelle veranderingen in blikrichting zien tijdens 
het doen van een perceptuele lengte-inschatting. Dit laatste maakt het oppikken 
van allocentrische informatie mogelijk. De resultaten ondersteunen de gedachte 
dat de functionele dissociatie tussen het gebruik van visuele informatie in actie 
en in perceptie niet beperkt is tot het verwerken van visuele informatie, maar 
ook de detectie van informatie omvat. 

In de epiloog, Hoofdstuk 7, worden de belangrijkste resultaten kort 
samengevat en geïnterpreteerd in termen van het in Hoofdstuk 1 gepresenteerde 
theoretisch kader. De resultaten van de in dit proefschrift gepresenteerde 
experimenten waren in overeenstemming met het parallelle model van het 
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gebruik van visuele informatie in perceptie en het gebruik van visuele informatie 
in actie zoals voorgesteld door Milner en Goodale. Dit proefschrift verdiept en 
verbreedt Milner en Goodale’s parallelle model van actie en perceptie. Het toont 
1) hoe het gebruik van visuele informatie in perceptie en in actie interacteren 
tijdens bewegingshandelingen en 2) dat de functionele dissociatie van het 
gebruik van visuele informatie in actie en in perceptie, naast 
informatieverwerking, ook het oppikken van visuele informatie omvat. 

 
 


