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Samenvatting 
 
1 Inleiding 
 
Visuele aandacht deed al ruim een eeuw geleden haar intrede in het experimentele 
psychologische onderzoek. Hoewel de laatste decennia binnen de cognitieve 
wetenschappen erg veel bekend is geworden over de werking van aandacht en hoe 
aandacht in onze hersenen geïmplementeerd is, bestaat er over de fundamentele vragen 
nog veel onenigheid. Eén van die vragen betreft of visuele aandacht gebaseerd is op 
ruimte of op objecten. Ruimtelijk of spatieel gebaseerde aandacht verwijst naar de 
eigenschap die ons in staat stelt om informatie op een bepaalde locatie beter te verwerken 
dan informatie op andere locaties, zonder dat we overigens met onze ogen naar die plek 
hoeven te kijken. Andere theorieën gaan ervan uit dat aandacht gebaseerd is op objecten. 
Deze worden hierin gesteund door bevindingen die aantonen dat irrelevante informatie 
vooral ook wordt geselecteerd wanneer die binnen een object wordt gepresenteerd 
waarop ook de relevante informatie zich bevindt. Uit deze omschrijvingen valt al op te 
maken dat ze elkaar niet geheel uitsluiten. Niettemin omvat deze controverse historisch 
gezien een fundamentele theoretische vraag. Naast deze oudere theoretische concepten 
die een rol hebben gespeeld om deze vragen te beantwoorden, worden in hoofdstuk 1 ook 
modernere theorieën samengevat die zich concentreren op hoe deze mechanismen van 
aandacht met elkaar samenhangen en interacteren. 
 Elektrofysiologisch onderzoek in de laatste decennia heeft zich vooral toegelegd 
op de hersenprocessen die een rol spelen bij spatiële aandachtmechanismen. De 
voornaamste bevinding die dit heeft opgeleverd, is dat de extrastriate visuele gebieden in 
de cortex gepreactiveerd lijken te worden. Dit heeft een verhoogde prikkelbaarheid van 
deze gebieden tot gevolg, die tot uiting komt wanneer er informatie op de plek wordt 
aangeboden waar men op lette. Hoe de resultaten uit de spaarzame ERP-experimenten 
naar object-gebaseerde aandacht hierbij aansluiten blijft onduidelijk. Hoe object-
gebaseerde aandacht zich temporeel en functioneel verhoudt tot spatieel gebaseerde 
aandacht blijft daarom een vraag. In de meeste van de volgende hoofdstukken worden 
experimenten beschreven waarin we gebruik maken van ERP’s. 
 Onderzoek dat ook betrekking heeft op de fundamentele theoretische discussie 
over object-gebaseerde aandacht richt zich op de waarneming van illusoire objecten. De 
illusoire objecten waar we in dit proefschrift over gerapporteerd wordt zijn zogenaamde 
Kanizsa-figuren (Kanizsa, 1974). Deze figuren worden gevormd door een aantal 
‘inducers’ zo te plaatsen dat er een groot figuur wordt waargenomen dat dichterbij 
geplaatst lijkt ten opzichte van de ‘inducers’. Zo kunnen vier pacmen (cirkels waaruit een 
kwart is weggehaald) zo tegenover elkaar geplaatst worden dat het lijkt alsof een vierkant 
deels het zicht op vier achterliggende cirkels ontneemt. Het zal duidelijk zijn dat er extra 
hersenprocessen vereist zijn om dit percept op te bouwen. Hoe en of dit proces invloed 
heeft op aandacht is een belangrijke vraag in dit proefschrift. De onderzoeksvragen die 
ten grondslag liggen aan dit proefschrift zijn erop gericht om meer duidelijkheid te 
verschaffen over de relatie en interactie tussen object-gebaseerde en spatieel-gebaseerde 
aandacht. 
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2 Verspreiding van aandacht over Kanizsa en Amodale objecten wanneer er 
maar 2 relevante posities zijn 
 
In hoofdstuk 2 worden twee gedragsexperimenten beschreven waarin getracht wordt de 
spatiële allocatie van aandacht te veranderen door middel van Kanizsa dan wel 
zogenaamde ‘Amodale’ objecten. Amodale objecten zijn vergelijkbaar met Kanizsa 
figuren, waarbij het door het aanbrengen van een aantal randen aan de inducerende 
elementen minder waarschijnlijk is dat er een illusoir figuur zal worden waargenomen. In 
de eerste van deze experimenten werd spatiële aandacht gemanipuleerd door middel van 
twee pijlen (de ‘cue’) die voordat de relevante informatie werd aangeboden aangeven 
waar deze waarschijnlijk (links of rechts van fixatie) ging verschijnen. Vervolgens 
verscheen de ‘target’ rechts of links. Ook was er een situatie waarin de proefpersoon geen 
indicatie had of de target links of rechts zou komen. Dit werd gedaan door middel van 
presentatie van een ‘neutrale’ cue; één pijl die naar links wijst en vlak daarnaast één naar 
rechts. Al deze informatie werd gepresenteerd binnen een rechthoekig figuur dat of een 
Kanizsa of een Amodaal figuur was. Uitgaande van object-gebaseerde 
aandachtstheorieën was de a-priori hypothese dat een Kanizsa figuur makkelijker de 
aandacht doet verspreiden over het object dan een Amodaal figuur. Dit zou tot gevolg 
moeten hebben dat het verschil tussen de situatie waarin de target op de gecuede (dus 
verwachte) positie verschijnt en de situatie waarin de target op de ongecuede positie 
verschijnt (i.e. het spatiële aandachtseffect) in Kanizsa figuren kleiner is dan in Amodale 
figuren. Dit bleek niet het geval. Het spatiële aandachtseffect was even groot voor de 
figuurtypen.  
 In het tweede experiment dat in dit hoofdstuk wordt beschreven, wordt eveneens 
getracht de spatiële allocatie van aandacht te veranderen door het aanbrengen van 
Kanizsa dan wel Amodale figuren. Aan het begin van een trial werden òf 2 illusoire 
vierkante figuren getoond, aan beide zijden van fixatie één, òf 1 rechthoekig figuur, dat 
beide zijden van fixatie omvatte. Deze figuren werden gecreëerd door plaatsing van 2 
rijen van 4 inducerende elementen met in het midden het fixatiepunt. De aandacht werd 
dit keer gemanipuleerd door na verloop van tijd de inducers rechts en links van fixatie 
van kleur te veranderen (rood of blauw). De proefpersoon was geïnformeerd over binnen 
welke vier gekleurde inducers de target het meest waarschijnlijk getoond zou gaan 
worden. Net als in het eerste experiment was de hypothese dat het effect van spatiële 
aandacht kleiner zou zijn in Kanizsa rechthoeken dan in Amodale rechthoeken. Wanneer 
we van object-gebaseerde aandachtstheorieën uit mogen gaan valt ook te verwachten dat 
mensen aandacht moeilijker los kunnen maken van een Kanizsa figuur dan van een 
Amodaal figuur. Derhalve zou een aandachtverschuiving tussen twee vierkante Kanizsa 
figuren moeilijker moeten zijn dan een aandachtverschuiving tussen twee vierkante 
Amodale figuren. Uit de reactietijden werden geen verschillen geobserveerd die enige 
van deze verwachtingen bevestigden. Reactietijden gaven alleen aan dat de 
proefpersonen in staat waren geweest de aandacht goed op de gecuede locatie te richten. 
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van object-gebaseerde aandachtseffecten in 
de resultaten van deze experimenten zou kunnen zijn dat deze pas ontstaan wanneer er 
meer dan 1 alternatieve locatie is waarop relevante informatie moet worden gezocht. 
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3 Object-gebaseerde aandachtseffecten in gedrag en in vroege ERP-
componenten in Kanizsa en Amodal figuren met meer dan 2 relevante 
posities 
 
Een artikel dat beroemd is geworden omdat het op elegante wijze laat zien dat spatiële en 
object-gebaseerde aandacht naast elkaar kunnen bestaan en elkaar niet uitsluiten is dat 
van Egly en collega’s (Egly, Driver, and Rafal, 1994). Zij presenteerden twee 
rechthoeken links en rechts (als deze verticaal werden getoond) of onder en boven 
(horizontaal) van fixatie. De aandacht werd getrokken door 1 van de uiteinden van de 
rechthoeken op te laten lichten. Na enige tijd kon er een target verschijnen waarop de 
proefpersonen zo snel mogelijk moesten reageren. Deze target kon op 3 mogelijke 
posities verschijnen. De meest waarschijnlijke locatie was de gecuede locatie (Valid). 
Minder waarschijnlijk was dat de target elders verscheen. In die gevallen verscheen deze 
op dezelfde rechthoek maar aan het andere uiteinde (Cued Within) of op de andere 
rechthoek op het uiteinde het dichtst bij de gecuede locatie (Cued Between). In de 
reactietijden werden spatieel-gebaseerde effecten gevonden: proefpersonen waren sneller 
op de targets die op de gecuede locatie verschenen dan wanneer de targets elders 
verschenen. Maar ook object-gebaseerde aandachtseffecten werden gevonden: targets die 
binnen het rechthoek verschenen waarop ook de cue verschenen was werden sneller 
opgemerkt dan targets die op de andere rechthoek stonden. Het eerste experiment van 
hoofdstuk 2 is een replicatie van deze studie, waarbij fysiek aanwezige rechthoeken 
werden afgewisseld met Kanizsa illusoire rechthoeken om te verifiëren dat spatieel- en 
object-gebaseerde aandachtseffecten ook in Kanizsa figuren optreden. De resultaten 
waren vergelijkbaar met die van Egly: er werden spatieel- en object-gebaseerde 
aandachtseffecten gevonden voor beide typen figuren. Er bestond een constante 
vertraging wanneer een target gezocht moest worden in een Kanizsa figuur ten opzichte 
van een echt figuur, maar de aandachtseffecten waren in beide typen figuren even groot. 
 In experiment 2 herhaalden we dit experiment, waarbij we de echte figuren 
vervingen door Amodale figuren. De hypothese is dat deze een minder goed percept van 
een rechthoek oproept waardoor theoretisch de object gebaseerde effecten zouden kunnen 
worden verminderd. Ook werd het ERP geanalyseerd dat veroorzaakt werd door het 
verschijnen van de target. De reactietijden lieten zien dat voor beide typen figuren 
spatieel- en object-gebaseerde aandachtseffecten aanwezig waren. Ook in het ERP 
werden reflecties van beide aandachtsmechanismen gevonden. Spatiële aandacht had een 
effect op de vroege componenten (de P1 en de N1) waarmee we eerder gevonden 
resultaten repliceerden. Object-gebaseerde aandacht had alleen een effect op de N1, die 
later optreedt dan de P1. De conclusie die we hieruit trekken sluit aan bij recente 
bevindingen die erop wijzen dat object-gebaseerde aandacht vooral te danken is aan een 
preferentie die proefpersonen hebben om eerst binnen het geattendeerde object te zoeken 
naar relevante informatie alvorens de aandacht te verplaatsen naar een ander object.  
 
4 De invloed van contextuele Kanizsa figuren op het Eriksen-flanker 
interferentie-effect op gedrag en ERP 
 
Om spatieel gebaseerde aandacht te testen wordt vaak de zogenaamde Eriksen flanker 
taak gebruikt. In deze taak veroorzaken concurrerende stimuli die vlakbij de target 
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worden geplaatst (de flankers) over het algemeen interferentie op de taakprestatie. 
Overeenkomend met de meeste Eriksen flanker-taak experimenten wordt in het 
experiment in hoofdstuk 4 een rij letters gebruikt die dienen als flankers en target. 
Flankers die overeenkomen met een andere respons dan welke de target aangeeft remmen 
de identificatie (meer fouten en langere RT) in vergelijking met andere flankers. Deze 
interferentie kan als maat worden gezien voor hoe goed mensen zich spatieel kunnen 
focusseren op de target. In het experiment dat in hoofdstuk 4 wordt beschreven werd 
getracht dit interferentie-effect te beïnvloeden door Kanizsa figuren zó te plaatsen dat de 
ene keer de target en de flankers in hetzelfde object staan en de andere keer in een andere. 
Eerst werden de figuren aan de proefpersonen gepresenteerd alvorens de letters 
hierbinnen werden aangeboden. Het aanbieden van het contextuele figuur had tot doel de 
interferentie te verhogen wanneer de flankers en de target in dezelfde object-context 
werden getoond en te verlagen wanneer deze in verschillende object-contexten werden 
getoond. Naast de gedragsgegevens werden ook ERP’s gemeten als maat voor hoe de 
objecten werden verwerkt en hoe de flankers en targets werden verwerkt. De contextuele 
Kanizsa figuren hadden geen invloed op de flanker interferentie-effecten in het gedrag. 
Daarentegen had de context wel invloed op het ERP dat gemeten werd wanneer de letters 
op de figuren werden getoond. De N1 component was groter wanneer de target op een 
geïsoleerd figuur werd gepresenteerd dan wanneer de letters in verschillende object-
contexten werden gepresenteerd. Dit suggereert dat object-context de perceptuele 
organisatie kan veranderen, maar dat dit de flanker-interferentie niet verandert.  
 
5 De interactie tussen de vorm van Kanizsa illusoire objecten en de vorm 
van de inducerende elementen  
 
In dit hoofdstuk worden 2 experimenten beschreven. Het doel van het eerste experiment 
was om te observeren of de vorm van een Kanizsa illusoir figuur interfereert met de vorm 
van zijn inducerende elementen. Proefpersonen werden 4 verschillende figuren getoond. 
De illusoire figuur was ofwel vierkant danwel rond, waarbij tevens de inducerende 
elementen vierkant of rond waren. In de ene conditie werd proefpersonen gevraagd de 
vorm van de inducerende elementen te identificeren en in de andere conditie de vorm van 
het illusoire figuur. Op basis van eerdere bevindingen zou verwacht kunnen worden dat 
een illusoir figuur zo sterk en snel aanwezig is in het perceptuele systeem dat de vorm 
hiervan de identificatie van de inducerende elementen zal beïnvloeden (in snelheid en 
accuraatheid). Toch zijn er tot nog toe weinig experimenten gedaan die de interactie 
tussen de vorm van de inducerende elementen en het illusoire figuur onderzochten. In het 
eerste experiment dat in hoofdstuk 5 wordt beschreven werd echter alleen interferentie 
gevonden wanneer men de vorm van het illusoire figuur moest identificeren en niet 
wanneer men de vorm van de inducerende elementen moest identificeren. Dit suggereert 
dat de inducerende elementen een dominante plek in het perceptuele systeem innemen ten 
opzichte van illusoire figuren. In het tweede experiment werd onderzocht hoe de 
verwerking van dit soort stimuli verloopt (met behulp van ERP’s) en welk type 
informatie het snelst beschikbaar is om selectief verwerkt te worden. Dezelfde figuren 
werden aan proefpersonen getoond. In dit experiment moesten proefpersonen letten op 
een specifieke combinatie van de vorm van de inducerende elementen en van het illusoir 
figuur. Zo waren bijvoorbeeld in een conditie alleen de stimuli met een illusoir vierkant 
met ronde inducerende elementen relevant en alle andere waren irrelevant. Proefpersonen 
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bleken sneller in het detecteren van targets wanneer elementen en illusoir figuur 
gelijkvormig (congruent) waren dan wanneer ze moesten reageren op ongelijkvormige 
(incongruente) targets. De ERP-effecten suggereerden dat de manier waarop 
proefpersonen aandacht schonken aan de stimuli aanzienlijk anders was wanneer men 
moest reageren op een congruente stimulus dan wanneer men moest reageren op een 
incongruente stimulus. Het ERP in de congruente conditie wees erop dat de verwerking 
van de elementen en het illusoire figuur onafhankelijk van elkaar waren. De ERP effecten 
in deze condities wezen onder andere uit dat relevante kenmerken selectief werden 
verwerkt ook wanneer het andere kenmerk irrelevant bleek.  

Daarentegen leken proefpersonen in de incongruente conditie te letten op een 
specifieke combinatie van kenmerken. Ook zette de selectieve verwerking van deze 
eigenschappen een stuk later in dan in de congruente conditie. Dit suggereert dat de 
organisatie van selectieve aandacht sterk afhankelijk kan zijn van de configurele 
eigenschappen van het aandachtskanaal. In voorgaand vergelijkbaar onderzoek werd 
ervan uitgegaan dat selectieve aandacht enkel een modulerende werking kan hebben op 
perceptuele verwerking. Dat wil zeggen dat aangenomen werd dat de volgorde waarin 
kenmerken selectief verwerkt worden gefixeerd zou zijn. Uit de experimenten die 
beschreven worden in hoofdstuk 5 vinden we evidentie dat deze volgorde niet vastligt, 
maar sterk afhangt van perceptuele en taak-gerelateerde factoren. Of verwerking van 
illusoire figuren vrijwillig is of niet, is volgens ons dan ook afhankelijk van dit soort 
factoren. 
 
6 Conclusies en aanbeveling voor vervolgonderzoek 
 
De uitkomsten die in dit proefschrift worden gerapporteerd zijn consistent met recente 
bevindingen in andere laboratoria. Deze bevindingen suggereren dat proefpersonen bij 
voorkeur hun aandacht eerst binnen een object verschuiven en pas daarna naar andere 
objecten. Een andere recente bevinding is dat grotere object-gebaseerde 
aandachtseffecten gevonden worden wanneer er meer realistische objecten gebruikt 
worden. Het verdient dan ook aanbeveling om object-gebaseerde aandacht te 
onderzoeken met meer realistische objecten. ERP-methoden hebben in dit proefschrift 
laten zien een waardevolle aanvulling te leveren op de kennis over object-gebaseerde 
aandacht en zullen dat blijven doen wanneer meer realistische objecten zullen worden 
gebruikt. 
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