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Stochastischeresonantieis eenparadoxaal aandoend
verschijnsel, waarbij toevoegingvan ruis een net niet
waarneembaarsignaal detecteerbaarkan maken.In de
fysica is het al geruime tijd bekend.Het verschijnselis
in de psychologie in beginsel toepasbaarwaar stimuli
onderdrempelig raken, terwijl detectie toch vitaal is
voor menselijkfunctioneren.Dit overzicht heefttot doel
het verschijnseluit te leggenen voor alle zintuigenvan
de mensna te gaan waar in de neuraleinformatietrans-

Inleiding
Doel van dit artikel is onderpsychologenbelangstelling
te wekkenvoor eenverschijnseldatin defysica onderde
tenn stochastischeresonantieal geruimetijd met vrucht
wordt toegepast(Maddox, 1994). Collins e.a. (199sa)
definiërenstochastischeresonantieals het verschijnsel
datde responsvan eennon-lineair systeemop eenzwak
periodiek input-signaal wordt geoptimaliseerddoor de
aanwezigheid van een bepaald ruisniveau. De tenn
duidt op een soort samenwerking(resonantie)tussen
een zwak periodiek signaal en een toevallig (stochastisch) mengselvan signalen, ofwel witte ruis. Daarbij
trekt hetzwakke signaalde ruis als hetware mee in zijn
regelmaat.Dat versterkt het signaal en tilt het over de
waarnemingsdrempel.1ndit artikel wordt hetverschijnsel stochastische resonantie eerst geïntroduceerd.
Vervolgens zal het nut van achtergrondruisvoor het
menselijk zintuigelijk functionerenonderde loep wordengenomen.
* Vrije Universiteit,

Vakgroep Psychonomie, De BoeleiaJIn 1111,

1081 HV Amsterdam. Correspondentie richten aJInde eerste auteur.

missie een aangrijpingspunt ligt voor nuttige toevoeging van achtergrondruisaan het signaal.
Een tweedeoogmerkvandezestudieis tot concreteaanbevelingente komenvoor applicatiesdie metterdaadde
(oudereen gehandicapte)mensbehulpzaamkunnenzijn
om het neuronaalsignalerente verbeteren.De voorlopige conclusieluidt dat zekerop het terrein van de tastzin en het gehoorgeschiktehulpapparatenmogelijk zijn
die in een behoeftekunnenvoorzien.

Dat achtergrondruisnuttig kan zijn, wekt aanvankelijk
bevreemding.In de signaalanalyseis ruis immers altijd
beschouwdals nadeligen hinderlijk voor hetprocesvan
signaalcodering.In de signaaldetectietheorie,welke
doordewaarnemingspsychologie
wordt gebruikt, wordt
veronderstelddat een sensorischprocesaltijd optreedt,
zelfs wanneergeenstimulus is aangeboden.Interne en
externe factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn,
wordencollectief beschrevenals achtergrondruisenopgevatals eenstoring die de nauwkeurigheidvan informatieoverdracht beperkt. In de nieuwe zienswijze
wordt, met empirische ondersteuning,naar voren gebracht dat in bepaaldeniet-lineaire systemen'random
input noise' de signaal/ruis-verhoudingover een beperkte operatiebreedteverbetert.Zo kan in eensituatie
waarin zonderruis het signaal onderde waarnemingsdrempel blijft, eenbepaaldehoeveelheidachtergrondruis het signaal over de drempeltillen. Dit minimum
ruisniveaubepaaltdan de ondergrensvoor het optreden
van stochastischeresonantie.Er is ook eenbovengrens:
eenteveelaanruis overstemthet signaal,waardoorhet
weerverdwijnt.
Stochastischeresonantieblijkt eenintrigerend en uni-
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haarcel een zenuwimpuis. Deze zenuwimpuls wordt gekenmerkt door een smalle piek van 100 millivolt met
een duur van 200 microsec. De extreme gevoeligheid
van de cel laat zich afmeten aan het feit dat de haarcel
een periodieke beweging van 10 nanometer in amplitude kan detecteren, de uitslag van een receptorcel in vitro.
Deze cel-informatie, alsmede die van tal van overige
haarcellen, wordt doorgegeven naar een beslissingscentrum, een netwerk van intemeuronen op het vlak van de
ganglioncellen. In dit zenuwcentrum klinkt het commando tot de rivierkreeft: Blijf of Vlucht.
In de door Moss en Wiesenfeld beschreven waterbakproef werd een stuk staart met haarcellen op een stok
aangebracht. Het geheel werd in de waterbak bevestigd.
De individuele zenuwcellen waren met elektroden verbonden om de reacties te kunnen meten. De stok, en
daardoor ook het water, kreeg een periodieke beweging
mee, die resulteerde in een onderdrempelige haarcelbeweging van onder de 10nanometer. De signaal/ruis-verhouding voor de tastzin bleef dus nihil. Gerandomisee.rdeachtergrondruis werd toegevoegd aan de stok, die
daardoor een extra' onmerkbare' trilling meekreeg.
Hiervan werd de amplitude in diverse stappen van laag
tot hoog opgevoerd. Het resultaat was frappant.
Metingen van actiepotentialen via de elektroden lieten
het karakteristieke beeld van stochastische resonantie
zien: bij toenemende ruis gingen de haarcellen reageren
op een signaal waar ze zonder ruis ongevoelig voor waren. Bij te veel ruis werd het signaal overstemd en verdween die reactie weer. Figuur I laat zien hoe de signaal/ruis-verhouding toenam en de hoogste waarde bereikte bij eenhoeveelheid toegevoegde ruis van 0,3 volt.
Daarna nam de signaal/ruis-verhouding weer af. In dezelfde grafiek staan ook de theoretische predicties op
grond van een in Moss e.a. (1993) beschreven model
voor stochastische resonantie. De lichte discrepantie
tussen theorie en resultaten wordt besproken bij de discussiepunten.
Een belangrijk kenmerk van stochastische resonantie is
dat de input/output-relatie non-lineair is. In een lineair
systeem geeft een verandering in input een evenredige
verandering in output. Bij een non-lineair systeem is dat
niet zo. Bij eenkleine verandering in input kan de output
sterk wijzigen. Een zwak input-signaal kan bijvoorbeeld
net over een' drempel' geholpen worden en wel in plaats
van geenrespons geven, zoals in het voorbeeld van de rivierkreeft. Voor stochastische resonantie geldt dat alleen
wanneer het zwakke, periodieke signaal tegen die drempel aan zit, er bij toegevoegde ruis kans op detectie is. Dit
is gei1lustreerd in figuur 2. Geen of te weinig ruis doet
niets. Matige toevoeging van ruis leidt tot signaaldetec-
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datcellenverschillenin signaleringsvennogen
endetectiedrempel. Collins e.a. (199sa) lieten echter in een
theoretischestudiezien dat er voor grote netwerkenvan
neuronen,naasteennoodzakelijkeminimum ruisintensiteit voor het optredenvan stochastischeresonantieop
zich, eenvastoptimaal ruisniveaubestaatvoor het hele
netwerk, onafuankelijkvan de aard van het input-signaal. Dit ruisniveaudoetbovendiengeenafbreukaande
detectievan bovendrempeligesignalen.Dezeresultaten
suggerereneen mogelijk functionele rol voor interne
ruis in sensorischesystemen,aldus Collins e.a.Interne
ruis wordt veroorzaaktdoor biochemischeen elektriDiscussiepunten
scheactiviteit in de cellen. Een constantniveauvan interneruis in eennetwerk zou kunnendienenom de geBij hoge ruisniveaus(> 0,4 volt rins) blijft de signaal/ruis-verhouding
voeligheid van het hele systeemvoor onderdrempelige
in het experiment met de rivierkreeft
signalente optimaliseren,ook al reageertniet elke indibetrekkelijk gunstig (zie figuur I). Anders gezegd:
viduele cel op de zwakkeinput.
waarom blijft de 'overstemming' door te veel ruis zo
Een laatste punt voor discussieis de kwestie van siglang uit in vergelijking met de predictie volgens het
naalperiodiciteit. Tot voor kort beperktehet stochastitheoretischemodel (en een additionele,elektrischesische-resonantie-onderzoek
zich tot systemenmetperiomulatieproef van de onderzoekers)?Antwoord: echte
dieke input. Dat geldt ook voor het experimentmet de
neuronenhebbeneenrefractaireperiode (dode tijd) na
rivierkreeft. Maar omdatexternestimuli in hetdagelijks
elke vuring. Bij hogeruisniveausneemtde kanstoe dat
levenvaak niet periodiekzijn, lijkt de toepasbaarheid
in
het volgende 'ruisige' signaal in de dode tijd valt. Het
praktischesituatiesniet zo groot. Zoals opgemerktdoor
netto-effectis dat eenfysisch hoger ruisniveaufysioloCollins e.a. (1996),is defocus opperiodiekeinput deels
gisch op lager niveau uitkomt. Relevantis het onderte wijten aande gebruikte techniekenom stochastische
scheidtussende absoluteen de relatieverefractaireperesonantieaante tonen.Dezegaanuit van de input-sigriode. Tijdens de absoluterefractaireperiodevoldoetde
naalfrequentie(voor eengedetailleerdebeschrijvingzie
cel niet aan de voorwaardevan een non-lineair input/
bijv. Moss e.a.,1993;Wiesenfeld,1993)en zijn dusonoutput-systeem.Tijdens de relatieverefractaireperiode
geschiktvoor systemenmet aperiodiekeinput. Onlangs
echteris er sprakevan eenverhoogdevuurdrempelvan
de cel die de non-lineariteit van input/output-systeem hebbenCollins e.a. (1996) echteraangetoonddat stochastischeresonantieook werkt bij aperiodiekeinputonaangetastlaat,hetgeendemogelijkheid biedt voor het
signalen. Daartoe ontwikkelden zij eerst een andere
optredenvan stochastischeresonantie.
techniek (beschrevenin Collins e.a., 199sb),waannee
Met betrekking tot type signaalentype ruis waarbijstoze de coherentietusseneenaperiodiekeinput-stimulus
chastischeresonantieoptreedt,zijn er in de recenteliteratuur aanwijzingen dat het signaal niet sinusoïdaal enderesponskondenkarakteriseren.Vervolgenspasten
ze deze techniektoe in experimentenmet drukreceptohoeft te zijn noch dat het ruisspectrumdaarmeehoeft te
renopdehuid van hetklassiekelaboratoriumdier,derat.
overlappen.Levin en Milier ( I 996) constateerden
datde
Op dezewijze toonden zij aan dat ruis ook de respons
gevoeligheidvan hetmechano-sensorische
systeemvan
van eensensorischezenuwcelop eenzwak aperiodiek
de krekel voor luchtpartikelsverbeterdemetfrequentieinput-signaalkan vergroten. Het verschijnselvan apespectravan onregelmatigeturbulentiesdie geen'overriodieke stochastischeresonantieis inmiddels ook bij
lap' haddenmet de signaalfrequentie.
zenuwcellen van krekels experimenteel aangetoond
Een anderpunt is dat bij signaaldetectiein biologische
(Levin & Miller, 1996).Dezeresultatensteunenhetidee
systemenin het algemeenparallelle detectiedoor groevan
eenmogelijk functionele rol van externeinput-ruis
penvan sensorischezenuwcellenaande orde is. Bij de
in
sensorische
systemen,aldus Collins e.a. Dit maakt
rivierkreeft werdenindividuele cellengetest.Daar trad
onderzoeknaar kunstmatige toevoegingvan ruis aan
stochastischeresonantieop. Maar een beperking voor
de effectiviteit van stochastischeresonantiebij groepen sensorischezenuwcellen om hun gevoeligheid voor
zwakke signalente vergroten, buitengewooninteresin plaatsvan individuele cellen zou kunnenzijn dat de
sant.Het vervolg van dit artikel gaathier verderop in.
optimale intensiteitvan de ruis per cel bepaaldis door-

tie. Te veel ruis leidt tot vermindering van de signaal!
ruis-verhouding,zoalsgoedte zienis in figuur I.
Een aardig voorbeeld van hoe daar zelf thuis mee
geëxperimenteerdkan worden, is beschreven door
GarverenMoss (Scientific American,augustus1995,p.
84-87). Zij laten zien hoe muziek die net te zacht staat
om gehoordte worden, door extrawitte ruis opeenswel
te beluisterenvalt. Ook hier geldtweer:te veelruis leidt
tot overstemmingvan het signaal.

:24

KEUSS,

VAN ROSSUM EN DAS-SMAAL

d
ritme-genereren e

centraal.
d
comman 0
neuronen
I

11

.

motor

.
Interneuronen

sensorische

neuronen
11

RATIONALE VOOR ERGONOMISCHE
TOEPASSING

Ondanksreservesis het gebruikvan achtergrondruister
verbeteringvan de signaal/ruis-verhoudingbij de mens
een poging tot onderzoek zeker waard. Zenuwcellen
ontvangenvaak zowelrandom-alsdeterministischesignalen. Elk organismedat om te overlevenneuralesignalering nodig heeft,is er zondermeermee gebaatdat het
sensorischsysteemsignalenzo tijdig mogelijk opvangt.
Juistde ouderwordendemens,die vaakte kampenheeft
met verhoogdewaarnemingsdrempels,
kan met achtergrondruis zijn voordeeldoen.
Verminderd functioneren van het zenuwstelselwordt
gekenmerktdoor verhoogdesensorischedrempels,resulterendin niet-responderenof verlaagdevuurfrequentie in de sensorischezenuwbanen.Toevoegingvan achtergrondruisaan eenneuraalsignaaldat door ouderdom
benedende sensorischedrempelraakt,vergrootdevuurfrequentie in de zintuigreceptoren.Mutatis mutandis
geldthetzelfdevoor de mensdie in zijn zintuiglijk functionerenis gehandicapt.
Het doelvan dit artikel is niet eenvolledige schetste geven van de schieronbeperktemogelijkhedenvan nuttige achtergrondruisbij onderdrempeligesignalen. Wel
zullen we pogenvoor de verschillendezintuigen waar-

rece ptoren
11

I

meede mensis toegerust,aanknopingspunten
in de infoffilatieoverdrachtte vinden voor (profijtelijke) ruistoediening.Vooropstaatdatnaarergonomischetoepassing wordt gezochtin de precairesituatie dat het neuronaal signaleringsveffilogentekort gaatschieten.

Tastzin
EEN VIERTAL

UITWERKINGEN

a. Handhaven van evenwicht bij /ocomotie. Een momenteel gangbaar model van locomotie in de menselijke motoriek is ontleend aan de gang van de kakkerlak.
Figuur, 3 geeft daarvan een schematisch overzicht. In het
model wordt ervan uitgegaan dat de extensor (het stabeen) voortdurend wordt geëxciteerd door centrale zenuwcellen. Gedurende de excitatieperiode is de activiteit van de flexor (het opzwaaibeen) geïnhibeerd.
Flexietijd blijft min of meer constant, alsof er een scha~
kelklok is die zorgt dat de neuronenpoort voor de flexorexcitatie gedurende een vaste periode open is en dan
weer dicht. Zie voor een verdere uiteenzetting van dit
neurologisch model voor locomotie, Rosenbaum (1991,
p. 131).
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Figuur 4. Representatieve twee-seconden-samples van afferentresponsies en input-signalen voor drie verschillende condities (A+ IJ+ c) en signaal/ruis-verhoudingen voor twee verschîllende subjecten (D + E). Bij condities A, B en c representeren de onderste figuren respectievelijk mechanische ruis (,um) mei geen, inatige en hoge intensiteit, toegediend aan de pees van de strekspier. De middelste figuren tonen de (gemanipuleerde) sinusoi"dale rotatiehaek van de pols. De bovenste figuren bij A, B en c tonen het signaal afgegeven door een enkele spierspoelafferent. De diagrammen D en Eten slotte laten de signaal/ruis-verhouding als functie van toegevoegde elektrische ruis (Vrms) zien, gemeten bij een enkele spierspoelafferent. Subject D is een gewone proefpersoon. Subject E is een proefpersoon bij wie, door midde.fvan een verdoving van de brachiale plexus, de werking van defusimotorische huidreflex onderdrukt is.

Druk(mechano)receptoren
aan het lidmaat oefeneninvloed uit op de activiteit van de spierentijdens locomo.
tie. Stel dat er eenoneffenheidin de weg is. Het scena.
rio is dat drukveranderingop de mechanoreceptoren
in
de voetzool wordt opgemerkt.Dit leidt tot eenverlengde extensor-reactie,alsof men zich probeertte verzekeren van vastegrond. Gebeurtdit niet, dan verliest men
zijn evenwicht en een valpartij is het gevolg. Volledigheidshalveyoegenwe er aantoe dat er eenterugkoppeling naarde schakelklokop de flexorpoort moetzijn opdat de klok even stilstaat, want het opzwaaibeenmag
niet dopr blijven zwaaien.
Het zal duidelijk zijn hoe vitaal de gevoeligheidvan mechanoreceptoren
bijlocomotieis.De suggestieve
strekking
van dit betoogis dathetnadeelvan eenverhoogdedrempel
van de drukreceptoren
voor een(zwak)periodieksignaal
tenietgedaan
kan wordendoortoedieningvanachtergrondruis (bescheiden
'toevallige'vibratiein schoeisel?).
Mutatis mutandis geldt het nut van achtergrondruiste-

vens bij ~enverhoogdedrempelsvan pees- en spierspoelreceptoren,
die de 'rek' van respectievelijkpeesen
spierindiceren.Moss enWiesenfeldberichttenons(persoonlijke mededeling)dat hun voortgangsstudieszich
momenteelrichten op de achillespees.Bewijs voor het
positieveeffectvanruis opde spierspoelis al recentelijk
geleverddoor Cordoe.a. (1996)in eenproef waarinde
pols van eenproefpersonendoor eenapparaatwerd geroteerd,in eensinusvormvan lageamplitude.Daardoor
begonn~nspierspoelreceptoren
van de strekspier,die
gevoelig zijn voor uitrekking van de spier, regelmatig
zwakkesignalenaf te geven.Eenvibrator opdepeesvan
deze spierzorgdevervolgensvoor witte ruis bij de signalen.Metingenmaaktenduidelijk dat hierbij inderdaad
stochastische
resonantieoptrad.De gevoeligheidvan de
spierspoelreceptor
voor het zwakkepolsbewegingssignaalnam toe tot bij eenoptimale hoeveelheidruis; Bij
meerruis verdweenhet signaal(zie figuur 4 voor deparameterwaarden
van input enruis).
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Figuur 5. De percentages correcte respons alsfunctie van toegevoegde ruis standaarddeviatie a bij drie subjecten. De horizontale stippellijn geeft
het significantieniveau (p < 0,05) aan, welke is vastgesteld met een binomische test waarbij ervan uit is gegaan dat zowel de correcte als incorrecte
respons in beide gevallen even waarschijnlijk zijn. De waarden boven de stippellijn geven aan dat met een bepaalde mate van toegevoegde ruis de
waarschijnlijkheid

van een correcte respons boven dit kansniveau uitstijgt.

Reflexieve correcties -het
wijnglas-effect.
Huidreceptoren'voelen' het wegslippenvan eenwijnglas, waarna met een latentie van 60 msec de vingermusculatuur, aangestuurdvanuit pols, reageert (vgl.
Schmidt (1988,p. 175-176)voor eensamenvattingvan
Johansson& Westling (1984) en Westling& Johansson
(1984». De vingers sluiten zich rond het wijnglas voor
het uit de hand glijdt. Musculatuurvanuit de pols blijkt
binnen eenfractie van een secondegeactiveerdte zijn
door voor vibratie ontvankelijke huidreceptoren.Dit is
de fusimotorischehuidreflex. Om het glas dat dreigt te
vallen op te vangen, wordt door extensieen flexie van
armspierentevens de hoek van het ellebooggewricht
(scharnier)direct vergroot.
Het hoeft geenbetoog dat snelheid van detectie door
huidrepectorenhierbij belangrijk is; bij te tragedetectie
is er bovendiennogdecompensatoirereactievan te hard
grijpen.
In een onderzoekvan Collins e.a. (1996) werd de gevoeligheid onderzochtvan de top van de middelvinger
voor onderdrempeligestimuli. Ook hier werd stochastischeresonantievastgesteld.Onderinvloed van een zekere matevan ruis verbeterdehet voelenvan de stimulus (zie figuur 5 voor de parameterwaarden
van stimuli
enruis).
Mogelijk kan dus het nadeelvan eenverminderdegevoeligheid van de huidreceptorendoor achtergrondruis
deelswordenondervangen,bijvoorbeeldvia bescheiden
vibratie in eenhandschoen.In hun artikel dedenCollins
e.a.de suggestieom eenopruis gebaseerdetechniektoe
te voegen aan het ontwerp voor haptische interfaces

~
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voor virtuele omgevingen of in de tele-robotica.
Hierondergeven wij eenkorte uitwerking van dit laatste.
c. Een uitstapje naar tele-robotica. Iedereenis vertrouwd met het monster van Frankenstein,zoals (in
1817)oorspronkelijkgecreëerddoor Mary Shelley,de
vrouw van de dichter.Als alle monstersheeft dit schepsel een gevoelighart dat week wordt wanneerhet een
klein onschuldigogendmeisje op zijn pad ontmoet.Het
monster pakt het wichtje op. Zijn vingers omknellen
reedshetbreekbarehalsje...
De robot kent een systeemtraagheidvanwege de
Corioluskrachten.Daarnaastis er traagheidvanwegede
massavan de robot en vanwegede somstegengestelde
bewegingenvan de onderdelenvan het mechanischstelsel. Het gevolg is dat de scharnierwerkingvia de elleboogte laat in gangkomt om, in het voorbeeldvan het
wijnglas, alsnoghet wijnglas op te vangen(figuur 6).

/

Figuur 6. Schematische
afbeeldingvan eenindustriëlerobot.
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Compliantie (meegaandheidin plaatsvan stijfueid) van
de grijper is van belang opdathet op te pakkenen soms
fragiele object behoudenblijft (Schomaker,1988).Als
het ellebooggewrichtniet snelkan reageren,is eenadequaat reagerende 'huid-receptor' van extra belang.
Achtergrondruisis daarbij nuttig. Het grijporgaanvan
de robot kan worden toegerustmet eenhandschoendie
eennog naderte bepalen,tijne trilling door hetkunstlidmaat laat gaan (ruis), waardoorde tactiele, nog onderdrempeligestimulus eerderwordt waargenomen.
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functionerenvan de schakelaarvoor richtingsomkeer
van laserlichtin het eerdergenoemdelichtcircuit. Wat
de werkgroep(onderwie een prothesedraagster)
voorstelde,is door ruistoevoegingdehuidgeleidingte verbeteren en daardoorde signaaltransmissiedoor de huid
heente vergroten.De relatief dikke of mindergevoelige
huid wordt plaatselijk(daarwaarde elektrodehet spiersignaalmoet opvangen)gevoeligergemaaktdoorruis.

Oog
d. Besturing van prothesen. Onlangs heeft een groep enthousiaste studenten van onze vakgroep zich gebogen
over de vraag of toevoeging van externe ruis het gemak
van de besturing van myo-elektrische armprothesen
(MEP) vergroot. In de meest geoutilleerde vorm is de
MEP uitgerust met vier-kanaalsturing. De prothese, die
van een relatief zware elektromotor is voorzien (in de
handholte), is met een koker bevestigd achter de uitstekende botten van bijvoorbeeld de elleboog of pols. De
prothese wordt aangestuurd door signalen afkomstig
vanuit de stomp, waar zich respectievelijk de dorsale en
ventrale spiergroep bevinden. Activiteit vanuit de motorische cortex zorgt voor buiging en strekking van de skeletspieren door aanspanning van respectievelijk de
flexor en extensor.
In de MEP bevinden zich twee relais (schakelaars) die
reageren op een verschil van respectievelijk 10 en 16
millivolt in spierspanningspotentiaal. Van groot belang
is dat de huid om de stomp de spiersignalen uit de motorische cortex naar de dorsale en ventrale spiergroep voldoende geleidt om de aftaster van de MEP te laten reageren. Wanneer de drager van de prothese de spieren
van het antagonistenpaar ongelijk aanspant, maar het
verschil van 10 millivolt wordt niet gehaald, dan blijft de
motor uitgeschakeld. Bij een verschil tussen 10 en 16
millivolt wordt de motor ingeschakeld en sluit de hand.
Wanneer het verschil de grens van 16 millivolt overschrijdt, gaat de tweede schakelaar van de motor over en
zal de pols roteren. Een probleem bij prothesegebruikers
is enerzijds het afzonderlijk aanspannen van flexor en
extensor, en anderzijds de gevoeligheid van de kunstmatige sensor.
In principe lijkt het volgende mogelijk ter vermindering
van deze problemen. Door toevoeging van externe ruis
op de huid om de stomp onder een van beide sensoren
van de prothese (aftaster van de spierpotentiaal), wordt
het differentiële spiersignaal opgewerkt, zodat eerder de
verschildrempel wordt bereikt om het relais te bedienen.
Een alternatief is om door middel van ruistoevoeging
het relais eerder werkzaam te maken, analoog aan het

VERLIES

OVER LEEFTIJD

Zoals het gevalis met overige zintuigfunctiesneemtde
capaciteitvan het oog sterkaf als functie van leeftijd. In
de zicht/leeftijd-functie moet onderscheidworden gemaakt tussenverminderd gezichtsvermogendoor perifere deficiënties(lensfragmentering(staar);afnamevan
lensflexie; lensaberraties;verminderdeaccommodatie;
inadequatebewegingenvan het oog) en verslechterde
neuraleinformatieoverdracht.Dit artikel, over de heilzame werking van ruis op neuronaalsignaleren,richt
zich qualitatequa op het laatstetekort.
Licht wordt na inwerking op het fotopigment-molecuul
omgezetin eenelektrochemischsignaal.Dit gebeurtin
de fotoreceptorenvan de retina. Licht van een zekere
golflengte zorgt ervoor dat het lichtgevoelige fotopigment-molecuulvan de receptorniet langerstabielblijft.
Er treedt vormveranderingop (isomerie) als gevolg
waarvanhet elektrischstroomveldin enrond de fotoreceptorverandert.
Eengrove indelingis te makentussenfotoreceptorendie
verantwoordelijk zijn voor het kleurenzien(de kegeltjes) en fotoreceptorendie achromatischzijn (de staafjes). Er bestaandrie soortenkegeitjes,elk verantwoordelijk voor een golflengtegebied,te weten: de korte
golflengten(420nanometer),de middengolven(530)en
de lange golflengten (560) van licht. Complicerendis
datdedrie soortenkegeitjeselk eeneigendrempelwaarde hebben.
Anatomisch gezien bestaatde retina uit diverse lagen
neuronen(Pirenne,1971).Eerstbereikende elektrische
signalende bipolaire laag, met ondermeerorthogonale
vertakkingennaar de zogehetenhorizontale cellen en
amacrinecellen. Dan wordt de informatie verzameldin
collector- ofwel ganglioncellenen ten slotte wordt deze
informatie via de optischezenuw doorgegevenaan het

brein.
Met veroudering treedt een interactie op van diverse
veranderingenop het vlak van de retina. In de eerste
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plaats wordt de retina dunner, als gevolg van een
progressiefverliesvan neuronenalsfunctie van leeftijd;
in het bijzonder van de staafjes.Verderverslechtertde
ondersteuningsstructuur
zoals het bloedvatenstelselen
wordt het retinale pigment epitheelten behoevevan de
stofwisselingdunner.Van belangis ook datin de macula kleine verwondingen(zgn. Drosen)ontstaandie hun
negatieveinvloed progressiefdoen gelden bij verdunning van het retinale pigmentepitheel.In figuur 7, ontleendaanMarmor (1982),wordt het samenspelvan verslechterdfunctionerenvan bloedvaten,epitheelverdunning en werking van Droseninzichtelijk. Tenslottevermindert de efficiëntie van de synaptischetransmissie
met het toenemenvan deleeftijd.
oogfunctieswordenderhalveaangetast,
zoals kleurenzien, aanpassingaan het donker, visuele
scherpteenhelderheidscontrast.
ACHTERGRONDRUIS

Gegevenhet complexe karakter van de achteruitgang
van de oogzenuwmet de jaren, lijkt het vooralsnogniet
doenlijk om door middel van toevoegingvan achter-

I.W~I~~~
Uiteenlopende

grondruis specifiekin de neuraleinformatietransmissie
tussenreceptorcellenenvisuelecortexin te grijpen. Wel
is het denkbaarom ruis tijdens de presentatievan visuele signalenop beeldschermen
aande achtergrondtoete
voegen.Als dat stochastischeresonantieoplevert, zou
dat ook bijvoorbeeld piloten behulpzaamkunnenonder
slechte weersomstandigheden.
Simonotto (zie Lipkin,
1996)deedhier onderzoeknaar. Hij maakteeengedigitaliseerdefoto onderdrempeligen voorzagdezevervolgens van achtergrondruis.Ruis werd in dit geval bewerkstelligd door toevoegingvan eenrandom-getalaan
elke pixel; het maakte de foto plotseling herkenbaar.
Tevenspoogde hij, met succes,door dynamischeruis
aante biedenhetvisuele onderscheidingsvermogen
van
de waarnemerte vergroten. Hij deed dat door dezelfde
foto steedsvan eeniets andereruis (nieuwerandom-getallen)te voorzienende foto's als eenfilm afte draaien.
Dit maaktehetbeeldnogduidelijker. Men bedenkeechter dathet oog zelf overde capaciteitbeschiktdynamiek
aan het beeld toe te voegen,in de vorm van de aan de
oogwerking inherente tremor. Beide ogen bewegen
voortdurend en onafuankelijkvan elkaar, met eenminuscule amplitude (van de diametervan een kegeltje)
met een(90 Hz-)frequentie,een waardedie overigens
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frequentie (Hz)
Figuur 8. Mediaan-audiogram als functie van leeftijd voor mannen en vrouwen (Spoor, 1967).

niet constantover leeftijd is. De functie van de tremor
is afwisselingte bewerkstelligenin de werking van de
lichtgevoelige fotopigment-moleculen,die voortdurendeuitbleking ondergaan.De amplitudevan de tremor moet zeergering zijn opdathet te inspecterenobject (beeld) binnen de foveale hoek van maximaal
2 gradenblijft.
Gegevende oogboldynamiekis het van belangte onderzoekenwat de optimale hoeveelheidruis in termen
van amplitudeendichtheid zal zijn tenbehoevevan het
(opwerkenvan het) onderdrempeligevisuele signaal.
Met betrekking tot individuele verschillen in de mate
van verslechteringvan het oogzintuig en de juiste doseringvan ruis, wordt verwezennaar de behandeling
van ruistoevoegingaan de auditieve modaliteit (zie
volgendeparagraaf).

erendoormet een'device' of aaneenprotheseeenlichte trilling aanhetgehoororgaanin het gebiedvan middenoorbeentjes
tot enmetslakkenhuismeete geven.
Luchtdrukvariaties brengenhet trommelvlies in trilling. Middenoorbeentjesdragende trillingen over op
de perilymfe in het slakkenhuis. Het basilair membraan dat de perilymfe afdekt,komt in trilling. Op dat
membraan bevinden zich receptor-haarcellenofwel
het orgaanvan Corti dat fysieke trilling in elektrochemische activiteit omzet(zie figuur 9).
cochlea
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OVER LEEFTIJD

Het gehoorverlies over leeftijd is aanzienlijk -zij het dat
de teruggang bij mannen opmerkelijk groter is dan bij
vrouwen, zoals figuur 8 laat zien. Is er iets te doen aan de
sluipende drempelverhoging? Jazeker, door adequate
toediening van achtergrondruis -eventueel te effectu-
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Figuur IO. Trillingsamplitudealsfunctie vandefrequentievoor zespositieslangshet basilairemembraan(VonBékésy.I96o).

Gevoeligheid van de haarcellen is in het algemeen
plaats-specifiek voor diverse frequenties. Figuur 10
geeft de trillingsamplitude als functie van frequentie
voor zespositieslangs hetbasilairemembraanweer.
Bij haarcellenop relatiefhogerefrequentiepositiesis de
drempelverhoging het meest uitgesproken (zie het
audiogramals functie van leeftijd in figuur 8).
Rondom eenvaste toon is er eenzogenaamdekritische
bandbreedte.Dit ruis spectrumzorgt, afhankelijkvan het
geluidsdrukniveau,voor meer of mindere maskering
van de grondtoon.
Tot 500 Hz heeft de kritische bandbreedteeenwaarde
van 90 Hz. Bij hogerefrequentiesis de breedteeenconstantpercentagevan rond 20 procent, ofwel eenderde
octaaf(logaritmischeschaal).Voorbeeld:5000 Hz heeft
eenkritische bandbreedtevan 1000 Hz, ofwel plus en
min 500 Hz.
Verondersteldis dat de kritische band een directe afspiegelingis van de frequentie-analysezoalsdezedoor
het basilair membraantot stand komt. Als ruwe maat
kan menervan uitgaan dat de kritisch band met eenafstand van 1,3 mm (gedefmieerdals I Bark langs het
basilair membraanovereenkomt,corresponderendmet
eenveld van circa 150 (naburige)haarcellen.
Door ouderdomof ziekte stervenhaarcellenen andere
slakkenhuis-mechanismen
af. In dat geval vervalt natuurlijk het voordeelvan ruis tenbehoevevan zowel individuele haarcel-gevoeligheidals bandbreedte.Dove
mensenkunnenechtereenslakkenhuis-implantaat
krijgen dat rechtstreeksspatio-temporeleelektrischeprikkeling doorgeeftaandezenuwvezelsvan hetgehoorzintuig die nog intact zijn. Dat kan het gehoortendeleherstellen.Morse enEvans(1996)dedenonderzoeknaarde
effectenvan ruis op een fysiologisch model van de responsvan zo'n implantaat op het horen van klinkers.
Klinkers worden onderscheidenaan de handvan spectraalpieken('formants') opbepaaldefrequentieposities.
Morse en Evans constateerdenin een test met vijf verschillendeklinkers als stimuli, dat de neuralerepresen-

tatie van de 'formant'-frequentiesvan die klinkers in alle gevallenduidelijker werd door toevoegingvan ruis.
Dat wil zeggen:ruis verhoogtde onderscheidbaarheid
van diverse klinkers, en lijkt dus de werking van het
slakkenhuis-implantaatte begunstigen. Het typische
stochastische-resonantie-effect
deed zich hierbij weer
voor: er was eenoptimaal niveauvan ruis dat de meest
uitgesprokenresponsverbetering
gaf.
In eenbegeleidendcommentaarop dit onderzoekmeldenMosse.a. (1996)dat eenrecenteersteonderzoekbij
mensende resultatenvan Morse en Evans steunt. Bij
mensen met een 22-kanaals slakkenhuis-implantaat
bleek de kanaaldiscriminatieinderdaad te verbeteren
doortoedieningvan extra geluidsstimuli.
ERGONOMISCHE TOEPASSING TEN
BEHOEVE VAN SLECHTHORENDEN

Het is zekerwaar dat het nut van achtergrondruiseenvoudig is te demonstrerenin het auditieve domein.
Garver en Moss (1995, p. 84-87) geven daarvan een
treffend voorbeeld,zoalsin deinleiding van dit artikel al
evenis aangestipt.Men speeltop eenbandrecordereen
stuk muziek af of biedt een sinustoonaan.Vervolgens
wordt hetgeluidsvolumezoverteruggedraaidtot demuziekonhoorbaaris. Via eentweedespoorwordt danwitte ruis toegevoegd.Gevolg: de muziekis terug. Voorbij
een zeker punt in de geluidstoenamevan de ruisbron
overheerstechter de ruis die de muziekwaarneming
overstemt.
Toepassingvan stochastischeresonantievia eenaangepast gehoorapparaatbrengt echternogal wat moeilijkheid met zich mee. Het gaaterompreciesdejuiste hoeveelheidruis aante brengen.Te weinig ruis heeft geen
effect. Te veel ruis zorgt ervoor dat de signalen door
overstemmingteloorgaan.Er is eenreeksfactorenwaarmee rekeninggehoudenmoet worden wanneermenertoe overgaateengehoorapparaat
te fabricerendatnuttige ruis toevoegt.In de eersteplaatsis de optimale hoeveelheidruis per persoonongelijk. Wat voor de eentoe-
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reikend is, blijkt voor de anderjuist te veel; datis afhankelijk van de restgevoeligheidvan het oor van de (oudere) persoon. Elk gehoorapparaatmoet dus individueel
worden afgesteld,waarbijde gebruikeruitgebreid moet
worden getestom het apparaatop dejuiste dosisruis af
te stellen. Loopt met de leeftijd de gevoeligheidverder
terug, dan zal opnieuw eentestprocedurenoodzakelijk
zijn. Uiteenlopenderestcapaciteittussenmensenmaakt
het ontwerpenvan uniforme apparatuurvoor het oorriskant. Ten tweede ontvangt het oor een variabele hoeveelheid omgevingsruis,hetgeeninhoudt dat soms de
ruis al zo sterk is dat extra toevoeging niet nodig is.
Overstemmingdoor ruis is snelgeschied.Om de variabiliteit van omgevingsruiste minimaliseren, moet het
apparaattoegerustzijn met een subtractieffilter dat de
hoeveelheidruis reguleertnaar preciesde juiste dosis.
Anderzijds, omgevingsruiskan spectraalbeperktzijn,
zodat voor diverse frequentiespectragecompenseerd
zou moetenworden. Bij te weinig ruis moetde specifieke hoeveelheidruis wordenaangepast.De werking van
de ruisregulatorzou in principe volgens eenterugkoppelingslus kunnenplaatsvinden,zoals bij eenthermostaat. Men denke aan een microfoon die signalenontvangt, deze filtert of vermist, waarna het geluid wordt
doorgegevenaan eenluidsprekerdat zich in het oor bevindt.
Een bijzonderhinderlijke omstandigheidvormt de ruis
van kleding. Men zou uit kunnengaanvan gehoorapparatuurdie op datvlak storingvrij is, zoalsgehoorapparatendie in eenbrilmontuur zijn aangebracht.
Samenvattend:het 'ruisige' gehoorapparaatmoet in
staatzijn ruis waar te nemen, en vervolgensde ruis te
vergelijken met de gewenstehoeveelheid. Ten slotte
moet hetruis kunnenafdempenof toevoegentot de op-

timale dosis,terwijl zo min mogelijk 'contact'ruis ontstaatdoor het apparaatzelf.

Reuk
Hoewelvruchtbaretoepassingvan achtergrondruisaan
de reukzin tot de mogelijkhedenbehoorten eenvoorstel
daartoein dit artikel zal wordengelanceerd,lijkt het niet
eenvoudigom ten behoevevan verbeterdewerking van
het zintuig tot ergonomischeapplicatie overte gaan.
Het is echter aannemelijkte maken dat de reukzin de
ruimte biedt om de werking van achtergrondruis bij
neuralesignaleringte testen.Ook voor dit zintuig geldt
dat in de informatietransmissietussenreukorgaanenolfactorisch brein haartrilling een kardinale rol vervult.
Andersdan bij de oor-enoogzenuwis afnamevan reukzin bij het ouder worden eerderte wijten aan de verhoogdewaarnemingsdrempel
dan aandefmitief verlies
van neuronen.Verminderdereukzin is bij iederbekend
in gevalvan neusverkoudheidwanneerde met slijm gevulde neusholtede doorgangvan reukprikkelsnaarhogerecentrabelemmert.
Receptorcellenvan hetreukorgaanzitten in de neusholte. Bovenin deneusholtebevindtzich eenmembraanofwel hetolfactorischepitheel(zie figuur 11),waarinzich,
in de vorm van toefjes haar, zo'n tien miljoen geur-receptorenbevinden. Deze trilhaartjes worden cilia genoemd(vgl. Sekuler& Blake, 1985).De receptorcellen
van de cilia zijn bipolaire neuronendie met het cellichaamgeworteld zijn in de mucus (slijmvlies om het
epitheel),zoals het rechterpaneelvan figuur II weergeeft. Aan de bovenzijde van de cilia bevinden zich
axonverbindingennaarde olfactorischeknop.
Geurmoleculenbindenzich bij geurwaarnemingaande
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cilia, als gevolg waarvan de cilia in trilling geraken (vgl.
Shepherd, 1994). Deze reactie leidt tot het optreden van
actiepotentialen. Elektrische signalen worden via de
axons aan de olfactorische knop doorgegeven. Via de
bovenzijde van de olfactorische knop (de zgn. glomeruli) vervolgen de signalen hun weg naar het olfactorisch
brein. In het olfactorisch brein komen signalen van geur
en smaak bijeen.
Voor een denkbeeldige proef ligt het voor de hand de
achtergrondruis aan het reuksignaal toe te voegen op het
vlak van de cilia -daar waar de geurmolecuul eenreactie in de cilia tot stand brengt. Of de geurmolecuul contact met een receptorcel van de cilia aangaat, is echter
ten eerste afuankelijk van fysisch-chemische wetmatigheden. Zo moeten de geurmoleculen zijn opgenomen in
het slijm van het olfactorisch epitheel, de mucus, waarbij als voorwaarde geldt dat de mucus een zekere zoutwaarde en een neutrale pH-waarde (pH = 7) moet hebben
voor gegarandeerde opname. Daarbij moet de beweging
van de moleculen eenzekere waarde overstijgen die verband houdt met de warmte en de druk in mond en neusholte.
In de tweede plaats is het aantal moleculen van belang,
dat bepaalt of überhaupt geur wordt waargenomen. Dit
geldt evenzeer als het een fysiologisch gegeven is dat
het aantal geactiveerde cellen van de cilia bepalend is
voor de intensiteit van de gewaarwording van een geur.
Als ruisbron kan een onderdrempelig aangebodencompilatie van alle basisgeuren dienen die maakt dat de signaalg~ur als het ware boven de waarnemingsdrempel
wordt uitgetild. Stel dat de cilia pas informatie aan de
glomeruli doorgeven wanneer tien receptorneuronen
exciteren, en dat de zwakke geur slechts zeven neuronen
activeert. Door toevoeging van ruis zouden bij een te lage score van zeven neuronen drie extra ciliacellen door
het geursignaal worden geactiveerd, die er tezamen voor
zorgdragen dat de waarnemingsdrempel voor het geursignaal wordt bereikt.
HYPOTHETISCHE TOEPASSING VAN
ACHTERGROND RUIS TEN BEHOEVE
REUK

VAN

Een toepassingvan olfactorische achtergrondruiszou
kunnen zijn dat elke neusholteeenminieme container
bevat. Deze is gevuld met vloeistof waarin alle basisgeuren zijn opgenomendie de mens in zijn reukspectrum beheerst. Een verwarmingselementbrengt de
vloeistof op zekere temperatuur(druk), die wat de olfactorischedetectieaangaatechterjuist onderde drem-

pel van geurwaamemingblijft. Hetonderdrempeligeniveauvan de reukvloeistof uit de containermag niet in
staatworden gesteldde informatietransmissienaar de
glomeruli in gangte brengen.Ten slotte is van belang
dat met betrekking tot de toegevoegdeolfactorische
ruisbron voor omgevings-en lichaamstemperatuur
alstrede voor luchtvochtigheidis gecompenseerd.

Smaak
Smaakis belangrijk als stimulus voor speekselvorming
en als aanzettot maag- en pancreasverteringssappen.
Het beschermtons ook tegeninnamevan 'onsmakelijke' substanties,die vaak giftig zijn (Green, 1972).
Smaakzinis bij de mensgezeteldin de blad- enpaddestoelvormigepapillendie zich voornamelijk op de tong
bevinden.Opmerkelijk is dat de receptorcellen,gebundeld in smaakknoppenengesitueerdaande rand van de
smaakpapillen,voortdurenddegenererenen na eengemiddelde levensverwachtingvan enkele wekenworden
vervangenterwijl constantievan smaakindrukbehoudenblijft. Men kan zich voorstellendat partiële de- en
regeneratievan de cellen over het gehelereceptorsysteemvan de smaakzinis uitgespreid.Welis bewezendat
met de leeftijd (v.a. het veertigstelevensjaar)het aantal
receptorcellenin absolutezin terugloopt.
Perpapil loopt het aantalsmaakknoppenuiteenvan nul
tot honderden;in totaal zijn er ongeveertienduizend
smaakknoppendie, met uitzonderingvan het centrale
gedeelte,overde tong zijn verspreid.Met anderewoorden,het centraledeelvan de tongis smaak-'blind'.
Een smaakknoptelt rond de vijftig smaakreceptorcellen, gearrangeerd
alsde schillenvan eenui. Zoals figuur
12 illustreert, spruit bovenuit de 'ui' eendunne,draadachtige structuur(microvilli), die de aanwezigheidvan
chemischesubstantieregistreertdie zich bevindt in de

speekseloplossing.
Slijmachtige secretiesvan steuncellen(zie figuur 12)
voerende oplossingweg uit de omgevingvan de smaakknop. Dit is te beschouwenals reinigingsactie en gereedmaking voor het opdoenvan nieuwe smaakprikkels. De activiteit van eensmaakreceptor
is kortdurend.
Er is dus voortdurendsmaakvervlakking,zodatwe vrij
snel in staatzijn eennieuwe smaakte detecterenen te
identificeren.
Van belangis de opmerkingdatandersdan bij olfactorischeinformatietransmissie,smaakreceptoren
niet over
trilhaartjesenaxonsbeschikken.Ze werkenop eenanaloge wijze als de fotoreceptorenvan de retina waarche-
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mo-elektrische omzettingenplaatsvinden.Anders gezegd: binnen in de smaakknop treden elektrische
stroomveld~en potentiaalveranderingen
op.
Aan deonderzijdevan de smaakknopvervolgendeelektrisch gecodeerdeboodschappenhun weg naar buiten
via zenuwvezelsdie met het brein zijn verbonden.Er
zijn drie onderscheidencranialezenuwen,die door een
endezelfdesmaakknopwordenbediend.Aldus komt in
het brein smaakinformatievia diversecommunicatiekanalenbinnen.
Op basis van een oude indeling naar specifieke en
plaatsgebondenreceptorcellenop de tong gaatmenvan
vier basissmakenuit, te wetenzoet(achterde tongpunt),
bitter (achteropde tong), zuur (zijkant achter)en zout
(tongpunt en verspreid). Doorgaanservaart men een
combinatie van deze indrukken (Erickson, 1984). De
modernezienswijze houdt het er op dat men de basissmakenindividueelkan ervaren,alsmedederespectieve
bijdragen daarvan in een complexe smaakgewaarwording (McBumey, 1974).

Deze zienswijze vindt ondersteuningdoor drempelonderzoekvan Pfaffmann (1955),die vond dat eenreceptorcel het meestgevoelig is voor eenbepaaldesmaak.
Daar voegtde kruisvezel-theorie('cross-fiber') aantoe
dat, hoewel neuronenselectief reagerenop smaaksubstanties,de meesteneuronenresponderenop verscheidenesmaakstimuli.De differentiële responsimpliceert
dat voor een gegeven zenuwvezel informatie over
smaakkwaliteitwordt gecodeerddoor eenactiviteitenpatroon binnen een samenstelselvan vezels, zoals de
kruisvezeltheorieveronderstelt(Axel, 1995).
Naasthun uiteenlopendekwaliteit, variërende smaken
in intensiteit, afhankelijk van de concentratievan de
smaaksubstantie
die men proeft. Vuurfrequentiehangt
dusaf van de concentratievan stimulerendeoplossing.
Met betrekkingtot de gewaarwordingsdrempel
bij proevenis hetvan belangonderscheidte makentussenidentificatie (wat proefje?) endetectie(proefje iets?).In het
laatstegeval ligt de drempelveellager.Detectieis direct
afhankelijkvan de temperatuurvan de substantie.De invloed die temperatuurop de variëteit van smaakuitoefentis weergegevenin figuur 13.
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Figuur IJ. Smaakgevoeligheid
alsfunctie van substantietemperatuur
voor diversesmaken.

Met eengemiddeldelichaamstemperatuur
als uitgangspunt, is de smaakvan zurige substantiehet minst gevoelig voor temperatuuren temperatuurwisseling.Bitter
(en ook zout) wordt gemakkelijkerwaargenomenbij lage, en zoet bij hoge temperatuur.Smaakgevoeligheid
voor de diversiteitvan smaaksubstanties
is dus sterkafhankelijk van temperatuur,wat het moeilijk (zo niet onmogelijk) maakt een aanknopingspuntte vinden voor
toevoegingvan achtergrondruisaande smaakzin.
TOEPASSING VAN ACHTERGRONDRUIS
BIJ SMAAK?

Iedereenkentde typische,zoutigesmaakals gevolgvan
elektrischeprikkeling van de tong met zwakstroom.De
stapvan dit specialegeval van 'ruis 'toedieningnaar het
door middel van ruis verheffenvan het gehelesmaakspectrumwaaroverde mens beschikt,lijkt moeilijk realiseerbaar.Variabeletemperatuurgevoeligheidvoor de
diverse gebiedenvan de smaakzin,verspreid over de
tong, is eenvolgendehandicap.
Ten slotte is er bij smaak het probleem of er wel stochastischeresonantiete verwachtenvalt, omdatsmaakcellengeenneuronenzijn maar epitheelcellendie receptorpotentiaal-veranderingen
ondergaan.De vraag is of
stochastische
resonantiewel werkzaamis bij gegradeerde potentialen,waarvangrootte en tijdsverloop lineair
afhankelijk zijn van de stimulus of het signaal.Er lijkt
immers geensprakete zijn van eendrempel.De stroom
door membraanpoorten(ionkanalen)is echter niet alleen afhankelijk van het voltageverschil tussenbeide
zijdenvan de celmembraan,maarookvan hetal dan niet

geopend zijn van dat kanaal. Dat laatste betekent toch
een drempel. Onderzoek van Bezrukov en Vodyanoy
(1995) toont aan dat bij bepaalde typen ionkanalen stochastische resonantie inderdaad optreedt. Zij onderzochten stochastische resonantie op het niveau van voltagegevoelige ionkanalen in celmembranen van de peptide
alamethicine. Zij observeerden een verbetering in signaaldetectie in deze ionkanalen doordat deze poorten onder invloed van ruis eerder opengingen. Zoals Bezrukov
en Vodyanoy (1997) op grond van eennieuwe modelmatige analyse, en ook Jong en Wiesenfeld (1997) onlangs
concludeerden, is een duidelijke drempel voor het optreden van stochastische resonantie dus niet altijd nodig.
Dat betekent dat in principe stochastische resonantie bij
smaakcellen niet uitgesloten is. Verder onderzoek moet
uitwijzen of het ook kan optreden.

Conclusie
In vogelvluchthebbenwij de zintuigenvan de mensbehandeldmet het doel om ergensin de neuraleinformatieoverdrachteenaangrijpingspuntte vindenvoornuttig
gebruikvan achtergrondruis.Achtergrondruiswordt gezien als eenpotentieelmiddel om stimuli die niet meer
worden waargenomen(bijv. vanwegeveroudering) en
die toch vitaal zijn voor adequaatneuronaalfunctioneren, bovende waamemingsdrempel
te verheffen.
Realistischeen voor de handliggendeaangrijpingspunten doenzich voor op hettactieledomein. Hiervoor zijn
vier toepassingen
uitgewerkt. Baatvan achtergrondruis
voor het auditievezintuig is zeker aantoonbaar,zij het

CHTERGRONDRUIS

VOOR NEURONALE

SIGNALERING

datapplicatievanwegejuiste doseringniet eenvoudigis.
Enerzijds is er de noodzaaktot onderdrukkingvan bestaanderuisbronnenuit de omgevingen,anderzijdsis er
verschil in waarnemingsdrempels
tussenindividuen, zeker met het toenemenderjaren. Mutatis mutandisontmoet hetvisuele systeemsoortgelijkehandicaps.
Beïnvloedingvan de reuk-en smaakZindoor toevoeging
van ruis aan het signaalis theoretischmogelijk en interessant.Vanuit praktischoogpunt,bijvoorbeeld om deficiënties te verminderen,lijkt bestuderinghiervan echter minder belangrijkdan verderonderzoeknaartoepassing van stochastischeresonantiebij de tastzin,het gehoor en hetgezichtsvermogen.
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Nowadays sufficient evidence exists for the benefit of background noise as it can boost a weak signal above threshold of detection -a phenomenon known as stochastic resonance. Thus,
adding background noise to the signal (called dithering in physics) may be fruitful in situations where adequate functioning is
marked by shortcomings in the sensory system. For example,
elderly persons sometimes show reduced ftring rates in the appropriate neurons, for which increased thresholds may be responsible.
In this article, first the phenomenon is explained. Next, a survey
follows about the neurological information transmission route
for messages in the human sensesto the brain, with the intent to
look at points of impact where in a beneficient war background
noise can be offered to enlarge the noise-to-signal ratio. A final
perspective is an applied one, while looking at what type of devices is most appropriate in order to ameliorate the neural signalling in human beings, when aged or handicapped.
-

