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Mensen hebben het gevoel alsof ze heel goed afstanden
tot objecten in kunnen schatten. Dit valt echter, als je het
onderzoekt, heel erg tegen.
Er zijn meerdere bronnen waar mensen informatie uit
kunnen halen om diepte te kunnen zien. Men weet echter
nog niet goed hoe mensen precies bepalen welke
bronnen ze wel of niet gebruiken om de afstand tot een
object in te schatten. Dit soort onderzoek wordt veel
gedaan onder zeer gecontroleerde omstandigheden:
vaak zodanig dat er van de vele informatie-bronnen er
maar eentje aanwezig is. Daarbij wordt er gekeken of de
proefpersoon de afstanden goed inschat. Wat daarbij
vergeten wordt, is dat mensen nu eenmaal al die
informatie tot hun beschikking hebben en dat ze
waarschijnlijk van meerdere bronnen gebruik maken. Dus
is er ook onderzoek nodig waarbij meerdere bronnen
aangeboden worden om te kijken hoe mensen het dan
doen. Echter, bij dit type onderzoek worden grote
verschillen gevonden. Deze zijn aan meerdere factoren
toe te schrijven: de taak die is aangeboden, de afstanden
die gebruikt zijn en de verdere condities waaronder
gemeten wordt. Met onze experimenten hebben we
geprobeerd een bijdrage te leveren aan de kennis die
bestaat over de visuele ruimte. Eerst hebben we gekeken
wat er gebeurt als we mensen met een pijl naar een bal
laten wijzen als ze in een normaal verlichte kamer zitten
waarvan de  muren, plafond en vloer zichtbaar zijn.
Daarna hebben we de taak van een twee-dimensionale
naar een drie-dimensionale taak uitgebreid. Vervolgens
wilden we weten of vergelijkbare resultaten zichtbaar
werden als we een andere taak gebruikten.



106 Nederlandse samenvatting

Ruimtelijke parameters
In hoofstuk 2 wordt het onderzoek beschreven dat gedaan is met drie verschillende taken: een
exocentrische aanwijstaak, een parallel-zet-taak en een collineair-zet-taak. Bij de
exocentrische aanwijstaak moet de proefpersoon met een pijl naar een bal wijzen. Bij de
parallel-zet-taak moet de proefpersoon een staaf parallel zetten aan een andere staaf. En bij
de collineair-zet-taak moet de proefpersoon twee staven in elkaars verlengde zetten door
beide staven te draaien. Al deze pijlen, ballen en staven waren altijd in het horizontale vlak
op ooghoogte. Uit de data bleek dat de instellingen van de proefpersoon bij de aanwijstaak en
de collineair-zet-taak afhangen van de afstand tussen de twee objecten (de horizontale visuele
hoek) en de relatieve afstand tussen de twee objecten en de proefpersoon. Bij de parallel-zet-
taak, daarentegen, zijn de instellingen niet afhankelijk van de relatieve afstand van de
objecten tot de proefpersoon. Wel zijn de instellingen bij deze taak afhankelijk van de visuele
hoek tussen de objecten en de hoek waarin de referentie-staaf wordt gezet. Het patroon van
fouten dat mensen maken bij een dergelijke opstelling is dus afhankelijk van de taak die aan
hen wordt opgelegd. Deze resultaten komen in grote mate overeen met de resultaten van
Cuijpers en collega’s (2000A, 2000B, 2002). Zij hebben dezelfde taken uitgevoerd terwijl
proefpersonen niet de muren, vloer en plafond van de experimentele ruimte konden zien. Het
lijkt er dus op dat de proefpersonen in ons experiment geen effectief gebruik maken van de
extra structuur die beschikbaar was in het visuele veld.
De exocentrische aanwijstaak die beschreven is in hoofdstuk 2 betreft alleen het horizontale
vlak op ooghoogte. In hoofstuk 3 worden echter de resultaten van een drie dimensionale
exocentrische aanwijstaak beschreven. De proefpersonen konden een pijl draaien in het
horizontale vlak en in het vertikale vlak. De pijl en de bal konden ook op verschillende
hoogtes geplaatst worden. Met dit onderzoek wilden we verifiëren of de eerder gevonden
afwijkingen van een twee dimensionale taak hier ook gevonden konden worden en wilden we
bekijken wat de nieuwe afhankelijke variabele (de afwijking in het vertikale vlak, m.a.w. de
tilt) voor patroon laat zien. Allereerst lijken de afwijkingen in het horizontale vlak (de slant)
op het patroon dat beschreven wordt in hoofdstuk 2. Daarnaast vinden we een heel ander
patroon voor de afwijkingen van de tilt. De tilt is niet afhankelijk van de horizontale visuele
hoek of de relatieve afstand. Daarnaast is de tilt wel afhankelijk van de verticale visuele
hoek. Het feit dat de tilt niet afhankelijk is van de relatieve afstand geeft aan dat er sprake is
van een anisotropie van de visuele ruimte. Dit wil zeggen dat de ruimte niet in alle richtingen
hetzelfde vervormd is.

Contextuele parameters
In hoofdstuk 4 wordt een ander onderzoek besproken met dezelfde 3D aanwijstaak. De
nadruk ligt bij dit hoofdstuk niet zozeer op de invloed van ruimtelijke parameters op de
afwijkingen van de slant en de tilt, maar juist op de invloed van contextuele parameters. Je
kan een onderscheid maken tussen referentiekaders die vanuit de persoon zelf komen, zoals
de waarneming van afstanden van objecten tot jezelf (egocentrisch referentiekader), en
referentiekaders die door de omgeving worden gevormd (allocentrisch referentiekader), als je
in een kamer staat is dat dus de kamer om je heen. In voorgaand onderzoek vonden we dat als
objecten op dezelfde afstand van de proefpersoon stonden, de afwijkingen zeer klein waren.
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Maar met de opstelling zoals we gebruikt hebben in die experimenten is niet te zeggen of dit
komt doordat de afstanden tot de proefpersonen hetzelfde zijn (een egocentrische maat) of
dat het komt doordat de juiste wijsrichting ook parallel aan een van de muren van de kamer is
(een allocentrische maat). Dit hebben we onderzocht in de experimenten die in hoofdstuk 4
besproken worden. Het blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen proefpersonen in het
gebruik van dit soort informatie. De ene persoon vertrouwt meer op de allocentrische
informatie, terwijl een ander juist let op de egocentrische informatie. Er zijn ook mensen die
van beide factoren afhankelijk zijn. Deze effecten werden gevonden voor de afwijkingen van
de slant, maar minder in de afwijkingen van de tilt. Dit is misschien te verklaren doordat de
tilt de richting in het vertikale vlak is en de referenties die gevarieerd zijn vooral betrekking
hebben op het horizontale vlak. Dus om hier echt uitsluitsel over te geven zouden we andere
structuren van de experimentele ruimte moeten variëren.
In de voorgaande onderzoeken werd steeds gevonden dat de afwijkingen groter zijn als de
pijl dichter bij de proefpersoon staat dan de bal dan als de pijl ver weg staat en de bal
dichtbij. Twee verklaringen werden getest met de experimenten die in Hoofdstuk 5
beschreven staan. Ten eerste zou het kunnen zijn dat proefpersonen hun eigen lichaam als
referentiepunt kunnen gebruiken voor de instellingen als de pijl verder van hen vandaan staat
dan de bal. Hierdoor wordt de hoek waarin gewezen kan worden namelijk in grote mate
beperkt. Ten tweede is de zichtbaarheid van de pijl anders voor de twee condities. Als de pijl
een stukje gedraaid wordt als hij verder van de proefpersoon af staat (en wijst in de richting
van een bal die dichtbij hangt), verandert het beeld op het netvlies bij een kleine rotatie van
de pijl meer dan wanneer de pijl dicht bij de proefpersoon staat en de bal ver weg. Om de
eerste verklaring te testen hebben we een experiment gedaan waarin we de wijshoek in
dezelfde mate beperkten voor een ver weg staande pijl als voor een dichtbij staande pijl. Dit
hebben we gedaan door poster-borden te plaatsen die dezelfde hoek afbakenden. Dit heeft
zeker invloed op de wijsrichting, maar de afwijkingen voor de conditie waarbij de pijl
dichtbij staat en de bal ver weg, waren nog steeds groter dan we vonden voor de conditie
waarbij de pijl ver weg stond en de bal dichtbij. Dus zou het zo kunnen zijn dat het plaatsen
van de poster-borden niet zo’n sterke invloed heeft op de proefpersoon als zijn eigen
lichaams-positie, of er zijn meerdere factoren die voor dit effect zorgen.
De tweede verklaring die we hadden betreft de vorm van de pijl. Om te testen of dit invloed
heeft, hebben we twee nieuwe pijlen gemaakt: een pijl die bestaat uit een enkele staaf en een
pijl met twee staven die loodrecht op elkaar staan. De enkele staaf is als mogelijke informatie
bron zeer ongelijk voor de twee condities terwijl de dubbele staaf in beide condities evenveel
mogelijke informatie geeft. Er werd een klein verschil gevonden in grootte van de afwijking
tussen de enkele en dubbele pijl. De pijl die in voorgaande experimenten gebruikt werd, geeft
echter geen verschillende afwijkingen met de enkele of de dubbele pijl. Het lijkt er dus op dat
de vorm van de pijl in voorgaande experimenten geen invloed heeft gehad op het verschil in
afwijkingen die we vonden voor de hierboven beschreven condities.

Bal-in-vlak-taak
In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe taak geïntroduceerd, de bal-in-vlak-taak. In deze taak moet
de proefpersoon een bal in een vlak hangen dat gedefinieerd wordt door drie andere ballen. In
dit onderzoek varieerden we de richting waarin het vlak gekanteld was. Dit deden we voor
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drie verschillende driehoeken: een scherpe, een platte en een gelijkzijdige driehoek. Het
belangrijkste resultaat van dit onderzoek is het feit dat de proefpersonen de bal te laag hingen
als ze van boven tegen het vlak aankeken. Als de proefpersonen van onder tegen het vlak aan
keken, hingen ze de bal dicht bij de veridicale hoogte. Met name als de steilste vector van het
vlak in de richting van de proefpersoon wees, waren de afwijkingen positief of dicht bij 0.
Het lijkt erop dat een plat vlak als hol wordt waargenomen door mensen.

Algemene conclusies
Voor de ruimtelijke parameters geldt hetzelfde voor alle proefpersonen. Dit is echter wel
afhankelijk van de taak die aangeboden wordt. Zo zijn de afwijkingen in een exocentrische
aanwijstaak en een collineair-zet-taak afhankelijk van de relatieve afstanden van de twee
objecten tot de proefpersonen en de afstand tussen deze twee objecten (de visuele hoek). Dit
terwijl de afwijkingen van een parallel-zet-taak niet afhankelijk zijn van de relatieve afstand,
maar wel van de visuele hoek. De vervorming van de visuele ruimte is dus afhankelijk van de
karakteristieken van de taak die gebruikt wordt voor het experiment. Daarnaast vonden we
dat de vervorming van de ruimte ook afhankelijk is van het vlak waarin men meet: in het
horizontale vlak is de vervorming anders dan in het verticale vlak. Hiermee hebben we
aangetoond dat de visuele ruimte niet homogeen is en dus geen constante kromming kan
hebben zoals Luneburg aannam. Aan de hand van de bal-in-vlak-taak hebben we hetzelfde
kunnen concluderen als aan de hand van de voorgaande taken, nl dat de ruimte uitgestrekt is
of hol ten opzichte van de proefpersoon.
Voor contextuele parameters is dit echter een heel ander verhaal, er zijn grote verschillen te
vinden tussen proefpersonen in de effecten die het variëren van de context met zich
meebrengt. Zo maken sommige mensen kleinere afwijkingen als de wijsrichting van een
exocentrische aanwijstaak parallel is aan een muur terwijl andere mensen juist kleinere
afwijkingen hebben als de wijsrichting frontoparallel is. Hier staat echter tegenover dat als de
contextuele informatie zeer prominent aanwezig is, zoals het inperken van de wijshoek door
posterborden, de proefpersonen die informatie niet kunnen negeren en dus een vergelijkbaar
patroon van afwijkingen laten zien. Dit is een onderzoeksgebied dat naar mijn idee meer
aandacht verdient dan het tot nu toe gekregen heeft. De aandacht is wel die kant op aan het
verschuiven: van donkere kamers tot omgevingen waar een heleboel potentiële bronnen van
informatie aanwezig zijn. Nu wordt het dus zaak om precies te onderzoeken welke structuren
in de omgeving ook daadwerkelijk als bron van informatie kunnen dienen.


