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 Het doel van dit proefschrift was inzicht te krijgen in de vroege ontwikkeling van het 
gebruik van visuele informatie voor het waarnemen en bewegen. Het vertrekpunt hierbij 
was een invloedrijk model in het onderzoek bij volwassenen: het tweevisuelesystemen 
model (Goodale & Milner, 1992, 2004; Milner & Goodale, 1995, 2008). Volgens dit 
model zijn er twee functioneel en neuroanatomisch gescheiden visuele systemen: het 
ventrale visus voor perceptie systeem en het dorsale visus voor bewegen systeem. Waar 
het visus voor perceptie systeem vooral allocentrische (contextuele) informatie oppikt 
om voorwerpen, gebeurtenissen en plaatsen in de omgeving waar te nemen en te 
onderscheiden, gebruikt het visus voor bewegen systeem hoofdzakelijk egocentrische 
(contextonafhankelijke) informatie voor het sturen van bewegingen. Het visus voor 
bewegen systeem lijkt zich daarbij strikt te beperken tot de uitvoering van de beweging 
en behelst niet de keuze voor een bepaalde handeling of handelwijze (bijv. de keuze 
voor het één- of tweehandig oppakken van het voorwerp). Dit wordt vermoedelijk 
ondersteund door het visus voor perceptie systeem.

Een uitgebreide beschrijving van dit theoretisch kader werd gegeven in Hoofdstuk 
2. In dit hoofdstuk werd ook gekeken in hoeverre bevindingen in eerder werk in 
overeenstemming zijn met een dergelijke dissociatie in informatiegebruik in het 
eerste levensjaar. Hiertoe werd bestudeerd of bevindingen omtrent de vroege visus 
voor perceptie (aan de hand van habituatie- en voorkeurkijkstudies) consistent zijn 
met het gebruik van allocentrische informatie en of bevindingen met betrekking tot 
visus voor bewegen (zoals reiken en het visueel volgen) stroken met het gebruik van 
egocentrische informatie. Ondanks dat de eerdere studies directe gevolgtrekkingen niet 
goed mogelijk maken (het vergelijk tussen visus voor perceptie en visus voor bewegen 
betrof altijd verschillende studies met experimentele condities en procedures die vaak 
ongelijk zijn), leverden ze wel duidelijk indicaties voor het bestaan van een vroege 
dissociatie in informatiegebruik voor visus voor perceptie en visus voor bewegen. 
Zo blijkt het visueel begeleid reiken naar ondermeer bewegende voorwerpen bij drie 
maanden oude baby’s in overeenstemming met het gebruik van informatie die de 
relatie specificeert tussen het voorwerp en de baby, oftewel egocentrische informatie. 
Pas een aantal maanden later speelt ook allocentrische informatie een mogelijke rol. 
Visus voor perceptie (het onderscheiden van relatieve snelheid of bewegingsrichting 
van voorwerpen), daarentegen, hangt in drie maanden oude baby’s vooral af van 
allocentrische informatie. Egocentrische informatie speelt pas later een rol. Echter, het 
indirecte karakter van deze bewijsvoering noodzaakt tot onderzoek waarin de vraag 
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centraal staat of de veronderstelde dissociatie tussen visus voor perceptie en visus voor 
bewegen en de daaruit vloeiende dissociatie in informatiegebruik inderdaad bestaat in 
de vroege ontwikkeling. Dit was het doel van de experimentele hoofdstukken van dit 
proefschrift. 

Een aspect dat wordt verondersteld deel uit te maken van visus voor perceptie 
is het selecteren van een juiste actiemodus (handelwijze) zoals de keuze om één- of 
tweehandig te reiken voor een voorwerp. In Hoofdstuk 4 werd onderzocht of deze 
actieselectie en de daaropvolgende bewegingscontrole aangepast zijn aan de grootte 
van het voorwerp bij 5 tot 9 maanden oude baby’s die reiken naar voorwerpen die 
verschillen in grootte. Tevens werd gekeken of (leeftijdsgerelateerde verschillen 
in) deze processen met elkaar samenhangen of beter als onafhankelijk beschreven 
kunnen worden. In overeenstemming met eerder onderzoek werd gevonden dat baby’s 
vanaf 5 maanden hun actieselectie aanpasten aan de grootte van voorwerp. Dat wil 
zeggen dat zij vaker met één hand reikten naar kleine voorwerpen en vaker met twee 
handen reikten naar grotere voorwerpen. Op deze leeftijd controleren baby’s ook de 
handopening in toenemende mate wanneer zij het voorwerp naderen (dus voordat het 
voorwerp aangeraakt wordt). Echter, actieselectie en bewegingscontrole bleken niet aan 
elkaar gekoppeld. Dat houdt in dat een baby die een adaptieve actiemodus selecteert 
ten opzichte van de objectgrootte, niet noodzakelijkerwijs ook de handopening schaalt 
naar de grootte van het voorwerp, en vice versa. Vanuit het tweevisuelesystemen 
model zou dit kunnen betekenen dat in elk geval vanaf 5 maanden visus voor perceptie 
(d.w.z. actieselectie) en visus voor bewegen (d.w.z. bewegingscontrole) gedissocieerd 
zijn. Of deze dissociatie ook zijn grondslag vindt in het informatiegebruik blijft echter 
onduidelijk en werd in hoofdstukken 5 en 6 in meer detail onderzocht.

Volgens het tweevisuelesystemen model houdt de dissociatie in informatiegebruik 
in dat visus voor perceptie voornamelijk beroep doet op allocentrische informatie, terwijl 
visus voor bewegen hoofdzakelijk egocentrische informatie detecteert. In Hoofdstuk 
5 is gekeken of het gebruik van allocentrische informatie zich inderdaad beperkt tot 
het selecteren van een handelwijze (het reiken met de linker ofwel rechter hand) of 
dat deze informatie ook gebruikt wordt voor het sturen van de beweging (kinematica 
van het reiken). Zes tot 10 maanden oude baby’s werden gepresenteerd met van links 
naar rechts naderende voorwerpen die met twee verschillende snelheden bewogen 
voor een statische of bewegende achtergrond. Door de bewegende achtergrond werd 
de allocentrische informatie gemanipuleerd die de voorwerpsnelheid ten opzichte 
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van zijn achtergrond specificeert, terwijl de voorwerpsnelheid ten opzichte van de 
baby onveranderd bleef. De actieselectie en bewegingscontrole van de baby’s waren 
beide een functie van voorwerpsnelheid en afgestemd op hun actiemogelijkheden. 
Zo waren baby’s vaker geneigd om te reiken met hun contralaterale (rechter) hand 
bij een hogere voorwerpsnelheid, waarschijnlijk omdat dit meer tijd bood om het 
voorwerp te onderscheppen. Dit effect was echter minder uitgesproken bij de oudere 
baby’s. Tevens zorgde een toename in voorwerpsnelheid voor een afname in reikduur 
en het aantal bewegingseenheden, een kortere deceleratiefase van de reikbeweging 
en een toename in gemiddelde snelheid. Het bleek dat beweging van de achtergrond 
(allocentrische informatie) de actieselectie van de baby’s beïnvloedde. Echter, pas 
op 10 maanden waren deze effecten van achtergrond daadwerkelijk consistent met 
het gebruik van allocentrische informatie (d.w.z. reiken met de contralaterale hand 
bij een hogere relatieve snelheid). Daarentegen bleek de bewegingscontrole van de 
baby’s niet beïnvloed te worden door de achtergrondbeweging. Een uitzondering 
hierop was het moment van bewegingsinitiatie dat systematisch beïnvloed werd 
door de achtergrondbeweging wanneer de tijdsdruk groot was. Samengevat en in 
overeenstemming met het tweevisuelesystemen model suggereren deze bevindingen 
dat actieselectie consistent is met het gebruik van allocentrische informatie vanaf 10 
maanden. Daarbij had achtergrondbeweging geen invloed op de bewegingscontrole. 
Dit wijst erop dat allocentrische informatie niet wordt gebruikt voor de controle van 
de zich ontvouwende beweging. Echter, in tegenstelling tot de voorspellingen uit het 
tweevisuelesystemen model lijkt de bewegingsinitiatie wel beïnvloed te worden door 
allocentrische informatie. Deze bevindingen impliceren daarom dat het gebruik van 
visuele informatie voor visus voor perceptie en visus voor bewegen grotendeels, maar 
mogelijk niet volledig, gedissocieerd zijn tussen 6 en 10 maanden.

Visus voor perceptie wordt niet alleen verondersteld bij te dragen aan 
actieselectie (welke handelwijze), maar is ook betrokken bij het waarnemen van de 
actiemogelijkheden die een voorwerp biedt (wel of geen handeling). De focus van 
Hoofdstuk 6 lag op dit laatste aspect. Het doel was om te kijken naar informatiegebruik 
voor het waarnemen van actiemogelijkheden (voorkeur voor het reiken naar het ene 
of andere voorwerp) en de bewegingssturing in 6 tot 7 maanden oude baby’s. Hiertoe 
presenteerden we baby’s met twee voorwerpen op gelijke afstand tegen een illusionaire 
achtergrond, waardoor de voorwerpen zich schijnbaar op verschillende afstanden 
bevinden. De baby’s hadden een voorkeur om te reiken naar het voorwerp dat dichterbij 
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leek vergeleken met het voorwerp dat verder weg leek. Echter, de bewegingscontrole 
bleek alleen een functie te zijn van fysieke verschillen in voorwerpafstand (met name 
hogere pieksnelheden en toename in het aantal bewegingseenheden) en niet door 
verschillen in waargenomen voorwerpafstand – ook niet voor de baby’s die deze 
informatie gebruikten in hun keuze naar welk voorwerp te reiken. Deze bevindingen 
geven aan dat er sprake is van differentieel informatiegebruik voor het waarnemen van 
actiemogelijkheden, weergegeven door de voorkeur om te reiken naar het voorwerp 
dat perceptueel dichterbij is, en bewegingscontrole vanaf tenminste 6 maanden. In 
termen van het tweevisuelesystemen model wijzen deze resultaten op een vroege 
dissociatie tussen visus voor perceptie en visus voor bewegen.

De focus tot hier was vooral op de dissociatie tussen visus voor perceptie en 
visus voor bewegen. Echter, adaptief gedrag brengt ook met zich mee dat de systemen 
moeten samenwerken en wanneer nodig elkaar aanvullen. Wanneer, bijvoorbeeld, het 
visus voor bewegen systeem verstoord is, dan kan het visus voor perceptie systeem 
een grotere bijdrage leveren. Een veel gebruikt scenario om dit te onderzoeken is het 
introduceren van een temporele vertraging tussen de presentatie van het voorwerp en 
bewegingsinitiatie, waardoor het online gebruik van informatie voor bewegingssturing 
wordt verstoord. Onderzoek bij volwassen laat zien dat in deze situaties visus voor 
perceptie de controle van de beweging op zich gaat nemen: bewegingscontrole wordt 
dan namelijk afhankelijker van allocentrische informatie. De bestudering van oog- 
en reikbewegingen van baby’s naar bewegende voorwerpen die tijdelijk uit het zicht 
verdwijnen kan daarom inzicht geven in de vroege interactie tussen de twee visuele 
systemen. Een overzicht van de literatuur (in Hoofdstuk 2) suggereerde dat baby’s 
vanaf 4 en 5 maanden het verschijnen van een voorwerp dat kort uit het zicht verdwijnt 
anticiperen tijdens een volg- of reiktaak. In termen van het tweevisuelesystemen model 
zou dit betekenen dat visie voor perceptie rond die leeftijd een bijdrage gaat leveren 
aan de bewegingssturing.

De resultaten in hoofdstukken 4 tot en met 6 duiden erop dat een dissociatie tussen 
visus voor perceptie en visus voor bewegen ontstaat rond 6 maanden. Hoofdstuk 3 
richt zich daarom op de interactie tussen beide systemen bij anticiperend reikgedrag in 
occlusiesituaties van 7 tot 9 maanden oude baby’s. Hiertoe werd occlusieafstand, -duur 
en balsnelheid gemanipuleerd. Het bleek dat occlusieduur de belangrijkste factor was 
op het vermogen tot anticiperend reikgedrag. Bij een toename in occlusieduur nam 
het aantal anticiperende reikbewegingen af, hoewel dit effect afnam met toenemende 
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leeftijd. Met betrekking tot het tweevisuelesystemen model zou dit kunnen betekenen 
dat visus voor perceptie al in de vroege ontwikkeling een bijdrage levert aan de 
bewegingssturing. Hoewel deze interactie nog relatief fragiel is rond 7 maanden, 
stabiliseert deze tot 11 maanden.

In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 7, werd de bredere betekenis van de bevindingen 
voor het tweevisuelesystemen model en de validiteit hiervan bediscussieerd en werden 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek aangedragen. 




