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Perceptie, Beweging en Actie

DIRECTE PERCEPTIE

Deel 1
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GIBSON: DIRECTE PERCEPTIE

Gibson (1950, 1966, 1979)

− Onderkende dat perceptie meer is dan objectidentificatie
• Voegde de tijdsdimensie toe aan het concept perceptie

− Suggereerde dat perceptuele informatie gebruikt kan worden 
bij het organiseren van actiepatronen

− Stelde dat perceptie en actie nauw met elkaar verbonden 
zijn
• De één beïnvloedt de ander zonder de noodzaak voor 

complexe cognitieve processen
− Nam een ecologische benadering met zijn directe 

perceptietheorie

Het optische stroomveld 
van een piloot tijdens de 
uitvoering van een 
landing. Het centrum van 
het expansieveld bevindt 
zich op het punt waar het 
vliegtuig de grond zal 
raken. Uit Gibson (1950).

Zijn directe perceptieheorie bevatte:

− Opnemen van informatie uit een ambiënte optische reeks/ constant veranderde info
• Het lichtpatroon dat het oog bereikt = info

− Dit gebeurt zonder tussenkomst van het informatieverwerkingssysteem
− Geeft eenduidige of invariante informatie over de layout van objecten in de ruimte

SENSORISCHE / INVARIANTE 
INFORMATIE

De optische stroom geeft piloten eenduidige 
informatie over:
– Richting
– Snelheid
– Hoogte
• Invarianten
– Hogere-orde eigenschappen van de visuele 
reeks die niet door beweging gewijzigd worden
• Bv: de horizonratio relatie
– Ratio tussen de hoogte van een object en de 
afstand van de basis van dit object en de 
horizon
– Belangrijk om grootteconstantie te handhaven
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AFFORDANCES

‘Affordance’ is afgeleid van ‘to affort’, het 
permitteren van een bepaalde 
gebruiksmogelijkheid van een voorwerp.

− Potentiële gebruiksmogelijkheden van 
een object bepalen hoe je dat object 
gaat zien

− Direct waargenomen
• Sneller in staat om een 

grijpbeweging te maken naar 
grijpbare objecten (Wilf et al., 
2013)

RESONANTIE

Radio-analogie

• De radio resoneert met de informatie die de elektromagnetische 
golven bevatten

• Ontvangers pikken deze informatie min of meer automatisch op uit 
de omgeving wanneer ze op de juiste golflengte afgesteld zijn

Gibson veronderstelde dat het neurale systeem op holistische 
wijze perceptuele informatie verwerkt.
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GIBSON’S ECOLOGISCHE 
BENADERING: EVALUATIE

Sterke kanten
− Benadrukt de interactie tussen 

perceptie en actie
− Beschreef het dorsale visie-voor-

actie systeem voordat dit algemeen 
aanvaard werd

− Merkte de rijkdom aan informatie op 
die visuele stimuli bevatten

− Beschreef op correcte wijze dat 
visuele illusies kunstmatig en tijdelijk 
zijn

Beperkingen
− Perceptuele processen zijn veel 

gecompliceerder dan Gibson 
veronderstelde

− Ging grotendeels voorbij aan het 
visie-voor-perceptie systeem

− Ging voorbij aan de notie van het 
bestaan van interne 
representaties. Dit is een 
ernstige beperking

− Beschrijft niet volledig alle 
relevante informatiebronnen

VISUEEL GELEIDE ACTIE

Deel II
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RICHTING EN STUREN: 
OPTISCHE STROOM

Gibson (1950)

− Globale radiële uitstroom hypothese:
• Het algehele uitstroompatroon 

specificeert de richting van de 
observator, bij lineaire stroom

• Minder relevant voor niet-lineaire 
beweging

Retinale stroomveld

− Veranderingen in het lichtpatroon op de 
retina, bepaald door:
• Lineaire stroom met een centrum 

van expansie
• Roterende stroom (rotatie in het 

retinale beeld) geproduceerd door 
het volgen van een gekromd pad 
en door hoofd- en oogbewegingen

Britten en van Wezel (1998); Smith et 
al. (2006) vonden hersengebieden 
die selectief zijn voor optische 
stroming:

− Dorsale mediale superiore temporale 
cortex

− Ventrale intrapariëtale gebied

Van den Berg en Brenner (1994)

− Eén oog is voldoende voor optische 
stroom

− Maar twee ogen resulteert in een 
drastische prestatieverbetering
• Suggereert dat extra-retinale 

informatie voordelig is

HAHN ET AL. (2003)

Proefpersonen kregen 2 foto’s te zien van 
een object, elke foto was vanuit een 
verschillend standpunt. De 2 foto’s werden 
kort na elkaar toont. De taak van de 
proefpersoon was om te bepalen hoe groot 
het verschil in positie tussen de 2 foto’s was. 
(waar de camera stond toen de foto 
getrokken werd)

Beoordeling van bewegingsrichting was 
redelijk goed, zelfs wanneer schijnbare 
bewegingsinformatie niet beschikbaar was 
(1000 ms conditie). 

Als foto’s heel snel achter elkaar getoond 
wordt, krijg je een bewegingsillusie.
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VISUELE RICHTING

Wilkie en Wann (2002)
− Drie informatiebronnen die mogelijk gebruikt kunnen worden om 

stuuracties tijdens een gesimuleerde autorijtaak te produceren
• Visuele richting: de hoek tussen een doelobject en de voor-achter 

lichaams-as
• Extra-retinale informatie: hoofd- en oogbeweging-signalen om de 

verplaatsing van het blikveld te bepalen
• Retinale stroom

Resultaten:
− Alle drie bronnen werden gebruikt
− Visuele richting domineert indien beschikbaar
− Minder vertrouwen op retinale stroom en meer vertrouwen op hoofd-

en oogbeweging-signalen in geval van slechte verlichting

BEWEGING LANGS EEN KROMME

Wilkie en Wann (2006; 2003)

− Richtingsbeoordelingen zijn niet erg relevant voor 
bewegingen langs een kromme
• Identificatie van komende punten langs het 

beweging-traject is van groter belang voor 
accurate resultaten dan een fixatie voor richting

Field, Wilkie, en Wann (2007)

− Verwerking van het pad is geassocieerd met activatie 
van de pariëtaalschors

Mars (2008)

− Bestuurders fixeren vaak op een voorliggend punt 
langs de randen (punt waarin de weg buigt vanuit je 
eigen perspectief = tangent point)

− Maar, de prestatie is even accuraat wanneer andere 
punten gefixeerd worden, m.a.w. tangent points zijn 
niet noodzakelijk, maar wel handig.

Tangent points as one

moves around the bend
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TIJD TOT CONTACT

Lee’s (1976) Tau

− De grootte van de retinale projectie van het object, gedeeld door de mate van 
expansie, het berekend wanneer een object jou zal gaan raken of andersom.

− Gaat uit van de aanname dat snelheid constant is
− Specificeren van de tijd tot contact

• Snellere expansie/uibreiding = minder tijd

− Tau-punt
• Tau over de tijd
• Geeft aan of er voldoende tijd is om voor het object tot stilstand te komen

Beperkingen van Tau:

Tresilian (1999)

− Negeert acceleratie van het object
− Geeft alleen visuele informatie over de tijd tot contact (aanraking)
− Objecten dienden bolsymmetrisch te zijn
− De grootte en expansie van het object moeten beide detecteerbaar zijn

TAU: EVALUATIE

Sterke kanten
− De tau hypothese is 

aantrekkelijk simpel 
− Tau is vaak gebruikt om te 

assisteren bij het maken van 
een beslissing over de tijd tot 
contact

Beperkingen
− Schattingen zijn vaak gebaseerd op 

andere factoren dan tau
− Tau is niet een invariant
− Niet duidelijk hoe factoren 

gecombineerd worden om de juiste 
actie toe te staan

− Observatoren gaan niet altijd uit van 
de assumptie dat bewegende objecten 
met een constante snelheid bewegen

− Verandering in schaal kan ook 
gebruikt worden



8

HET PLANNING-CONTROLE
MODEL

Deel III

GLOVER’S (2004) PLANNING–
CONTROLE MODEL

Planning Systeem

− Voornamelijk gebruikt voor de 
initiatie van een beweging

− Selecteert een geschikt doel
− Beslist hoe het object gegrepen 

zal worden
− Bepaalt de timing van de 

beweging
− Gebruikt zowel spatiële als niet-

spatiële informatie
− Relatief langzaam
− Planning hangt af van:

• Een visuele representatie die 
gelokaliseerd is in de 
inferieure parietaalschors

• Motor processen in de 
frontale lobben en basale 
ganglia

Controle Systeem

− Gebruikt na het planningssysteem
− Zorgt ervoor dat de beweging accuraat is
− Wordt beïnvloed door de ruimtelijke karakteristieken 

van het doelobject
− Relatief snel
− Controle hangt af van:

• Een visuele representatie in 
de superiore pariëtaalkwab

• Motorische processen in het 
cerebellum (fijne motoriek)

Hersengebieden betrokken bij de 
planning- en controlesystemen 
binnen Glover’s theorie. IPL = 
inferieure pariëtale kwab; IT = 
inferotemporale kwab; M1 = primaire 
motor; PFC = prefrontale cortex; SPL 
= superieure pariëtale kwab.
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BEWIJS VOOR GLOVER’S
LOCALISATIES

Ideomotor apraxia

− Schade aan de linker inferieure pariëtale kwab
− Selectief moeilijkheden met actieplanning

Optische ataxia

− Schade aan de superieure en posterieure pariëtale cortex
− Selectief beperkingen in actiecontrole

Glover et al., 2012

− Intrapariëtale sulcus en posteriore parietale sulcus betrokken bij planning
− Superiore pariëtale lobe, cerebellum en supramarginale gyrus betrollen bij controle

Glover et al., 2005

− TMS, toegepast over de superoire pariëtale lobe verstoorde het controle systeem

Striemer et al. (2011)

− TMS over de inferiore pariëtale lobe verstoorde de planning meer dan TMS toegepast 
over de superiore temporale lobe.

DE EBBINGHAUS ILLUSIE

= Ondersteuning voor het Planning-Controle 
Model: Glover en Dixon

De twee centrale cirkels zijn gelijk, maar 
degene in de bovenste figuur lijkt groter



10

GLOVER’S PLANNING CONTROL 
MODEL: EVALUATIE

− Het model wordt op meerdere manieren ondersteund, door diverse 
experimentele bevindingen

− Het is waarschijnlijk dat de twee systemen op een complexe manier 
interacteren bij het uitvoeren van acties

− Het precieze aantal en de aard van de onderliggende 
verwerkingsstappen is onduidelijk

− Het model houdt rekening met lichaamsbewegingen, maar niet met 
oogbewegingen

BIOLOGISCHE BEWEGING

Deel IV
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BIOLOGISCHE BEWEGING

Johansson (1975)

− Het is mogelijk om op basis van 
puntlicht displays biologische beweging 
waar te nemen

− Waarschijnlijk spontaan, automatisch 
en aangeboren
• Maar, top-down processen (bijv. 

aandacht) kunnen de detectie van 
biologische beweging 
beïnvloeden(Thornton et al., 2002)

= nodig voor interactie met anderen.

Cutting et al. (1978)

− Twee gecorreleerde cues worden 
gebruikt om geslacht te bepalen 
op basis van puntlicht displays:

• Structurele cues gebaseerd op de 
breedte van schouders en 
heupen vormen de basis voor het 
centrum van de beweging

• Dynamische cues gebaseerd op 
de neiging van mannen om een 
relatief grotere zwaaibeweging 
met het bovenlichaam dan met 
de heupen uit te voeren

BEWEGINGSDETECTIE

− Hersengebieden MT/MST (midden temporale gebied) zijn 
betrokken bij de detectie van niet-biologische beweging

• Schade aan deze gebieden kan “bewegingsblindheid” 
veroorzaken, terwijl het vermogen om biologische 
beweging te detecteren intact blijft (Vaina et al. (2002))

− De superieure temporale en premotor frontale gebieden zijn 
geassocieerd met de waarneming van biologische beweging

• Schade aan deze gebieden beperkt de detectie van 
biologische beweging, terwijl problemen in het 
waarnemen van richtingsbeweging nagenoeg afwezig zijn 
(Saygin (2007))

− Posterieure occipitale en mid-pariëtale gebieden, met latere 
pariëtale, sensorisch-motorisch en links temporele gebieden 
reageren op zowel biologische als niet-biologische beweging 
(Virji-Babul et al. (2008))

Hersengebieden die beschadigd 
zijn in patiënten met een beperking 
in de waarneming van biologische 
beweging: (a) beschadigd gebied in 
de temporopariëtale cortex; (b) 
beschadigd gebied in de frontale 
cortex.
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IMITATIE EN SPIEGELNEURONEN

Apenonderzoek

Spiegelneuronensysteem:

− Gevormd voor neuronen die 
geactiveerd worden wanneer apen 
zelf een actie ondernemen én 
wanneer ze een ander dier 
waarnemen dat dezelfde actie 
uitvoert

− Faciliteert imitatie en het 
begrijpen van de actie van de 
ander
• Bijv., Umiltà et al. (2001)

− Gebied F5 en de superieure 
temporale sulcus in apen
• Bijv., Gallese et al. (1996)

Bestaat een vergelijkbaar systeem 
bij mensen?

Dinstein et al. (2007)

− Gebieden die op vergelijkbare wijze 
reageren bij het uitvoeren van een 
actie als bij het waarnemen van 
deze actie:
• Ventrale premotor cortex
• Anterieure intrapariëtale cortex
• Superieure intrapariëtale cortex

− Maar, dit zijn complete gebieden, 
GEEN neuronen

HET BEGRIJPEN VAN INTENTIES
IACOBONI ET AL. (2005)
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BEWEGINGSPERCEPTIE-
ONDERZOEK: EVALUATIE

Belangrijke bevindingen
− Biologische beweging bestaat 

uit een combinatie van:

• Bottom-up processen
• Top-down processen

− Patiënten-studies geven aan dat 
biologische beweging los van 
niet-biologische beweging 
verwerkt wordt

Beperkingen
− Er is relatief weinig bekend over de 

interactie tussen top-down en 
bottom-up processen

− De gedeelde en differentiële 
componenten van biologische en 
niet-biologische bewegingsverwerking 
zijn nog niet geheel duidelijk

− Het menselijke 
spiegelneuronensysteem moet op 
neuronaal niveau nog ontdekt worden

CHANGE BLINDNESS

Deel V
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BLINDNESS

Magere Representaties

− Representaties van een 
scene zijn mogelijk 
incompleet vanwege een te 
beperkte aandachtsfocus
• Bijv., Rensink et al., 1997; 

Simons en Levin, 1997

Alternatieve Verklaringen

− Gedetailleerde representaties kunnen vervallen 
of overschreven worden
• Landman et al. (2003)

− Visuele representaties van een stimulus voor de 
verandering zijn mogelijk niet beschikbaar voor 
het bewustzijn

− Onmogelijkheid om de representatie van voor en 
na de verandering met elkaar te vergelijken

− Inattentional Blindness = aandachts-blindheid 
• Zie filmpje met aap bij basketbalspel of filmpje van moord

− Change blindness = het niet zien van een verandering door het constant 
veranderen van het beeld
• Zie foto van het leger bij een vliegtuig

− Verklaringen voor Change Blindness:

VERGELIJKBAARHEID

Percentage van proefpersonen die onverwachte objecten 
ontdekten, als functie van gelijkheid in luminantie of 
helderheid t.o.v. van een doelobject. Uit Most et al. (2001)

(a) Percentage van correcte veranderingsdetecties als functie van de aard van de verandering 
(type vs. teken) en fixatietijd (voor vs. na de verandering). Ook is de false alarm rate
weergegeven in afwezigheid van een verandering 

(b) Gemiddeld percentage correcte veranderingsdetecties als functie van het aantal fixaties 
voor de verandering.

Uit Hollingworth and Henderson (2002).
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VERKLARINGEN VOOR CHANGE 
BLINDNESS: EVALUATIE

Diverse relevante factoren:

− De aandacht moet al op het object gericht zijn (maar dit is niet afdoende) 
om de verandering te detecteren

− Detectie van een verandering is veel beter wanneer het type object 
verandert dan wanneer het teken van het object verandert

− Verandering is meer waarschijnlijk om waargenomen te worden wanneer 
het een object betreft dat relevant is voor ons huidig doel

Hollingworth en Henderson’s (2002) benadering past beter bij het empirisch 
bewijs dan een verklaring in termen van een magere representatie

− We maken meestal een vrij gedetailleerde representatie van stimuli
− Veel detail uit deze prepresentatie gaat verloren wanneer we hier geen 

aandacht aan besteden


