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Samenvatting 
 
“Onzekerheid” 
 
Dit proefschrift gaat over hoe het menselijk brein omgaat met 
de gelijktijdige beschikbaarheid van meerdere 
informatiebronnen voor het visueel inschatten van de drie-
dimensionale eigenschappen van  de wereld om ons heen, en 
de onzekerheid die dat mogelijk oplevert bij de waarneming.  
 
Gevraagd naar de afstand tussen een persoon en een object of 
naar de hoek die een object heeft ten opzichte van de persoon 
beschikt het brein van deze persoon meestal over meerdere 
verschillende soorten visuele informatie. De schatting kan 
bijvoorbeeld worden gemaakt op basis van perspectivische 
vertekening -denk aan de witte lijnen op de snelweg, die 
verder weg dichter bijelkaar lijken te liggen- het stereobeeld, 
of op basis van grootte van het beeld op het netvlies, op basis 
van de vorm van een object op het netvlies, en zo nog op meer 
informatiebronnen. De schattingen op basis van verschillende 
informatiebronnen verschillen altijd iets van elkaar. Een 
persoon is zich echter niet bewust van de verschillen tussen de 
schattingen, en kan desgevraagd altijd een eenduidige 
schatting maken. Het brein is blijkbaar in staat om de, 
bijvoorbeeld, hoekschattingen op basis van perspectivische 
vertekening en stereobeeld samen te voegen tot een 
eenduidige hoek. In dit proefschrift staan vier verschillende 
onderzoeken beschreven die pogen licht te werpen op de 
werking achter deze samenvoeging.  
 
Een gangbare theorie over de werking gaat als volgt; het 
brein kent de betrouwbaarheid van elke losse schatting, en 
“berekent” het gemiddelde van de schattingen, rekening 
houdend met de betrouwbaarheid van iedere schatting. Een 
betrouwbare schatting weegt zwaarder in het gemiddelde 
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dan een minder betrouwbare schatting. Deze eenvoudig 
klinkende regel levert een aantal interessante voorspellingen 
op. In hoofdstuk 1 wordt de eerste daarvan beschreven; als 
meerdere informatiebronnen worden samengevoegd, zijn we 
dan de toegang tot de informatie uit de losse bronnen kwijt ? 
Er zijn onderzoeken die dit lijken aan te tonen. Het 
beschreven onderzoek in hoofdstuk 1 laat zien dat we deze 
informatie alleen “kwijtraken” als deze niet bruikbaar is voor 
de inschatting. We raken informatie uit losse bronnen dus niet 
zonder meer kwijt.  
 
Hoofdstuk 2 gaat over een andere voorspelling die voortkomt 
uit de gewogen gemiddelde theorie; als alleen de 
betrouwbaarheid van de losse schattingen wordt gebruikt 
voor het samenvoegen, doen de waarden van de losse 
schattingen er dan toe ? Enigzins tegen-intuitief stelt de 
theorie dat het samenvoegen van twee uiteenlopende 
schattingen een even betrouwbaar eindresultaat heeft als het 
samenvoegen van twee schattingen die erg bijelkaar in de 
buurt zitten. Ondanks het tegen-intuitieve aspect blijkt de 
voorspelling in hoofdstuk 2 niet weerlegbaar.  
 
In het verlengde van het gebruiken van de betrouwbaarheid 
van schattingen ligt een andere interessante stelling, die in 
hoofdstuk 3 wordt belicht. De stelling is dat het brein bij 
sommige informatiebronnen aannames moet maken om hun 
betrouwbaarheid te kennen. Als dat klopt, dan zou men in 
principe de betrouwbaarheid van een schatting kunnen 
beïnvloeden door de aanname meer of minder juist te laten 
lijken. Volgens de theorie zouden mensen dan ook meer of 
minder op die informatiebron gaan vertrouwen. Hiertoe lieten 
we mensen de hoek van een ellips in schatten. Bij die schatting 
gebruiken mensen, onbewust, de aanname dat de ellips die ze 
zien -denk aan een koffiekring op de salon tafel die je 
onderuitgezakt in een stoel bekijkt- eigenlijk rond is. Wij 



 

 89 

lieten in het experiment de aanname dat de ellips eigenlijk 
rond was meer of minder juist lijken, en keken of mensen meer 
of minder vertrouwden op de vorm van de ellips als informatie 
over de hoek ervan. Dit was niet het geval. Eerder werd 
aangetoond dat na lange blootstelling aan ellipsen die geen 
cirkels zijn, mensen minder op de vorm als indirecte 
informatie over de hoek gingen vertrouwen. In ons 
experiment, waar we onderzochten of dit ook op korte, 
instantane termijn werkte, bleek dit niet het geval. Het duurt 
dus echt wat langer (dan een enkele blik) voor je je aannames 
over de eigenlijke vorm van iets los laat.  
 
Hoofdstuk 4, ten slotte, gaat over hoe we hebben onderzocht 
of de betrouwbaarheid van een informatiebron over de hoek 
van een voorwerp bepaald wordt aan de hand van waar in de 
omgeving men kijkt, of aan de hand van waar naar men kijkt. 
Hiertoe lieten we mensen de hoek van een voorwerp 
aanpassen zodat deze hetzelfde was als de hoek van een 
doorzichtig voorwerp op dezelfde plek. We wisten dat mensen 
de twee voorwerpen onder verschillende hoeken zouden zien 
als ze ze om de beurt zouden moeten bekijken. Dit was omdat 
de betrouwbaarheden van de twee soorten hoekinformatie per 
voorwerp verschilde. Als de voorwerpen op dezelfde plek te 
zien waren, zouden mensen de betrouwbaarheden van de 
informatiebronnen voor beide voorwerpen hetzelfde kunnen 
beoordelen omdat ze op dezelfde plek in de ruimte waren. Ze 
zouden ook betrouwbaarheden van de informatiebronnen voor 
beide voorwerpen verschillend kunnen beoordelen omdat ze 
de informatiebronnen koppelen aan de voorwerpen, i.p.v. aan 
de plaats waar ze kijken. Mensen bleken de betrouwbaarheden 
per voorwerp te beoordelen, ookal bevonden de voorwerpen 
zich op dezelfde plek. 
 
 
 


