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Dutch summary

Herkenning als proces
Kijk eens om je heen. Waarschijnlijk zie je tal van herkenbare voorwerpen. Zo herken ik – op het moment 
dat ik dit schrijf – een stapel boeken, verschillende velletjes papier, een computer en een koffiemok. 
Zelfs in de chaos van mijn bureau kan ik gemakkelijk verschillende voorwerpen onderscheiden en 
twijfel ik niet over wat ik zie. In het dagelijkse leven gaat de herkenning van voorwerpen dus eigenlijk 
altijd heel snel en zonder al te veel moeite.

Maar er zijn ook situaties waarin het niet meteen duidelijk is waar je naar kijkt. Zoals bij het kijken naar 
de wolken: één wolk kan er zomaar opeens uitzien als een konijn of een paard. Of bij het kijken naar 
een – op het eerste gezicht abstract – kunstwerk. Na verloop van tijd blijken er toch herkenbare vormen 
te ontstaan. Dit zijn voorbeelden waarbij het meer tijd en moeite kost voor je brein om betekenis te 
geven aan hetgeen je ziet. 

In het algemeen kunnen we voorwerpen dus heel vlot herkennen. Toch zullen hiervoor in ons brein 
meerdere achtereenvolgende processen doorlopen moeten worden. Althans, dat is de veronderstelling, 
maar heel precies is dit niet bekend. Daarom probeer ik in dit proefschrift antwoord te vinden op de 
volgende vraag:

Wat gebeurt er precies in ons visueel systeem vanaf het 
begin van het bekijken van een voorwerp tot en met 
het herkennen ervan?

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik een aantal studies gedaan waarin ik de oogbewegingen en 
hersenactiviteit naging van proefpersonen die voorwerpen moesten proberen te herkennen. Om de 
– normaal heel snelle – hersenprocessen nauwkeurig te kunnen onderzoeken, maakte ik gebruik van
verschillende soorten afbeeldingen die niet direct eenduidig herkenbaar waren. De bedoeling was om 
hiermee het visuele brein uit te dagen. 

In mijn studies maakte ik gebruik van afbeeldingen van voorwerpen die geleidelijk opdoken uit visuele 
ruis (zoals vroeger bij slecht afgestelde tv’s wel te zien was), afbeeldingen met meerdere betekenissen 
(bistabiele figuren) en zogenoemde emerging images. Een bekend voorbeeld van een bistabiel figuur 
is de tekening van Sigmund Freud waarin, bij nadere bestudering, ook een naakte vrouw is verwerkt. 
Emerging images  zijn beelden die aanvankelijk op betekenisloze zwart-witpatronen lijken, maar 
waaruit na verloop van tijd een ‘verborgen’ voorwerp tevoorschijn komt. Een bekend voorbeeld in de 
psychologie is die van een Dalmatiër. Door gebruik te maken van beelden die niet onmiddellijk herkend 
worden, of die op meerdere manieren kunnen worden geïnterpreteerd, kon ik de oogbewegingen en 
hersenactiviteit nauwgezet volgen en vastleggen, vanaf het begin van het aanbieden van het beeld tot 
aan het moment van herkenning.



145

Emerging images: snelle detectie maar trage herkenning

In mijn eerste studie bestudeerde ik de oogbewegingen van deelnemers terwijl ze  emerging 
images  bekeken en probeerden te herkennen. De ogen van de deelnemers vonden de plaats van 
het emerging voorwerp razendsnel, vaak al binnen een halve seconde. Het visueel systeem van de 
deelnemers ontdekte dus vrijwel direct het verborgen voorwerp. Daarna duurde het echter vaak nog 
vele secondes voordat de deelnemers het voorwerp ook daadwerkelijk herkenden. Rond het moment 
van herkenning veranderden de oogbewegingen van de deelnemers en veranderde het ‘aftasten’ van 
de afbeelding in nauwkeurige inspectie van het voorwerp. Daaruit leid ik af dat emerging images 
een nuttig  instrument zijn voor het bestuderen van herkenningsprocessen bij mensen omdat ze het 
mogelijk maken perceptuele en cognitieve processen in het brein te onderscheiden.

Veranderingen in hersenactiviteit tijdens de 
herkenning van voorwerpen

In een vervolgstudie heb ik veranderingen in hersenactiviteit in  het visuele deel van het brein, die 
samenhangen met het herkennen van emerging images, vastgelegd.Tijdens het experiment bleven de 
afbeeldingen onveranderd, maar veranderde de interpretatie ervan door de deelnemers sterk. Daarom 
ga ik er vanuit dat de veranderingen in hersenactiviteit hoogstwaarschijnlijk nauw samenhangen met 
het daadwerkelijke herkenningsproces. In dit onderzoek maakte ik gebruik van een bijzondere manier 
van analyseren van de hersenactiviteit. Namelijk, ik projecteerde de hersenactiviteit  op het beeld dat 
de proefpersonen hadden gezien. Daaruit kon ik opmaken welke specifieke onderdelen van een plaatje 
samenhingen met verhoging of juist verlaging van de hersenactiviteit.

Bij het herkennen van voorwerpen zijn 
meerdere hersengebieden betrokken

Lange tijd werd gedacht dat bij mensen herkenning vooral te maken had met eenvoudige 
beeldelementen zoals oriëntatie en contrast. Die elementen zouden eerst apart herkend worden in 
het eerste deel van de visuele cortex en daarna tot een geheel aan elkaar gekoppeld worden in latere 
visuele gebieden. Echter, tot nu toe is onvoldoende onderzocht of er misschien ook sprake is van 
terugkoppeling van informatie van de latere naar de eerste visuele gebieden. Ik onderzocht dit aspect 
tijdens het herkennen van voorwerpen die geleidelijk uit de ruis opdoken. In mijn onderzoek vond ik 
een bewijs voor interacties tussen de eerste en latere visuele hersengebieden en ook voor interacties 
tussen verschillende latere visuele gebieden tijdens de herkenning. 

In een andere studie maakte ik gebruik van twee soorten bistabiele beelden. Geometrische 
bistabiliteit, waarbij een kubus afwisselend vanuit twee perspectieven wordt gezien, en figuurlijke 
bistabiliteit, waarin afwisselend twee verschillende voorwerpen in één plaatje te zien zijn. Tot nu 
toe werd verondersteld dat bistabiele waarneming samenhangt met activiteit in hersengebieden die 
betrokken zijn bij aandachtig kijken. Ik ontdekte dat geometrische bistabiliteit vooral samenhangt 



met activiteit in een hersengebied voor ruimtelijke waarneming. Bij figuurlijke bistabiliteit vond 
ik juist activiteit in  hersengebieden die een rol spelen bij de visuele herkenning. Samengevoegd 
ondersteunen mijn onderzoeksresultaten de theorie dat herkenning vereist dat meerdere gebieden van 
het brein samenwerken.

Methodeontwikkeling en toepassing

Vernieuwend onderzoek vereist ook vaak het bedenken van nieuwe methoden. Als onderdeel van 
mijn onderzoek heb ik een nieuw softwareprogramma ontwikkeld waarmee het mogelijk is om 
oogbewegingen gedurende een bepaalde tijdsperiode te onderzoeken en te vergelijken tussen 
proefpersonen. Daarnaast heb ik ook een nieuwe manier gevonden om veranderingen in de activiteit 
in de visuele cortex vast te kunnen leggen. Hiermee kan ik heel precies vastleggen welke deel van 
het visuele brein reageert op een specifieke plek in het gezichtsveld. Daarmee is het mogelijk om 
gedetailleerd in kaart te brengen welke delen van het gezichtsveld de voorkeur krijgen tijdens de 
herkenning van voorwerpen en welke juist worden genegeerd door de primaire visuele cortex. Deze 
nieuwe methodes kunnen dan ook toegepast worden om individuele verschillen in kijkgedrag en 
herkenningsstrategie te onderzoeken. In toekomstig onderzoek hoop ik deze methodes opnieuw toe te 
passen om de rol van aandacht bij de visuele herkenning te kunnen bestuderen.

 Van code naar kunst

Naast mijn wetenschappelijke werk besteed ik in dit proefschrift ook aandacht aan mijn kunstinstallatie 
(e)motion. Deze installatie is geïnspireerd op methodes uit de cognitieve neurowetenschappen. Ik 
maakte voor de installatie gebruik van een computeralgoritme waarmee gezichtsbewegingen van 
deelnemers konden worden gevolgd. Met die gezichtsbewegingen stuurden ze vervolgens een muzikaal 
patroon aan. Simpel gezegd: ze maakten muziek met hun gezichts- en oogbewegingen. (e)motion 
illustreert hoe wetenschappelijke methodes op een artistieke manier kunnen worden toegepast zodat 
een nieuwe kunstervaring ontstaat.

Samenvatting

Mijn onderzoek naar oogbewegingen en hersenactiviteit laat zien dat bepaalde elementen van 
voorwerpen – tijdens het proces van herkenning – een bepaalde voorkeursbehandeling van het brein 
krijgen. Verder ontdekte ik dat vroege en latere visuele verwerkingsgebieden elkaar beïnvloeden 
tijdens de herkenning. Deze interacties suggereren dat ze tijdens de herkenning informatie uitwisselen. 
Samenvattend concludeer ik dat visuele herkenning dus niet zozeer berust op het doorlopen van 
meerdere achtereenvolgende verwerkingsprocessen in het brein, maar vooral vereist dat meerdere 
gebieden van het brein gelijktijdig samenwerken.
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