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Samenvatting 

De opkomst van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is duidelijk 

zichtbaar geworden in ons dagelijks leven. Onderzoekers hebben de laatste jaren 

stappen genomen om de visie te realiseren om deze technologieën te doen verdwijnen in 

de omgeving met behulp van geavanceerde technologie en computers, daarmee een 

ergonomische ruimte voor de mens creërend, die een actieve leefomgeving omvat. Deze 

visie heeft verschillende namen en definities die nauw op elkaar lijken; het kan 

ubiquitous computing worden genoemd, maar ook pervasive computing of ambient 

intelligence (AmI). AmI doet gedistribueerde vaste en draadloze computers en 

communicatie naar de achtergrond verdwijnen en stelt de gebruiker op de voorgrond. 

Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van ons leven te verbeteren door een 

betrouwbare en veilige interactie met onze sociale en materiële omgeving. Om dit doel 

te bereiken is kennis over mensen en hun functioneren een belangrijke factor, omdat 

apparaten in de omgeving die over deze kennis beschikken een meer mensachtig begrip 

kunnen tonen.  

Om dit doel te realiseren moeten er apparaten gebouwd worden met kennis over de 

mens, apparaten die in staat zijn om een meer diepgaande analyse uit te voeren van het 

functioneren van de mens. Hiervoor hebben we de hulp nodig van mensgerichte 

disciplines zoals cognitiewetenschappen, psychologie, neurowetenschappen en 

biomedische wetenschappen, die modellen ontwikkelen voor vele verschillende 

aspecten van het menselijk functioneren. Indien dergelijke modellen van menselijke 

processen worden gerepresenteerd in een formele en computationele vorm, en worden 

ingebouwd in deze apparaten, dan kunnen dergelijke apparaten gebruikersvriendelijker 

worden gemaakt en beter inspelen op de mens. De integratie van deze modellen binnen 

de AmI toepassingen is meer bekend aan het worden als human-aware ambient agent 

modelling. In dit proefschrift is het aspect dat als uitgangspunt is genomen om zulke 

ambient agents te modelleren mindreading of Theory of Mind (ToM): een vermogen om 

mentale toestanden zoals geloof, intenties, verlangens, pretenties, kennis, emotie etc. 

aan anderen toe te kennen en om te begrijpen dat deze toestanden gelijk of anders 

kunnen zijn dan de eigen toestanden.  



Twee filosofische perspectieven op het hebben van een Theory of Mind zijn Simulation 

Theory and Theory Theory. In het eerste perspectief wordt ervan uitgegaan dat 

mindreading plaatsvindt door de faciliteiten met betrekking tot de eigen mentale 

toestanden te gebruiken die tegenhangers zijn van de toestanden die zijn toegeschreven 

aan de andere persoon. Bijvoorbeeld, de toestand om zelf pijn te voelen wordt gebruikt 

in het proces om te bepalen of de andere persoon pijn heeft. Het tweede perspectief is 

gebaseerd op redeneren met behulp van kennis over relaties tussen cognitieve 

toestanden en waargenomen gedrag. Een voorbeeld van een dergelijk patroon is: 'Ik 

hoor dat de persoon 'au!' zegt. Het hebben van pijn veroorzaakt het zeggen van 'au!'. 

Daarom heeft de persoon pijn'.  

In dit proefschrift worden zowel modellen onderzocht vanuit het Simulation Theory 

perspectief als vanuit het Theory Theory perspectief, waarbij cognitieve en affectieve 

aspecten en de interactie tussen deze twee menselijke toestanden betrokken zijn. Deze 

modellen zijn opgenomen in ambient agent modellen om AmI toepassingen bewustzijn 

van de mens te geven. Om de toepasbaarheid van de in dit proefschrift voorgestelde 

aanpak te verkennen, is zij toegepast in verschillende specialisaties die zich richten op 

geïntegreerde aanpakken voor, bijvoorbeeld, redeneren, emotiegeneratie en -

herkenning, emotieverspreiding, geloven, verlangen, gevoel, beslisprocessen, en 

aandacht. 

Dit proefschrift is hoofdzakelijk verdeeld in drie delen (met uitzondering van deel I en 

deel V, die respectievelijk Inleiding en Discussie en Toekomstig Werk beschrijven), die 

in totaal 11 uit hoofdstukken bestaan. Sommige van de ambient agent modellen die in 

deze hoofdstukken zijn ontworpen volgen de Theory Theory aanpak van Theory of 

Mind, sommigen kiezen voor de Simulation Theory benadering, terwijl anderen een 

gecombineerde aanpak hanteren, die de Theory Theory (TT) en Simulation Theory (ST) 

aanpak integreert. Aan de andere kant zijn er, hoewel de meeste van de voorgestelde 

modellen zijn geïntegreerd in een ambient agent model, toch een paar modellen 

overgelaten om als toekomstig werk te worden geïntegreerd.  

 


